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РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ  

В ШКОЛІ ТА ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

РІЗНИХ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

УДК 37.091.33:377:615-057.87 

DOI 10.5281/zenodo.5769955 

В. А. Болух  

ORCID ID 0000-0002-8167-1732 

Л. О. Зубрицька  

ORCID ID 0000-0002-8144-8944 

Т. Р. Зубрицька   

ORCID ID 0000-0003-3809-0681 

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж  

Житомирської обласної ради 

 

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «ВИЩА 

МАТЕМАТИКА І СТАТИСТИКА», «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ», «ТЕХНОЛОГІЯ 

ЛІКІВ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ФАРМАЦЕВТІВ 

 

У статті проаналізовано механізм використання технології інтегрованого 

навчання, її потенціал при вивченні освітніх компонентів «Вища математика і 

статистика», «Органічна хімія», «Технологія ліків». Запропоновано приклад 

застосування технологій інтегрованого навчання у ракурсі логічного поєднання та 

взаємодоповнення вказаних вище освітніх компонентів для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою 

«Фармація». Доведено ефективність використання технології інтегрованого навчання 

при формуванні професійних компетентностей майбутніх фармацевтів. Визначено 

основні переваги використання технологій інтегрованого навчання: глибоке засвоєння 

навчального матеріалу здобувачами освіти; підвищення їх пізнавальної активності та 

вмотивованості до процесу набуття професійних знань; інтерес здобувачів освіти до 

науково-пошукової роботи та самоосвіти, підвищення мотивації подальшого 

професійного самовдосконалення. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, групування.  

Перспективи подальших наукових розвідок передбачають дослідження 

ефективності використання принципу міждисциплінарної інтеграції для формування 

професійних компететностей у майбутніх фахівців-фармацевтів та розробку 

ефективних методів впровадження принципів інтеграції при викладанні поєднуваних за 

змістом і значенням фахових освітніх компонентів. 

Ключові слова: освітній процес; освітні компоненти; принципи навчання; 

інтегроване навчання; міждисциплінарна інтеграція; професійна компетентність; 

вища математика і статистика; органічна хімія; технологія ліків. 
 

Постановка проблеми. Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України 

в останні роки зазнав суттєвих змін, що, в свою чергу, об’єктивно почало впливати на 

підготовку фармацевтичних кадрів. Сьогодні фармацевтичний ринок праці потребує 

висококваліфікованих сучасних фахівців. Якісна фахова підготовка майбутніх 

фармацевтів передбачає, окрім формування професійних компетентностей, ще й 

необхідність формування у здобувачів освіти соціально-особистісних, 

інструментальних, загальнонаукових компететностей, які мають виявлятись інтегровано 

у професійній діяльності.  

Випускник має бути повною мірою готовим до самостійного виконання 

професійних обов’язків, вміти трансформувати набуті знання та вміння, визначені 

https://orcid.org/0000-0002-8167-1732
https://orcid.org/0000-0002-8144-8944
https://orcid.org/0000-0003-3809-0681
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стандартами вищої освіти. Високі результати професійної діяльності фармацевтів 

залежить саме від тієї специфічної компоненти професіоналізму, що формується при 

вивченні різних освітніх компонентів, але реалізується інтегровано в межах відповідної 

освітньої програми.  

Важливим питанням ефективної організації освітнього процесу залишається 

актуалізація інтегративності змісту навчання. На нашу думку, одним із інструментів 

вирішення цього питання є використання технології інтегрованого навчання та 

принципу міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки майбутніх фармацевтів.  

Аналіз актуальних досліджень. Актуальність обраної теми підтверджується 

великою кількістю публікацій. Про використання у вищих медичних та фармацевтичних 

закладах освіти інтеграційних технологій та важливість впровадження в освітній процес 

принципу міждисциплінарної інтеграції висвітлено у наукових працях О. Штрімайтіс, 

О. Филипюк, Т. Нестерук [8], С. Бухальської, Н. Шамро [1], М. Карпець [4], І. Першко, 

Н. Тодосійчук [6], Н. Волощук [2], А. Шульгай [9] та інших.  

Змістовний аналіз інтеграційних процесів в освіті й науці представлено також і в 

дисертаційних дослідженнях (П. Васил’єв, О. Глущенко, А. Козлов, О. Микитюк, 

О. Нечаєва, З. Сазонова, Т. Торгашина, В. Чернолєс та інші) [8, с.66]. 

Слід зазначити, що теорія інтеграції в навчальному процесі не є новою. У різні роки до 

ідеї міжпредметних зв’язків, об’єднань педагогічних процесів зверталися як класики 

науково-педагогічної думки (І. Гербарт, О. Герцен, П. Каптєрєв, Я. Коменський, Дж. Локк, 

І. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.), так і сучасні українські дослідники 

(Н. Андреєва, В. Асріян, Г. Грибан, Л. Демінська, О. Єфремова, Н. Захарова, О. Зеленяк, 

Л. Ковальчук, О. Кругляк, С. Рибак, М. Явоненко та інші) [8, с.66]. 

Мета статті – продемонструвати ефективність використання технології 

інтегрованого навчання на заняттях із вищої математики і статистики, органічної хімії та 

технології ліків при підготовці здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за освітньою програмою «Фармація». 

Виклад основного матеріалу. Цілісність підготовки майбутніх фармацевтів 

досягається за умови чіткої внутрішньо- і міждисциплінарної систематичної інтеграції 

знань. Викладання освітніх компонентів здійснюється так, щоб знання одного освітнього 

компоненту були фундаментом для вивчення іншого або доповнювали його. 

Про важливість взаємозв’язаного навчання для забезпечення міцності знань учнів 

акцентував ще Я. Коменський. Він вважав, що знання учнів будуть міцними, якщо все, 

що в природі перебуває у постійному взаємозв’язку, в такому ж зв’язку викладати учням 

[5, с. 359].  

Варто зазначити, що міжпредметні зв’язки та інтеграція змісту навчального 

матеріалу – це різні дидактичні поняття. Міжпредметні зв’язки передбачають 

короткочасне та фрагментарне перенесення інформації з одного предмета на інший. Як 

правило, вони є короткотривалими в часі. Інтеграція змісту навчального матеріалу 

забезпечує більш високий рівень узагальнення і систематизації інформації, що сприяє 

кращому розумінню того матеріалу, що вивчається [3]. 

Якісному набуттю професійних компетентностей майбутніх фахівців фармації 

сприяє інтеграція знань у процесі вивчення обов’язкових освітніх компонентів освітньої 

програми «Фармація». Послідовність вивчення освітніх компонентів визначається 

структурно-логічною схемою освітньої програми та відповідним навчальним планом. 

Серед професійних освітніх компонентів в освітній програмі «Фармація» підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти виділяють фармакологію, 

фармакогнозію, фармацевтичну хімію, організацію та економіку фармації, а також 

технологію ліків. Контроль знань та набутих результатів навчання саме з цих п’яти 

фахових освітніх компонентів є предметом атестації випускників за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація. 

Логіка представленого дослідження вимагає актуалізації освітніх компонентів 

«Вища математика і статистика», «Органічна хімія», «Технологія ліків» у підготовці 
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фахівців-фармацевтів, їх інтегративного потенціалу у методиці викладання для 

глибокого засвоєння змісту навчального матеріалу здобувачами освіти.  

Технологія ліків – це наука про теоретичні основи і виробничі процеси переробки 

лікарських засобів у лікарські препарати (ліки) шляхом надання їм визначеної лікарської 

форми на підставі установлених фізичних, хімічних, механічних та інших 

закономірностей [7, с.17]. Цей освітній компонент базується на теоретичних основах 

мікробіології, фізичної і колоїдної хімії, фармакогнозії, фармацевтичної хімії та інших 

освітніх компонентів. Зауважимо також, що успішне засвоєння знань з технології ліків 

неможливо уявити без розуміння законів фізики, математики та органічної хімії. Саме 

тому перед вивчення технології ліків здобувачів освіти, які навчаються на освітньою 

програмою «Фармація», попередньо вивчають вищу математику і статистику. 

Розглянемо інтегрованість формування компетентностей з вищої математики і 

статистики та технології ліків. 

При вивченні кожної теми з технології ліків значна увага приділяється 

математичним розрахункам (в тому числі, відсотковим): 

- маси лікарських речовин та загальної маси порошку при виготовленні порошків; 

- маси лікарської речовини та кількості розчинника при приготуванні рідких 

лікарських форм; 

- використання спеціальних формул приготування розчинів стандартних 

фармакопейних препаратів; 

- використання пропорцій для приготування спирту різної міцності з використанням 

алкоголеметричних таблиць; 

- об’ємів розчинів з урахуванням коефіцієнтів збільшення об’єму та розрахунок 

кількості екстрагента при виготовленні настоїв та відварів з урахуванням 

коефіцієнту водопоглинання; 

- розрахунок концентрації сухих речовин у мазі (відсотковий вміст); 

- розрахунок супозиторної маси з урахуванням об’єму гнізда форми, коефіцієнта 

заміщення (Еж) та зворотного коефіцієнта заміщення (1/Еж).  

Таким чином, під час вивчення технології ліків здобувачі освіти повинні вміти 

використовувати на практиці алгоритм розв’язання типових задач, а також уміти 

використовувати різні інформаційні джерела (Державна Фармакопея України, відповідні 

накази Міністерства охорони здоров’я України, довідники та практикуми) для пошуку 

алгоритмів розв’язувань типових задач. 

Зауважимо також, що більшість (понад 90%) лікарських речовин мають органічне 

походження. Тому знання з органічної хімії мають особливо важливе прикладне 

значення для правильності виготовлення лікарських препаратів. 

Органічна хімія є одним з фундаментальних освітніх компонент освітньої 

програми «Фармація» і забезпечує базову підготовку здобувачів освіти для успішного 

засвоєння аналітичної хімії, фармацевтичної хімії, біологічної хімії, фармакології, 

фармакогнозії, технології ліків. Вона сприяє формуванню у здобувачів освіти цілісних 

уявлень про будову, хімічні властивості органічних сполук, їх фізіологічну дію та 

застосування. Розуміння властивостей органічних речовин, аналіз закономірності між 

хімічною будовою, фізико-хімічними та квантово-хімічними властивостями, дозволить в 

подальшому вибирати ефективні методи приготування лікарських форм та визначати їх 

фармакологічну дію на практичних заняттях з технології ліків. 

Органічна хімія у процесі підготовки майбутніх фармацевтів є «сполучною 

ланкою» між теоретичними основами будови лікарських речовин та практичним 

застосуванням, без розуміння основ якої не можна уявити практичну діяльність 

фармацевтів та провізорів. Сучасний фармацевт повинен володіти необхідним обсягом 

знань із приготування, стабілізації, контролю якості та зберігання лікарських засобів, а 

також знаходити зв’язок між структурою молекул речовин і їх дією на організм. 

У процесі використання технології інтегрованого навчання важливо пам’ятати, що 

під час розгляду ситуаційних професійних завдань (наприклад, з технології ліків) на 
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заняттях з освітніх компонентів, що вивчаються попередньо і є базовою підготовкою 

(такі, як вища математика і статистика та органічна хімія) варто дотримуватись 

принципу єдності змісту у викладанні навчального матеріалу (однакові визначення 

наукових понять, узгодження термінології, однакове формулювання законів, теорем, 

аксіом тощо). Тому перед викладачами постає завдання завчасного узгодження змісту 

навчального матеріалу та розробки алгоритму реалізації принципу міждисциплінарної 

інтеграції впродовж повного циклу навчального процесу.  

У таблицях 1-3 представлені фрагменти використання технології інтегрованого 

навчання на заняттях з вищої математики і статистики, органічної хімії та технології ліків. 

Таблиця 1 

Вища математика і 

статистика 
Технологія ліків Органічна хімія 

Опорні знання для 

вирішення задачі з 

технології ліків: 

 

Тема: Математичне 

моделювання процесів та 

явищ. 

 

Визначення кількості 

хлористоводневої кислоти: 

1. Стандартність 

сировини визначаємо 

згідно з Державною 

Фармакопеєю України ХІ – 

1,5%. Складаємо 

пропорцію: 

100,0 сировини – 1,5 

алкалоїдів 

0,5 сировини – х 

алкалоїдів 

Отже, із пропорції 

отримуємо:  

х=(1,5∙0,5)/100=0,0075 

алкалоїдів. 

2. Оскільки, алкалоїди 

екстрагують водою, 

підкисленою 0,83%-ю 

хлористоводневою 

кислотою, отже розчину 

кислоти хлористоводневої 

0,83%. Складаємо 

пропорцію: 

0,83 хлористоводневої 

кислоти – 100 мл розчину 

кислоти. 

0,0075 – х мл розчину 

Отже, із пропорції 

отримуємо:  

х=(0,0075∙100)/0,83=0,9 мл 

Тема: Приготування ліків 

із рослинної сировини, що 

містить алкалоїди. 

 

Мета: навчитися готувати 

настої та відвари із 

лікарської рослинної 

сировини, що містить 

алкалоїди та дубильні 

речовини. 

 

Ситуаційна задача 

(приготування лікарського 

засобу за рецептом): 

 

Rp.: Infusi herbae 

Thermopsidis  

0,5 – 200 ml 

Da. 

Signa: по 1 столовій ложці 

3 рази на день 

 

Коментар до вирішення 

задачі: 

При виготовленні настоїв і 

відварів із сировини, що 

містить алкалоїди 

(наприклад, трава 

термопсису) алкалоїди 

екстрагують водою, 

підкисленою 0,83% 

хлористоводневою 

кислотою. Кількість 

хлористоводневої кислоти 

визначають по кількості 

алкалоїдів, що міститься у 

вказаній кількості 

рослинної сировини, в 

перерахунку на хлористий 

водень. 

Опорні знання для 

вирішення задачі з 

технології ліків: 

 

Тема: Алкалоїди. 

 

Алкалоїди – 

нітрогеновмісні органічні 

сполуки, рослинного 

походження, нерозчинні у 

воді, але добре розчинні в 

органічних розчинниках. 

Солі алкалоїдів добре 

розчиняються у воді і 

нерозчинні у органічних 

розчинниках. 

У рослинах алкалоїди 

містяться у вигляді основ. 

Для екстракції алкалоїдів у 

вигляді солей, рослинну 

сировину обробляють 

водою, підкисленою 

кислотою. Обробка 

хлоридною кислотою 

сприяє максимальному 

переходу алкалоїдів-солей 

у витяжку 
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Таблиця 2 

Вища математика і 

статистика 
Технологія ліків Органічна хімія 

Опорні знання для 

вирішення задачі з 

технології ліків: 

 

Тема: Математичне 

моделювання процесів 

та явищ. 

 

Визначення загальної 

маси розчину:  

1,0 +5,0+5,0 = 11,0 

Тема: Приготування 

неводних розчинів. 

 

Мета: навчитися готувати 

спиртові, олійні розчини, 

водно-димексидові 

розчини, розчини з 

ефірними оліями, 

проводити їх 

випробування і 

маркування. 

 

Ситуаційна задача 

(приготування лікарського 

засобу за рецептом): 

 

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0 

Aquae purificatae  

Glycerini ana 5,0 

Misce. 

Da. 

Signa: змазування 

 

Коментар до вирішення 

задачі: 

Приготування 

гліцеринового розчину 

натрію тетраборату 

проводять при підігріванні 

розчину до 40 – 50 
0
С. 

Опорні знання для вирішення 

задачі з технології ліків: 

 

Тема: Багатоатомні спирти. 

 

Гліцерол (1,2,3 – пропантріол) 

– трьохатомний спирт, в’язка 

рідина, що важко 

кристалізується. Змішується з 

водою та етанолом у будь-яких 

співвідношеннях. В’язкість 

гліцерилу зменшується при 

нагріванні і процес розчинення 

прискорюється. При 

розчиненні натрію тетраборату 

в гліцерині, утворюється 

гліцероборна кислота, що надає 

розчинам лужну реакцію. Для 

нейтралізації гліцероборної 

кислоти додають невеликими 

порціями натрію 

гідрокарбонат, так як реакція 

проходить бурхливо і може 

відбуватися розбризкування 

розчину. 

 

Таблиця 3 

Вища математика і 

статистика 

Технологія ліків 

 

Органічна хімія 

Опорні знання для вирішення 

задачі з технології ліків: 

 

Теми: Математичне 

моделювання процесів та 

явищ. 

 

Підставляючи дані у формулу  

Х = (V∙Б)/А 

знаходимо, що 90%-го спирту 

необхідно взяти 233,3 мл. 

Х=(300∙70)/90=233,3мл 

 

Тема: Приготування 

неводних розчинів. 

 

Мета: навчитися 

готувати спиртові, олійні 

розчини, водно-

димексидові розчини, 

розчини з ефірними 

оліями, проводити їх 

випробування і 

маркування. 

 

Ситуаційна задача. 

Приготувати 300 мл 70% 

розчин спирту, виходячи 

із 90%. 

Опорні знання для 

вирішення задачі з 

технології ліків: 

 

Тема: Багатоатомні спирти. 

 

Спирти – органічні 

речовини, похідні 

вуглеводнів, у яких один 

або декілька атомів 

Гідрогену заміщені 

гідроксильними групами. 

Спирти є полярними, 

нейтральними 

(амфотерними) сполуками, 

добре розчинні у воді. 
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Коментар до вирішення 

задачі: 

Для приготування 

спирту різної міцності 

користуються 

формулою: 

Х = (V∙Б)/А, 

де Х – кількість міцного 

спирту, мл 

V – кількість етилового 

спирту необхідної 

концентрації, мл 

А – концентрація 

міцного спирту, мл 

Б – необхідна 

концентрація,%. 

Для розрахунку кількості 

води, необхідної для 

виготовлення 300 мл 

70% розчину спирту, 

необхідно враховувати 

контракцію спирту. 

 

Виходячи з будови, спирт і 

вода є асоційованими 

рідинами. Змішування 

спирту з водою 

супроводжується розривом 

водневих зв’язків, які 

існували в молекулах 

спирту, і утворенням нових 

водневих зв’язків між 

молекулами спирту і води. 

Водневі зв’язки, що 

утворилися міцніші, ніж 

зв’язки з молекулами 

спирту, що призводить до 

взаємоущільнення молекул 

спирту і води при їх 

розташуванні у просторі. 

Спостерігається явище 

контракції, що 

супроводжується 

виділенням 

енергії(екзотермічна 

реакція), тимчасовим 

помутнінням розчину і 

зменшенням сумарного 

об’єму.  

Максимальне стиснення 

спостерігається у водно-

спиртовій суміші міцністю 

55% –56%. При 

концентрації спирту 35% і 

нижче явище контракції не 

спостерігається.  

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, освітні 

компоненти «Вища математика і статистика», «Органічна хімія», «Технологія ліків» за 

змістом навчального матеріалу і перспективою формування у здобувачів освіти 

складників професійної компетентності мають інтегративний потенціал. 

Використання технологій інтегрованого навчання, а також реалізації принципу 

міждисциплінарної інтеграції в освітньому процесі є важливим дидактичним методом 

формування у майбутніх фармацевтів професійних компетентностей, а також запорукою 

досягнення ключової мети – підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних 

кадрів для фармацевтичного ринку праці. Серед головних переваг використання технологій 

інтегрованого навчання можна виділити: глибоке засвоєння навчального матеріалу 

здобувачами освіти; підвищення їх пізнавальної активності та вмотивованості до процесу 

набуття професійних знань; інтерес здобувачів освіти до науково-пошукової роботи та 

самоосвіти, підвищення бажання подальшого професійного самовдосконалення. 

Перспективи подальших наукових розвідок передбачають дослідження 

ефективності використання принципу міждисциплінарної інтеграції для формування 

професійних компететностей у майбутніх фахівців-фармацевтів та розробку ефективних 

методів впровадження принципів інтеграції при викладанні поєднуваних за змістом і 

значенням фахових освітніх компонентів. 
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Болух В. А., Зубрицкая Л. А., Зубрицкая Т. Р. Интегративной потенциал 

образовательных компонентов «Высшая математика и статистика», «Органическая 

химия», «Технология лекарств» при подготовке специалистов-фармацевтов. 

Аннотация. В статье проанализирован механизм использования технологии 

интегрированного обучения, в частности определен ее потенциал в процессе изучения 

образовательных компонентов «Высшая математика и статистика», «Органическая 

химия», «Технология лекарств». Предоставлено вариацию применения технологий 

интегрированного обучения в ракурсе логического сочетания и взаимодополнения 

указанных выше образовательных компонентов для соискателей первого (бакалаврской) 

уровня высшего образования, обучающихся по образовательной программе «Фармация». 

Доказана эффективность использования технологии интегрированного обучения при 

формировании профессиональных компетенций будущих фармацевтов. Определены 

http://obolon9.ucoz.com/shkilne_zhittja/onlajn_konfer/2.pdf
http://obolon9.ucoz.com/shkilne_zhittja/onlajn_konfer/2.pdf
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основные преимущества использования технологий интегрированного обучения, а 

именно: глубокое усвоение учебного материала; повышение познавательной 

активности и одновременно мотивации к процессу приобретения профессиональных 

знаний; формирование интереса соискателей образования к научно-поисковой работе и 

к самообразованию и к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию. 

Спектр методов исследования, в частности анализа, синтеза, обобщения, 

группировки – позволил не только определить эффективность указанной технологии, но 

и сфокусировать ракурс исследования на последующих его шагах. Перспективы научной 

разведки предусматривают поэтапное изучение эффективности использования 

принципа междисциплинарной интеграции для формирования профессиональных 

компетентностей у будущих специалистов-фармацевтов и разработку эффективных 

методов внедрения принципов интеграции в процессе преподавания объединяемых по 

содержанию и значению профессиональных образовательных программ. Использование 

механизма интегрированного обучения в комплексе с реализацией принципа 

междисциплинарной интеграции служит важным фактором для формирования у 

будущих фармацевтов профессиональных компетенций, а также дает возможность 

обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров фармацевтического сектора. 

Ключевые слова: образовательный процесс; образовательные компоненты; 

принципы обучения; интегрированное обучение; междисциплинарная интеграция; 

профессиональная компетентность; высшая математика и статистика; органическая 

химия; технология лекарств. 
 

Bolukh V. A., Zubrytska L. О., Zubrytska T. R. The Integrative Potential of such 

Educational Components as "Higher Mathematics and Statistics", "Organic Chemistry", 

"Technology of Drugs" in Training of Pharmacy Specialists. 

Summary. The article analyses the mechanism of using the technology of integrated 

education, in particular, its potential in the process of studying such educational components as 

"Higher Mathematics and Statistics", "Organic Chemistry", "Technology of Drugs". A variation of 

the use of integrated learning technologies from the perspective of a logical combination and 

complementarity of the above educational components for applicants of the first (bachelor's) level 

of higher education studying under the educational program "Pharmacy" is provided. The 

effectiveness of the use of integrated learning technology in the formation of professional 

competencies of future pharmacists has been proved. The main advantages of using integrated 

learning technologies, such as: deep assimilation of educational material; increasing cognitive 

activity and at the same time motivation for the process of acquiring professional knowledge; the 

formation of interest of applicants for education in scientific research work and in self-education 

and further professional self-improvement are determined. 

The range of research methods, in particular analysis, synthesis, generalization, 

grouping, made it possible not only to determine the effectiveness of this technology, but also 

to focus the research perspective on its subsequent steps. Prospects of scientific intelligence 

provide for a step-by-step study of the effectiveness of using the principle of interdisciplinary 

integration for the formation of professional competencies in future pharmacists and the 

development of effective methods for introducing the principles of integration in the teaching 

process of professional educational programs combined in content and meaning. The use of 

the integrated learning mechanism in combination with the implementation of the principle of 

interdisciplinary integration serves as an important factor for the formation of professional 

competencies in future pharmacists, and also makes it possible to provide training for highly 

qualified personnel in the pharmaceutical sector. 

Key words: educational process; educational components; principles of teaching; 

integrated learning; interdisciplinary integration; professional competence; higher 

mathematics and statistics; organic chemistry; drug technology. 
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ПРО ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ  

ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В РАМКАХ СИСТЕМИ АНГЛОМОВНОЇ 

ОСВІТИ НАУ  
 

Розглянуто проблеми викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

англійською мовою іноземним та українським студентам технічних спеціальностей в 

Національному авіаційному університеті. 

Оскільки англійська мова є однією з офіційних мов ІКАО (Міжнародна організація 

цивільної авіації), для майбутніх фахівців авіаційної галузі є сприятливим отримання 

професійної освіти англійською мовою. Тому в Національному авіаційному університеті 

іноземні студенти мають можливість навчатися як українською, так і англійською 

мовою. Значна частина іноземних студентів обирає навчання англійською. У навчанні в 

англомовних групах зацікавлені також і українські студенти, орієнтовані на наступне 

працевлаштування в міжнародних авіаційних компаніях.  

У статті проаналізовано практику викладання авторами англійською мовою 

лінійної алгебри та аналітичної геометрії іноземним та українським студентам НАУ, 

які навчаються за інженерними та ІТ спеціальностями. Розглянуто проблеми 

методичного та організаційного характеру, що постають перед викладачами при 

викладанні дисципліни студентам, для яких англійська мова не є рідною.  

Проаналізовано викладання окремих тем дисципліни «Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія» та відповідних модулів у складі дисципліни «Вища математика» 

англомовним студентам різних технічних спеціальностей. Розглянуто особливості 

викладання векторної алгебри, визначників, матриць, систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь, лінійних геометричних об’єктів на площині і в просторі (прямих і площин), 

кривих та поверхонь другого порядку. Надано рекомендації для покращення засвоєння 

студентами теоретичного матеріалу та вироблення ними навичок розв’язування задач. 

Рекомендується широке використання різноманітних опорних матеріалів, адаптованих 

для студентів різних технічних спеціальностей. Корисним для студентів всіх 

спеціальностей є проведення лекцій в мультимедійній аудиторії з використанням 

технічних засобів для візуалізації розглядуваних геометричних об’єктів. 

Ключові слова: математика, вища математика, лінійна алгебра, аналітична 

геометрія, викладання англійською мовою. 

 

Постановка проблеми. Важливими базовими професійними навичками XXI століття 

є вміння користуватися комп’ютером і знання англійської мови. У всьому світі значна 

кількість університетів збільшує обсяг курсів, що викладаються англійською мовою. У час 

глобалізації та інтернаціоналізації професійна англійська мова дає фахівцям можливість 

доступу до набагато більш широкої і різноманітної інформації, спілкуватися з колегами з 

інших країн, працювати в інтернаціональних колективах [1–3]. Особливо важливим 

володіння професійною англійською мовою є для фахівців у галузі авіації.  

Національний авіаційний університет (НАУ) є авторитетним міжнародним центром 

підготовки спеціалістів для авіаційної галузі. Враховуючи високий міжнародний 

авторитет університету, в Національному авіаційному університеті було створено 
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Інститут ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації), який є сертифікованим 

членом Мережі навчальних закладів Європейської Конференції Цивільної Авіації. В 

Національному авіаційному університеті традиційно навчається багато іноземних 

студентів з різних країн світу [4]. Багато іноземних випускників нашого університету 

займали і займають високі посади у авіаційній галузі своїх та інших країн.  

Оскільки англійська мова є однією з офіційних мов ІКАО, отримання професійної 

освіти англійською мовою є дуже сприятливим для майбутніх фахівців авіаційної галузі. 

Більшість іноземних студентів обирає навчання англійською. У навчанні в англомовних 

групах зацікавлені також і українські студенти, орієнтовані на наступне 

працевлаштування в авіаційних компаніях, що здійснюють міжнародні перевезення. 

Саме тому питання адаптації навчального процесу до викладання англійською мовою 

набуває все більшої актуальності. 

Більшість студентів НАУ навчаються за спеціальностями, які передбачають досить 

значну математичну підготовку з математики, серед яких інженерні напрями підготовки 

є одними з найпопулярніших. Тому навчальними планами підготовки майбутніх фахівців 

усіх технічних спеціальностей за всіма напрямами передбачено вивчення у різному 

обсязі математичних дисциплін, зокрема лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 

Перед викладачами, задіяними у роботі в англомовних групах, виникає ціла низка питань 

щодо специфіки викладання математичних дисциплін, зокрема, лінійної алгебри та 

аналітичній геометрії, англійською мовою студентам, для яких ця мова не є рідною.  

Аналіз актуальних досліджень. Питання, пов’язані з навчанням іноземних студентів 

в Україні досліджувалися багатьма авторами. Зокрема, проблеми адаптації іноземних 

студентів до освітнього середовища України вивчалися T. І. Довгодько [5], проблеми 

фундаменталізації змісту природничо-математичної підготовки іноземних студентів 

вивчалися Н. О. Зінонос [6], загальні проблеми викладання математики іноземним 

студентам технічних спеціальностей вивчалися Н. В. Ічанською і Л. Г. Наливайко [7]. 

Починаючи з 2007 року в рамках Програми «Вища освіта іноземною мовою» в НАУ авто-

рами проводяться дослідження з методики викладання англійською мовою математичних 

дисциплін іноземним та українським студентам. О. В. Карупу, Т. А. Олешко і В. В. Пах-

ненко досліджували загальні характеристики процесу викладання іноземним і українським 

студентам англійською мовою математичних дисциплін [8–10]. Особливості викладання 

вищої математики українським та іноземним студентам вивчали О. В.Карупу,  

Т. А. Олешко і В. В. Пахненко [11], С. І. Федак, Л. А. Романюк, С. А. Федак [12], Н. В. Сніж-

ко [13], А. П. Рибалко і К. В. Стєпанова [14]. Особливості використання електронних 

ресурсів при викладанні математичних дисциплін розглядали К. В. Власенко, І. B. Лов’я-

нова, Т. C. Армаш, І. В. Сітак і O. O. Чумак [15] та О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пах-

ненко і А. О. Пашко [16]. Викладання лінійної алгебри на засадах компетентнісного підходу 

досліджувалося Т. C. Армаш [17]. О. В. Карупу, Т. А. Олешко і В. В. Пахненко вивчали 

також особливості викладання математичних дисциплін студентам технічних спеціаль-

ностей в мультинаціональних академічних групах [18] та певні особливості викладання 

англійською мовою деяких розділів лінійної алгебри та аналітичної геометрії [19–23]. 

Мета статті. Метою даної роботи є дослідження специфіки викладання окремих 

розділів лінійної алгебри та аналітичної геометрії англійською мовою студентам, які не є 

носіями цієї мови, і надання на основі розгляду методичних рекомендацій до викладу 

навчального матеріалу іноземним та українським студентам мультинаціональних 

англомовних груп різних технічних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Знання основних теоретичних засад лінійної 

алгебри та аналітичної геометрії, розуміння їх методів та володіння навичками 

застосування набутих знань до розв’язування задач є важливою складовою математичної 

підготовки майбутніх спеціалістів.  

У Національному авіаційному університеті для студентів більшості спеціальностей 

питання лінійної алгебри та аналітичної геометрії викладаються в складі відповідних 

розділів синтетичної дисципліни ―Вища математика‖ і тільки для окремих 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=903208062530237354&btnI=1&hl=uk
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спеціальностей – в складі дисципліни ―Лінійна алгебра та аналітична геометрія‖. В 

англомовний проект входять спеціальності обох типів.  

Зауважимо, що в тому чи іншому обсязі вивчення векторів, визначників, матриць, 

систем лінійних алгебраїчних рівнянь, прямих на площині та в просторі, площин, кривих 

та поверхонь другого порядку обов’язково входить у навчальні програми для всіх 

спеціальностей.  

У англомовних групах навчаються студенти з багатьох країн (в тому числі і 

України) з різним рівнем знань англійської мови, які не в повному обсязі володіють 

математичною термінологією. При викладанні математичних дисциплін англійською 

мовою перш за все потрібно враховувати, що англійська мова не є рідною як для 

іноземних, так і для українських студентів. Більшість вищезгаданих студентів навчалися 

в середній школі рідною для них мовою. Необхідно пам’ятати про деякі особливості 

викладання математики в середніх школах відповідних країн. Значна частина іноземних 

студентів є носіями мов, для яких є характерними або відмінний від звичного для нас 

напрямок написання тексту або ієрогліфічна писемність.  

Розглянемо основні проблеми, що постають при викладанні лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії, студентам англомовних груп. 

1) Оскільки в англомовних групах навчаються як українські, так і іноземні 

студенти, то слід відмітити певну відмінність в підходах до оцінки значущості різних 

тем та їх взаємозв’язків, що практикувалися при навчанні цих студентів ще в середній 

школі і, як наслідок, специфічність їхньої теоретичної і практичної підготовки з деяких 

питань. При цьому зауважимо, що ця відмінність найчастіше проявляться саме на 

практичних заняттях в процесі розв’язування задач.  

2) Для переважної більшості студентів англомовних груп в НАУ англійська мова не 

є рідною. При цьому більшість і українських, і іноземних студентів в середній школі 

навчалися рідними для них мовами: 

3) Значна частина проблем, що постають при викладанні лінійної алгебри та 

аналітичній геометрії, пов’язана саме з достатньо поверховим рівнем сприйняття 

більшістю студентів технічних ЗВО (як українських, так і іноземних) абстрактних питань 

лінійної алгебри і недостатнім розумінням ними важливості володіння теоретичним 

матеріалом, необхідним для самостійного розв’язування змістовних задач. 

4) Значна частина проблем, що постають при викладанні дисципліни «Лінійна 

алгебра та аналітична геометрія» та відповідного розділу дисципліни «Вища 

математика» пов’язана з недостатнім рівнем шкільної підготовки іноземних студентів 

саме з геометрії, особливо стереометрії, а також з їх поганим просторовим мисленням. 

Дисципліна «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» складається з двох модулів: 

«Елементи лінійної та векторної алгебри» та «Елементи аналітичної геометрії». 

При вивченні іноземними студентами модуля «Елементи лінійної та векторної 

алгебри» в цілому добре засвоюється мікромодуль «Елементи векторної алгебри», 

оскільки значна частина іноземних студентів непогано знають векторну алгебру, 

причому деякі з них підготовлені краще значної частини українських студентів. 

Зауважимо, що при цьому вони достатньо ефективно використовують теоретичні знання 

для розв’язування задач. Більшість українських студентів також в цілому засвоює 

матеріал цього мікромодуля на належному рівні. Дещо складнішим для багатьох 

іноземних студентів є засвоєння мікромодуля «Елементи лінійної алгебри». Відмітимо, 

що більшість іноземних студентів непогано оперують з визначниками і матрицями. Як 

правило, складнішим для них є знаходження власних чисел і власних векторів матриці. 

Рівень сприйняття більшістю з них більш абстрактних питань є набагато нижчим. Значні 

труднощі починаються при вивченні мікромодуля «Лінійні простори та лінійні 

оператори. Білінійні та квадратичні форми», як на рівні розуміння теоретичного 

матеріалу, так і при розв’язуванні навіть простих задач. Українські студенти, особливо 

ті, що навчалися в середній школі в класах з поглибленим вивченням математики, 

показують дещо кращі результати.  
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Значно більші проблеми постають перед іноземними студентами при вивченні 

модуля «Елементи аналітичної геометрії». В основному ці проблеми пов’язані перш за 

все зі специфічним рівнем шкільної підготовки іноземних студентів саме з геометрії і 

особливо зі стереометрії. Унаслідок цього значна частина цих студентів намагається 

розв’язувати геометричні задачі чисто аналітично, використовуючи якісь аналогії з 

задачами з цілком відмінною геометричною інтерпретацією. Відносно кращою є 

ситуація для більшості українських студентів. 

Засвоєння переважною більшістю студентів англомовних груп мікромодуля «Пряма 

на площині» є відносно непоганим. І іноземні, і українські студенти досить успішно 

опановують навички розпізнавання основних форм рівнянь прямої на площині і 

застосовують їх при розв’язуванні задач. При цьому результати значно покращуються при 

використанні опорних матеріалів, особливо якщо ці матеріали містять рисунки-схеми. 

Відмітимо, що засвоєння мікромодуля ―Криві другого порядку‖ є також порівняно 

непоганим, хоча деякі труднощі виникають у певної частини іноземних студентів при 

знаходженні характеристик еліпса і гіперболи у випадках, коли фокуси кривої розташовані 

не на осі абсцис, а на осі ординат. Задачі, в яких задіяні параболи з різними варіантами 

розташування фокуса на координатних осях, для більшості іноземних студентів не 

викликають труднощів у випадках коли вершина параболи розміщена в початку координат. 

Зауважимо, що задачі, в яких вершина параболи розміщена не на координатних осях, як 

правило вимагають пояснення, супроводжуваного розв’язуванням прикладу викладачем або 

сильним студентом. Після цієї процедури, яка є корисною також і для частини українських 

студентів, більшість іноземних студентів досить вправно виділяють повний квадрат і 

здійснюють паралельне перенесення координатних осей. Практично всі студенти 

англомовних груп здобувають навички розв’язування задач такого типу, майже без помилок 

знаходячи усі характеристики кривих другого порядку і будуючи ці криві.  

Набагато складнішим для засвоєння іноземними студентами є мікромодуль «Площина 

і пряма у просторі», що є наслідком недостатньо розвиненого просторового мислення у 

значної частини цих студентів. Зауважимо, що певні проблеми мають і деякі українські 

студенти. При роботі в таких групах бажано достатню увагу приділяти виробленню навичок 

розпізнавання основних форм рівнянь площини і прямої в просторі. При чіткому викладі 

викладачем алгоритму розпізнавання найпростіших їх типів і алгоритмів переходу між 

різними формами рівнянь значна частина іноземних студентів достатньо добре засвоює і 

застосовує ці навички. Відмітимо при цьому, що більшість іноземних студентів дуже добре 

сприймають опорні матеріали, які, крім рівнянь і рисунків, містять також і словесні описи 

ознак різних рівнянь відповідних геометричних об’єктів. 

Набагато складнішим для засвоєння іноземними студентами є мікромодуль «Поверхні 

другого порядку». При цьому основним чинником такої ситуації є погане просторове 

мислення, характерне для переважної більшості цих студентів. Для справедливості 

зауважимо, що засвоєння цього матеріалу є складним і для значної частини українських 

студентів технічних спеціальностей не тільки і не стільки внаслідок недостатніх технічних 

навичок алгебраїчних перетворень, а і внаслідок недостатності просторової уяви. При 

викладанні цього мікромодуля в таких групах бажано достатню увагу приділяти 

виробленню навичок розпізнавання видів поверхонь другого порядку за їх канонічними 

рівняннями. Слід відмітити ще один момент, важливий при викладанні цього мікромодуля. 

В прикладних задачах часто зустрічаються ситуації, коли рівняння поверхні задано в 

канонічному виді, але з відмінним від стандартного розташування осей. Значна частина 

іноземних студентів робить помилки в розпізнаванні поверхні і її хоча б схематичному 

зображенні. Відмітимо при цьому, що при чіткому викладі викладачем алгоритму 

розпізнавання типів поверхонь значна частина іноземних студентів достатньо добре засвоює 

навички застосування цих алгоритмів. Хороші результати дає використання різноманітних 

опорних конспектів, обговорення алгоритму студентами на практичному занятті. Крім того, 

ми вважаємо доцільним також наводити в розширеному опорному конспекті випадки 

рівнянь поверхонь в канонічному виді з нестандартним розташуванням осей.  
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Особливо важким для вивчення іноземними студентами (на жаль, і українськими 

також) є мікромодуль «Дослідження алгебраїчних рівнянь кривих другого порядку» і 

особливо мікромодуль «Дослідження алгебраїчних рівнянь поверхонь другого порядку». Ці 

складнощі є наслідком недостатнього рівня навичок оперування квадратичними формами, 

низького рівня аналітичних навичок при їх застосуванні і особливо поганим відчуттям 

геометричної суті розв’язуваної задачі. Українські студенти, особливо ті, що навчалися в 

класах з поглибленим вивченням математики, показують дещо кращі результати.  

Зауважимо ще раз, що наявність опорних матеріалів, які крім рівнянь і рисунків міс-

тять також і словесні описи ознак канонічних рівнянь просторових геометричних об’єктів, 

для переважної більшості іноземних студентів є критично необхідною. Дуже корисним для 

всіх студентів може бути проведення лекцій в мультимедійній аудиторії з використанням 

різних технічних засобів для візуалізації розглядуваних геометричних об’єктів. 

Крім того слід відмітити, що оскільки для українських студентів (і для іноземних 

також) є важливим володіння і українською термінологією, то при викладанні саме цих 

питань слід також підкреслювати певну специфіку термінів (скалярний добуток – dot 

product, векторний добуток –cross product, мішаний добуток – triple product, канонічні 

рівняння прямої – symmetric equations of the straight line, канонічні рівняння кривих 

другого порядку – standard equations of the conics, рівняння прямої у відрізках – intercept 

equations of the straight line і т. д.). Також відмітимо більшу готовність значної частини 

іноземних студентів порівняно з українськими студентами використовувати системи 

комп’ютерної математики і певний рівень навичок застосування цих систем. Тому для 

хоча б часткової компенсації недоліків загальної математичної підготовки цих студентів 

ми рекомендуємо їм активне використання систем комп’ютерної математики.  

В умовах компетентнісно-орієнтованої парадигми освіти протягом кількох останніх 

років ми впроваджуємо проектний підхід до організації навчальної і наукової роботи 

студентів. Як частину реалізації цього проектного підходу ми застосовуємо колективні 

форми роботи при проведенні практичних занять. Для цього здійснюється поділ академічної 

групи на декілька команд для спільного розв’язування декількох складних задач, взаємної 

перевірки засвоєння матеріалу, підготовки презентацій на практичних заняттях з подальшим 

обговоренням і порівнянням результатів. Дуже ефективним при цьому виявилося 

формування команд з українських і іноземних студентів (причому, бажано, з різних країн – 

наприклад і з Азії, і з Африки), до складу яких входять від трьох до п’яти осіб [20–22]. На 

наш погляд, хоча отримані результати не дозволяють зробити далекосяжні узагальнення, 

вони є обнадійливими для подальшого вивчення розглянутого підходу. 

Навчальний процес в НАУ супроводжується низкою англомовних посібників, що 

містять необхідний теоретичний матеріал з великою кількістю розв’язаних прикладів і 

необхідну термінологію з перекладом, що є критично необхідним для переважної 

більшості іноземних і дуже важливою для українських студентів.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведено аналіз 

практики викладання англійською мовою лінійної алгебри та аналітичної геометрії в 

курсі дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» і відповідних розділів 

синтетичної дисципліни «Вища математика» іноземним та українським студентам, що 

навчаються за технічними напрямами в Національному авіаційному університеті. 

Розглянуто особливості викладання цієї дисципліни, проаналізовано стан методичного 

забезпечення і надано певні рекомендації по роботі викладача для покращення засвоєння 

тем студентами різних категорій. 

Зокрема, при роботі з іноземними студентами рекомендується приділяти більшу 

увагу виробленню навичок розпізнавання основних форм рівнянь прямої на площині, 

площини і прямої в просторі, канонічних рівнянь кривих та поверхонь другого порядку. 

Рекомендується детальна алгоритмізація викладачем цього процесу при проведенні 

практичних занять і консультацій з використанням різноманітних опорних конспектів. 

При роботі з іноземними студентами з слабкою математичною і мовною підготовкою 

рекомендується також надавати цим студентам алгоритми розв’язування найпростіших 
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типових задач. Крім того, ми вважаємо доцільним рекомендувати студентам активне 

використання символьного ядра однієї з систем комп’ютерної математики. Ми також 

вважаємо корисним надавати студентам рекомендації по знаходженню математичної 

інформації в пошукових системах.  

Відмітимо, що спільне навчання іноземних та українських студентів дає 

можливість формувати інтернаціональні групи для участі в різноманітних проектах, 

зокрема по поглибленому вивченню окремих питань математики та розгляду її 

застосувань в професійній роботі майбутніх фахівців. 

Вважаємо доцільним продовження досліджень як у напрямі поглиблення вивчення 

специфіки викладання англомовним студентам окремих питань математичних дисциплін, 

зокрема лінійної алгебри та аналітичної геометрії, так поглиблення вивчення загальних 

особливостей викладання англійською мовою математичних дисциплін. 
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Карупу Е. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. О некоторых актуальных 

проблемах преподавания линейной алгебры и аналитической геометрии в рамках 

системы англоязычного образования НАУ.  
Аннотация. Рассмотрены проблемы преподавания линейной алгебры и 

аналитической геометрии на английском языке иностранным и украинским студентам 

технических специальностей в Национальном авиационном университете. Поскольку 

английский язык является одним из официальных языков ИКАО (Международная 

организация гражданской авиации), для будущих специалистов авиационной отрасли 

является полезным получение профессионального образования на английском языке. 

Поэтому в Национальном авиационном университете студенты имеют возможность 

учиться как на украинском, так и на английском языке.  

В статье проанализирована практика преподавания авторами на английском 

языке линейной алгебры и аналитической геометрии иностранным и украинским 

студентам НАУ. Рассмотрены проблемы методического и организационного 

характера, которые встают перед преподавателями в процессе преподавания 

дисциплины студентам, для которых английский язык не является родным. 

На базе проведенного анализа даны рекомендации по улучшению усвоения 

студентами теоретического материала и выработке ими навыков решения задач. 

Рекомендуется широкое использование различных опорных материалов, адаптированных 

для студентов разных технических специальностей. Полезно для студентов всех 

специальностей проведение лекций в мультимедийной аудитории с использованием 

технических средств для визуализации рассматриваемых геометрических объектов. 

 Ключевые слова: математика, высшая математика, линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, преподавание на английском языке. 
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Karupu O. W, Oleshko T. A, Pakhnenko V. V. On some actual problems of teaching 

linear algebra and analytical geometry within the framework of the English-language 

education system of NAU.  
Summary. The problems of teaching linear algebra and analytical geometry in English 

to foreign and Ukrainian students of technical specialties at the National Aviation University 

are considered. 

As English is one of the official languages of ICAO (International Civil Aviation 

Organization), it is very favorable for future aviation professionals to receive professional 

education in English. Therefore, at the National Aviation University, foreign students have the 

opportunity to study both in Ukrainian and in English. Many foreign students choose to study 

in English. Ukrainian students, who are focused on further employment in international 

airlines, are also interested in studying in English-speaking groups. 

The article analyzes the experience of authors’ teaching of linear algebra and analytical 

geometry in English to foreign and Ukrainian students of NAU, who study on engineering and IT 

specialties. Problems of methodological and organizational nature that teachers face in the 

process of teaching the discipline to students being non-native English speakers are considered. 

The teaching of separate topics of the discipline "Linear Algebra and Analytical 

Geometry" and corresponding modules of the discipline "Higher Mathematics" to foreign and 

Ukrainian students of various technical specialties within the Program "Higher Education in a 

Foreign Language" in NAU was investigated. Peculiarities of teaching vector algebra, 

determinants, matrices, systems of linear algebraic equations, linear geometric objects on a 

plane and in space (lines and planes), curves and surfaces of the second order are considered. 

Recommendations are provided to improve students' mastering of theoretical material and 

develop their problem-solving skills. It is recommended to widely use a variety of supporting 

materials adapted for students of different technical specialties. It is useful for students of all 

specialties to give lectures in a multimedia classroom using technical means to visualize the 

geometric objects in question. 

Key words: mathematics, higher mathematics, linear algebra, analytic geometry, 

teaching in English. 
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СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ПРОФЕСІЙНО-

СПРЯМОВАНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ГЕОІНФОРМАТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг гостро постала потреба 

у впровадженні в освітній процес підготовки бакалаврів географічних спеціальностей 

ГІС-технологій та підходів і завдань, близьких до реалій професійної діяльності. 

Метою дослідження є розгляд специфіки застосування міжпредметних зв’язків і 

професійно-спрямованих завдань в освітньому процесі геоінформатичної підготовки 

бакалаврів географічних спеціальностей. 
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У дослідженні, в якості методологічної основи професійної підготовки бакалаврів 

географічних спеціальностей, підібрані загальнодидактичні і специфічні принципи. 

Серед загальнодидактичних принципів обраний принцип міжпредметних зв’язків для 

з’ясування впливу на зміст та розмір знань, формування важливих прийомів 

самостійної роботи. Завдяки йому з’являється можливість будувати навчання нового 

програмного матеріалу з урахуванням змісту суміжних навчальних дисциплін.  

Серед специфічних принципів обрано принцип впровадження професійно-спрямованих 

завдань задля обґрунтування співвідношення фундаментальних і спеціальних знань, їх 

оптимального об’єднання, яке дає можливість вирішувати професійні завдання.  

У дослідженні розглянуто використання ГІС-технологій в освітній діяльності, як 

інструменту впровадження міжпредметних зв’язків та професійно-спрямованих 

завдань. Адже ці технології дозволяють якісно змінити зміст географічної освіти та 

сприяють засвоєнню студентами нових знань, умінь та навичок. ГІС-технології дають 

можливість не обмежуватися аудиторною роботою, а завдяки моделюванню 

дослідити потенційні маршрути екскурсій та територію ймовірних польових практик, 

а також допомагають презентувати результативний матеріал, демонструвати 

географічні явища та процеси. 

Матеріали наукової роботи мають інтерес для майбутніх бакалаврів географії і 

вчителів географії, методистів, учителів та викладачів географії.  

Ключові слова: геоінформаційні технології, майбутні бакалаври географії, 

міжпредметні зв’язки, професійно-спрямовані завдання, геоінформатична підготовка. 
 

Постановка проблеми. Протягом тривалого часу проблемою міжпредметної 

інтеграції та професійно-спрямованих завдань у вищій освіті займаються дослідники різних 

галузей. Однак із появою ГІС-технологій ці питання набувають нового значення, більш 

доступного для застосування в освітньому процесі підготовки майбутніх бакалаврів 

географічних спеціальності і дають можливість застосовувати ці принципи у тандемі. 

Аналіз актуальних досліджень. На різних етапах розвитку освітнього простору 

розробкою теорії міжпредметних зв’язків у вітчизняній та зарубіжній науковій думці 

займалися такі дослідники, як О. Онишко [8], Н. Лошкарьова [7], П. Кулагін [6], 

Н. Самойленко і Л. Семко [11] та ін. 

До авторів, що розглядали принцип використання професійно-спрямованих 

завдань, належать Л. Збаравська, Ж. Задорожна, С. Слободян, М. Торчук [3], Н. Самарук 

[9] та ін. Однак питання реалізації міжпредеметних зв’язків у поєднанні з професійно-

спрямованими завданнями завдяки ГІС-технологіям у підготовці майбутніх бакалаврів 

географії в представлених дослідженнях не висвітлено. 

Мета статті. Мета статті полягає у вивченні особливостей застосування 

міжпредметних зв’язків і професійно-спрямованих завдань у освітньому процесі 

геоінформатичної підготовки майбутніх бакалаврів географії. 

Виклад основного матеріалу. Найчастіше вчені трактують принцип використання 

міжпредметних зв’язків як принцип дидактики. Н. Лошкарьова наголошує, що його слід 

розглядати як один із дидактичних принципів, реалізація якого суттєво впливає на зміст та 

обсяг знань, формування важливих прийомів самостійної роботи, світогляду [7, с. 8]. 

П. Кулагін зазначає, що це «принцип навчання, згідно з яким навчання нового програмного 

матеріалу будується з урахуванням змісту суміжних навчальних предметів» [6].  

Відмітимо, що розробка змісту навчальних дисциплін безпосередньо пов’язана з 

можливими міжпредметними зв’язками. О. Онишко наводить своє бачення сутності 

міжпредметних зв’язків і визначає їх як конкретну форму методологічного принципу, 

засіб, що сприяє глибшому і всебічному засвоєння знань та сприяє підвищенню 

наукового рівня знань студентів, розвитку логічного мислення та творчих здібностей [8]. 

Розглядаючи міжпредметні зв’язки у вигляді дидактичного умови, Н. Черкес-Заде 

відмічає, що правильний вплив міжпредметних зв’язків не тільки сприяє посиленню 

міцності засвоєння знань суб’єктами учіння і систематизації навчального процесу, а й 
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викликає покращення пізнавального інтересу до навчання, тому знання стають 

конкретними і узагальненими [14, с. 4]. Це дасть можливість студентам використовувати 

їх на практиці і переносити в раніше не відомі ситуації. 

За словами В. Максимова, міжпредметні зв’язки не тільки поглиблюють зміст 

заняття, але й посилюють його пізнавальну цінність, унаочнюють взаємозв’язок 

процесів і явищ навколишньої дійсності. Також під впливом міжпредметних зв’язків 

відбувається активізація пізнавальної діяльність [4, с. 84].  

Н. Самойленко і Л. Семко зазначають, що міжпредметні зв’язки повинні формувати 

теоретичну базу знань суб’єктів учіння з інформатики, а також навички практичного 

застосування засобів інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. 

Ставлення до добору змісту інформатичного курсу, збільшення його внутрішніх зв’язків 

посилює значення його взаємозв’язку з іншими навчальними дисциплінами. Автори 

розглядають міжпредметні зв’язки в навчанні інформатичної дисципліни не тільки як 

дидактичний принцип, а й як умову, цілі і завдання, включенням змісту, методів, засобів і 

форми навчання різноманітних навчальних дисциплін [11]. 

Таким чином, міжпредметні зв’язки – це сучасний принцип навчання, який впливає 

на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду дисциплін, зміцнюючи 

системність знань, активізуючи методи навчання, скеровує на застосування комплексних 

форм організації навчання. 

У сучасному науковому просторі, аналізуючи проблему міжпредметних зв’язків, 

можна сказати, що вся робота викладачів щодо реалізації міжпредметних зв’зків 

повинна бути спрямована до створення у студентів продуктивної, єдиної за змістом і 

структурою, системи знань, умінь, навичок. Запропонована система допомагала б їм 

використовувати всю суму накопичених знань у ході вивчення будь-якого теоретичного 

або практичного питання [5]. 

Використання міжпредметних зв’язків у процесі підготовки до занять вимагає значної 

кількості часу і взаємодії всіх викладачів суміжних дисциплін освітнього закладу.  

Р. Заріпов, І. Заріпова стверджують, що міжпредметні зв’язки дозволяють: 

розвивати у суб’єктів учіння навички використання знань загальноосвітніх та загально-

професійних дисциплін для засвоєння і розуміння спеціальних дисциплін; оптимізувати 

навчальний процес, використовуючи елементи сучасних педагогічних та інформаційних 

технологій; підносити навчальний матеріал, активізуючи розумові уміння та навички з 

використанням потенціалу їх знань; створювати можливості для інтеграції наук, 

необхідних у майбутній діяльності фахівців у виробництві та науковій сфері [2].  

Міжпредметні зв’язки є педагогічною категорією, яку використовують для 

позначення синтезу, інтеграційних відносин між об’єктами, явищами і процесами 

реальної дійсності. Останні знаходять своє відображення в змісті, формах і методах 

освітнього процесу [6, с. 29].  

Н. Лошкарева говорить про необхідність вираження у змісті поняття двох 

визначень, які умовно трактують, як теоретичне і конкретне значення. У свою чергу в 

теоретичному значенні міжпредметні зв’язки розуміються або як принцип дидактики, 

або як один із проявів принципу систематичності і послідовності, або як дидактична 

умова. У конкретному значенні міжпредметні зв’язки розуміються як вираження 

фактичних зв’язків, що встановлюються в процесі навчання або в свідомості студента – 

між різними навчальними дисциплінами [7, с. 18].  

Досліджуючи процес навчання бакалаврів географічних спеціальностей щодо їх 

геоінформатичної підготовки зазначимо, що спільним між дисциплінами, які 

забезпечують міжпредметний зв’язок буде: об’єкт дослідження, а також теми з його 

вивчення і термінологія. І якщо ми ставимо за мету пізнання об’єкту з поглибленим 

вивченням, то доповнення тем навчальної програми буде доцільно роботи відомостями з 

подібних за напрямком дисциплін: інформатичних, математичних, природничих. Ось 

так, приміром, у підготовці бакалаврів географічних спеціальностей можна сполучити 

дисципліни «ІКТ» і «Геоінформаційні системи та бази даних» та «Геоінформаційне 
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картографування» за ідентичними термінами, поняттями і, відповідно, темами. А вже 

далі сполучити геоінформатичні дисципліни з дотичними фаховими дисциплінами, 

тобто інтегрувати відомості з інформатики у геоінформатичні дисципліни, а потім у 

«Основи наукових досліджень», «Основи туризму», «Рекреаційну географію» та 

«Геоінформаційне картографування» через відповідні теми практичних занять.  

Прикладом застосування принципу міжпредметних зв’язків у підготовці 

бакалаврів географії є інтеграція знань розділу табличних величин з дисципліни «ІКТ» в 

питаннях побудови графіків і діаграм табличного редактора Microsoft Office Excel в 

інші споріднені дисципліни, наприклад «Геоінформаційне картографування», а саме: 

1) під час вивчення основних методів наукових досліджень дисципліни «Основи 

наукових досліджень», коли студенти вивчають теми, пов’язані з використанням 

різних методів дослідження в географії: кількісного методу (розрахунок 

статистичних показників засобами Excel); кореляційного методу за Пірсоном і 

Спірменом (засобами Excel, завдяки онлайн калькулятору та завдяки програмі 

SPSS); географічного моделювання і прогнозування (засобами Excel та програми 

STATISTICA); використання ГІС-технологій в географічних дослідженнях є 

можливість застосувати міжпредметні зв’язки базуючись на знаннях, отриманих за 

раніше вивченою дисципліною «ІКТ» і здійснювати не тільки теоретичні 

розрахунки, а й задіяти знання табличного редактора і здійснювати міжпредметні 

зв’язки, застосовуючи аналіз даних в Excel та паралельно скористатися допомогою 

онлайн-калькуляторів та ознайомитися з іншими програмними засобами; 

2) у свою чергу ознайомившись з основами кореляційного методу під час вивчення 

дисципліни «Основи наукових досліджень» при переході до вивчення дисципліни 

«Геоінформаційне картографування» студенти вже в змозі перевірити кореляційні 

навички в умовах наближених до професійних, а саме проаналізувати дані 

дистанційного зондування землі за два періоди (до пандемії і в період пандемії 

коронавірусу) – визначити залежність забруднення атмосферного повітря території 

України (концентрації показника діоксиду азоту) від викидів підприємств і 

автомобілів (робота і наявність яких були обмежені під час пандемії) або за 

супутниковими знімками проаналізувати явище залежності цвітіння морів від 

температурного режиму і побудувати відповідний графік кореляції. 

Врахування міжпредметних зв’язків підсилює творчий пошук у застосуванні 

знань, що отримані при вивченні інших курсів. Це активізує мислення суб’єктів учіння, 

спонукає їх до аналізу, синтезу й узагальнення знань, що відносяться до різних наук, до 

різних теорій і систем понять. 

У нашому дослідженні міжпредметні зв’язки відображають комплексний підхід 

між ІТ, ГІС-технологіями і майбутньою спеціалізацією. Це дає можливість виділити як 

головні елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між навчальними дисциплінами 

(інформатичним курсом, ГІС дисциплінами і профільними дисциплінами).  

Виділений принцип реалізується завдяки розширенню і поглибленню змісту 

деяких тем інформатичних дисциплін, впливає як на якість вивчення інформатичних 

дисциплін, так і подальше застосування ІТ та ГІС під час вивчення профільних 

предметів з географічного фаху. Приклад впровадження принципу міжпредметних 

зв’язків під час практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» 

представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Фрагмент практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» 

засобами програмі Excel. 
 

Пропонуємо у рамках нашого дослідження більш детально зосередитися на 

цілеспрямованому формулюванні навчально-пізнавальних міжпредметних задач у 

навчанні. У свій час Л. Виготський підкреслював, що поняття виникає лише в результаті 

рішення завдання, що стоїть перед мисленням. Відповідно до цього в студентів 

формуються загальнопредметні вміння операції, зокрема: порівняння, конкретизація, 

узагальнення, формулювання, застосування та ін.  

Також наголосимо, що перш ніж вирішити вище зазначені завдання, необхідно 

визначити тематичне коло навчальної дисципліни за наступними критеріями: 

– найбільша значущість навчальних тем для розкриття основних ідей дисципліни; 

– високий ступінь інтеграції знань у змісті навчальної теми. 

Також існує два етапи встановлення міжпредметних зв’язків: початковий 

(підготовчий) та основний. 

Перший етап відбувається до початку вивчення навчальної теми на широкій 

міжпредметній основі. У межах цього етапу формується загальна орієнтація студентів у 

змісті навчальної теми, психологічна готовність до вивчення окремої теми на 

міжпредметній основі. Педагог спочатку проводить роботу щодо усвідомлення 

студентами інтеграційного характеру змісту теми, розкриває її провідні положення щодо 

використання знань з інших предметів, розуміння організаційних моментів роботи. Як 

результат, педагог разом зі студентами визначає перспективність у вивченні теми на 

широкій міжпредметній основі. 

Другим етапом передбачено безпосереднє розкриття провідних положень теми на 

міжпредметній основі. Так, відповідно до розробленого педагогом навчального плану, 

будується основний етап із безпосереднього розкриття провідних положень теми. У ході 

освітнього процесу викладач має за мету опрацювати зміст провідних ідей навчальних 

дисциплін, використовуючи все ширші контактні зв’язки. Як результат, робота щодо 

здійснення міжпредметних зв’язків не обмежується аудиторною роботою, у такий спосіб 

організовуються міжпредметні семінари, екскурсії та різні види практик з географії. 

Погоджуємось із думкою дослідників про те, що кожна навчальна дисципліна повинна 

бути невіддільною від навчальної діяльності в цілому, зазначаємо, що навчальний предмет і 

діяльність є дидактичними основами визначення міжпредметних зв’язків. Адже їх 

визначають, як системні об’єкти процесу навчання у єдності загального та особливого. 

Одностайність структурних компонентів навчальних дисциплін і діяльності служить 

джерелом міжпредметних зв’язків у освітньому процесі підготовки бакалаврів географічних 

спеціальностей. Порівняння основних видів знань у структурі навчальної дисципліни і 

діяльності студентів виявляє їх подібність. Відповідно до цього міжпредметні зв’язки в 

навчанні можуть здійснюватися в таких основних спрямуваннях, як формування: необхідної 

системи понять з опорою на наукові факти, спільні для суміжних дисциплін; спільних для 

суміжних предметів умінь, навичок, на яких формуються зв’язки між предметами; 

свідомого ставлення до знань на базі узагальнених умінь, де особливого значення 

набувають міжпредметні зв’язки та світоглядні теорії; політехнічних знань і трудових умінь, 

що вимагають комплексного застосування знань на практиці. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2021. Випуск 2(18) 

26 

Науковці наголошують на невід’ємному значенні високого рівня міжпредметних 

знань у теорії та вмінь і навичок на практиці у педагога. У педагога мають бути 

сформовані: розуміння значення міжпредметних зв’язків у формуванні світогляду 

студентів; концептуальний стиль мислення. За дослідженнями О. Падалки, А. Нісімчук, 

І. Смолюк, О. Шпак, викладач має володіти знаннями програмних засобів, методів і 

прийомів. Зазначені засоби сприяють реалізації міжпредметних зв’язків. У свою чергу 

педагог має володіти вміннями застосовувати знання на практиці, тобто володіти 

відповідною технікою, навичками ведення педагогічного дослідження [13]. У нашому 

дослідженні відповідною технікою виступають ІТ і ГІС-технології. 

В основу реалізації принципу використання професійно-спрямованих завдань 

покладено ідеї тематичної інтеграції, а саме професійно-спрямований добір змісту 

навчального матеріалу. Реалізація принципу професійно спрямованого навчання може 

проходити як під керівництвом викладача, так і самостійно студентами. 

Серед авторів, що розглядали цей принцип, Л. Збаравська, Ж. Задорожна, 

С. Слободян, М. Торчук [3], Н. Самарук [9] та ін. Вони досліджували питання 

обґрунтування співвідношення фундаментальних і спеціальних знань, їх оптимального 

об’єднання, яке дає можливість вирішувати професійні завдання. 

У своїй роботі Н. Саморук зазначає, що принцип професійної спрямованості 

вирішує протиріччя між вимогами суспільства до формування усебічно розвинутої 

особистості і необхідністю її підготовки до активної професійної діяльності відповідно 

до особистісних і суспільних потреб [9]. 

Групою авторів на чолі з Л. Збаравською розглядаються професійно-спрямовані 

завдання як засіб формування пізнавального інтересу в процесі вивчення фізики в 

аграрно-технічному навчальному закладі [3, с. 68-72]. 

Автори стверджують, що реалізація даного принципу можлива у варіативній частині 

курсу, зміст якої побудований на основі міжпредметних зв’язків і направлений на 

формування знань і вмінь студентів з урахуванням майбутньої професійної діяльності. 

Варіативна частина повинна містити матеріал, який стосується професійної складової 

підготовки студентів: принципи дій пристроїв сільськогосподарської техніки; технології, які 

пов’язані з теоретичним змістом курсу фізики і систематизовані відповідно до важливих 

напрямів науково-технічного прогресу. Саме через зміст цього матеріалу і відбувається 

реалізація принципу професійної спрямованості навчання, коли є реальна можливість 

використати матеріал, пов’язаний з майбутньою діяльністю фахівця, що сприяє 

формуванню мотивації та інтересу до вивчення курсу та активізує роботу студентів [3, 69]. 

Дуже часто недостатні знання стають у майбутньому достатнішими і їх можна 

поступово ускладнювати. Відповідно до цього матеріал підбирається таким чином: щоб, 

з одного боку, відображати причинно-наслідкові зв’язки з попереднім матеріалом, а з 

другого боку – формувати пошукові аналітико-синтетичні здібності майбутніх 

бакалаврів географії щодо їх професійної діяльності. Застосування цього принципу має 

на меті підняти на вищий – професійний рівень уміння здійснювати розумові операції. 

Дотримання цього принципу дозволить уникнути труднощів як у навчанні, так і в 

майбутній професійній діяльності.  

У нашому дослідженні, за рахунок варіативної частини, у студентів є можливість 

опанувати роботою з ГІС картографування. У ході практичних завдань був підібраний 

матеріал, який стосується професійної складової підготовки студентів, пов’язаний із 

проходженням ними практик, а саме краєзнавчо-туристичної (рис. 2) і навчальних 

польових практик (рис. 3). 
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а)  б)  

Рис. 2 а) Краєзнавчо-туристична практика в м. Путивль [9] та 

б) авторська 3D цифрова модель рельєфу м. Путивль та прилеглих територій. 
 

Краєзнавчо-туристична практика передує вивченню дисципліни «Геоінформаційне 

картографування». Майбутні бакалаври мають змогу спершу ознайомитися з основними 

історико-культурними об’єктами в «польових умовах». Паралельно існує можливість (за 

допомогою мобільних версій ГІС-технологій) позначити їх на місцевості, а потім 

побудувати карту і позначити ці об’єкти на ній, проаналізувати історичні факти і події 

(історію виникнення цих об’єктів), прослідкувати їх зв’язок із сьогоденням. 

Також студентам надається можливість у ході вивчення дисципліни 

«Геоінформаційне картографування» спочатку ознайомитися з цифровою моделлю 

рельєфу гори Говерла (його особливостями: висотами та крутизною схилів), а потім 

визначитися з існуючими маршрутами на г. Говерла [12], зробивши її 3D модель 

засобами програми QGis. Пізніше, під час проходження дальньої практики на г. Говерла 

студенти зможуть осягнути висоти, рельєф та крутизну схилів і вже в реальних умовах 

обрати один із досліджуваних маршрутів (рис. 3). 

а)   б)  

Рис. 3. а) Авторська 3D модель гори Говерла створена засобами програми QGis та 

б) фотозвіт сходження на її вершину під час практики. 
 

Таким чином, застосування міжпредметних зв’язків дозволяє відобразити 

об’єктивно виражені зв’язки між окремими дисциплінами, а теоретичний матеріал 

набуває практичного направлення. Також професійно-спрямовані завдання разом із 

міжпредметними зв’язками дозволяють виокремлювати головні елементи освітнього 

процесу, передбачати розвиток ідей, понять, прийомів навчальної діяльності, 

можливості комплексного застосування знань в освітньому процесі.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проаналізувавши 

методично-наукову літературу, встановлено, що принципи міжпредметних зв’язків і 

професійно-спрямовааних завдань пройшли тривалий етап розвитку, перше ніж 

інтегруватися в освітній процес геоінформатичної підготовки бакалаврів географічних 

спеціальностей. А аналіз їх використання в тандемі через ГІС-технології дає позитивний 

результат у підготовці бакалаврів географічних спеціальностей. Студенти отримують 

знання пов’язані з життям, а ситуації стають реальними до їх професійної спрямованості. 
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применения межпредметных связей и профессионально-направленных заданий в 

образовательном процессе геоинформатической подготовки бакалавров 

географических специальностей. 

Аннотация. В условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг 

остро возникла потребность во внедрении в образовательный процесс подготовки 

бакалавров географических специальностей ГИС-технологий и подходов и задач, 

близких к реалиям их профессиональной деятельности. 

Целью исследования является рассмотрение специфики применения 

межпредметных связей и профессионально направленных задач в образовательном 

процессе геоинформатической подготовки бакалавров географических специальностей. 

В исследовании в качестве методологической базы профессиональной подготовки 

бакалавров географических специальностей отобраны общедидактические и 

специальные принципы, среди которых принципы межпредметных связей и 

профессионально-направленных задач.  

В исследовании рассмотрено использование ГИС-технологий в образовательной 

деятельности как инструмент применения межпредметных связей и профессионально-

направленных задач, потому что именно эти технологии позволяют качественно 

изменить содержание географического образования и способствуют усвоению студен-

тами новых знаний, умений и навыков. ГИС-технологии позволяют не ограничиваться 

аудиторной работой, а благодаря моделированию исследовать потенциальные маршруты 

экскурсий и территорию возможных полевых практик, а также помогают презентовать 

результат, демонстрировать географические явления и процессы.  

Материалы научной работы представляют интерес для будущих бакалавров 

географии и учителей географии, методистов, учителей и преподавателей географии. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, будущие бакалавры географии, 

межпредметные связи, профессионально направленные задачи, геоинформатическая 

подготовка. 
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application of interdisciplinary links and professional-oriented tasks in the educational 

process of geoinformatics training of bachelors of geographical specialties 

Summary. In conditions of fierce competition in the market of educational services there 

is an urgent need for the introduction of GIS technologies, principles and tasks close to the 

realities of professional activity in the educational process of training bachelors of 

geographical specialties. 
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The purpose of the study is to find out the specifics of application of interdisciplinary 

links and professionally-oriented tasks in the educational process of geoinformatics training of 

bachelors of geographical specialties. 

In the research as a methodological basis for the professional training of bachelors of 

geographical specialties general didactic and specific principles have been selected. Among 

the general didactic principles, the principle of interdisciplinary links has been chosen to 

clarify the impact on the content and scope of knowledge, formation of important techniques 

for independent work. Thanks to it, it is possible to build a new curriculum based on the 

content of related disciplines. 

Among the specific principles, the principle of implementation of professionally-oriented 

tasks has been chosen to substantiate the ratio of fundamental and special knowledge, their 

optimal combination, which allows solving the professional problems. The implementation of 

this principle is possible through the involvement of elective disciplines and the inclusion of a 

variable part of professional disciplines. 

The study considers the use of GIS technologies in educational process as a tool for the 

application of interdisciplinary links and professionally-oriented tasks, as these technologies 

allow us to qualitatively change the content of geographical education and promote the 

acquisition of new knowledge, skills and abilities by students. GIS technologies make it 

possible not to be limited by classroom work; through modeling to explore potential excursion 

routes and the area of probable field practices and also help to present the resulting material, 

to demonstrate geographical phenomena and processes. 

The materials of the scientific work are of great interest to future bachelors of geography 

and teachers of geography, methodologists, teachers and lecturers of geography. 

Key words: GIS technologies, future bachelors of geography, interdisciplinary links, 

professionally-oriented tasks, geoinformatics training. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЗАДАЧ. МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 
 

Проведено дослідження та аналіз стану математичної освіти, її необхідність для 

самореалізації майбутнього спеціаліста в суспільстві. Показано важливість здобуття 

математичної освіти на прикладах практичних задач, їх розв’язування за допомогою 

побудови математичних моделей. 

Особливу увагу приділено методу аналізу ієрархій (МАІ) – математичному та 

психоаналітичному інструменту системного підходу до вирішення складних проблем 

прийняття рішень. Наведено його застосування в задачі придбання автомобіля, також 
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приклади використання в поліграфічній галузі, зокрема, купівля друкарської машини та 

вибір інвестором кращого проекту. 

Сформульовано та побудовано математичну модель багатокритеріальної задачі 

вибору місця працевлаштування спеціаліста. Для прийняття рішення використано 

метод аналізу ієрархій, проведено наближені методи обчислення власних векторів та 

власних чисел матриць попарних порівнянь, визначення коефіцієнтів узгодженості 

суджень експерта та метод згортання критеріїв. Значна кількість математичних 

обчислень виконана за допомогою програмного пакету Excel, деякі зображено на 

рисунках скріншотами. 

Ключові слова: ЗНО, математична модель, метод аналізу ієрархії, прийняття 

рішення, матриці, власні числа та вектори, вектори пріоритетів, коефіцієнти 

узгодженості. 
 

Подібно до того як всі мистецтва 

 тяжіють до музики, 

всі науки прагнуть математики 
Джордж Сантаяна 

Постановка проблеми. Концепцію шкільної математичної освіти розроблено 

відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, Плану заходів на 2017–2029 роки із її запровадження та з урахуванням 

вітчизняного і зарубіжного досвіду організації навчання шкільної математики. 

Концепція орієнтована на нове соціальне замовлення щодо завдань, змісту, якості та 

терміну шкільної математичної освіти, де лейтмотивом стають: перехід від знаннєво 

орієнтованої освітньої парадигми до компетентнісної, формування математичних і 

ключових компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві; 

переорієнтація змісту освіти на особистість, та забезпечення активної пізнавальної 

позиції суб’єкта навчання; організація навчання на основі врахування досвіду взаємодії 

учня з навколишнім світом; спрямованість освіти на реалізацію здібностей, 

інтелектуального, духовного і творчого потенціалу молодої людини; на вироблення 

стійких механізмів самонавчання, самовиховання і саморозвитку [1]. 

Важливим принципом добору змісту навчання математики є принцип соціальної 

ефективності, який передбачає реалізацію основних функцій математичної освіти: 

власне математична освіта та освіта за допомогою математики. Доцільно приділяти 

більшу увагу другій функції, яка полягає у спрямуванні змісту навчання на засвоєння 

математичного апарату як засобу постановки та розв’язування проблем реальної 

дійсності, на вироблення якісного логічного мислення для адаптації і повноцінного 

функціонування в комп’ютеризованому суспільстві. 

В навчальний 2020-2021рік, який оголошено роком математики, найменше 

учасників ЗНО здолали прохідний бал з математики. Поріг тесту «склав/ не склав» ЗНО 

2021 з математики – 10 тестових балів, максимальна кількість – 67 балів за умови 

правильного виконання всіх завдань сертифікаційної роботи профільного рівня. За 

офіційними даними не подолали поріг 31,11%, тобто кожен третій учасник ЗНО з 

математики не зміг розв’язати завдання навіть на рівні базової підготовки, найбільш 

резонансний характер – це завдання 6-8 класів.  

 У статті [10] автором виділено топ-3 причини психологічних аспектів низьких 

результатів: стрес, мотивація та стратегія. Тут і недостатня зосередженість уваги (набутий 

дефіцит уваги внаслідок, наприклад, зловживання кіберпрактиками), відсутність мотивації 

досягнення результату, несформованість звички вольових зусиль для долання перепон 

(зваби кіберреальності з її спрощеним форматом спілкування, ілюзії ефективності, 

винагороди за навіть мінімальними зусиллями). Стосовно стратегії, то присутня 

неефективна стратегія інтелектуальних дій, не розуміння суті математичного явища. 

https://m.facebook.com/osvita.ua/posts/4864407133586347%20%20%20В%20роботі%20Автором
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Головне питання: як мотивувати дітей вивчати математику, яким чином показувати 

необхідність її в житті? 

Першим маркером, що з математикою у наших учнів є проблеми, стали результати 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018: 36% українських учнів не змогли 

продемонструвати базовий рівень знань з математики, з яких 15,6% не досягли навіть 

першого рівня математичної грамотності. Результати PISA показали, що прошарок тих 

дітей, які є блискучими знавцями з математики (незважаючи на стереотип, що ми 

успішна математична країна) насправді стає меншим за своїм відсотком, ніж у інших 

успішних освітніх системах [2]. 

Якісна математична освіта в Україні – це скоріше міф, який, на жаль, сьогодні 

немає підґрунтя, переконані експерти. 

«Викладання математики на високому рівні лишилося у невеликій кількості 

осередків – фізико-математичних школах, які існують винятково на ентузіазмі. Вони 

готують дітей, які, напевно, не будуть працювати в Україні, якщо ситуація не 

зміниться», – переконана доктор фізико-математичних наук, старша наукова 

співробітниця Інституту проблем математичних машин та систем Катерина Терлецька. 

Якщо ж говорити про решту шкіл, то тут можна виділити дві проблеми. 

Математика є складною дисципліною, яка вимагає систематичності та наполегливості. 

В успішних освітніх системах дітям надається система підтримки. Якщо вчитель 

розуміє, що дитина щось пропустила з базових знань математики через певні обставини, 

то основний крок – це провести додаткові заняття з цією дитиною, щоб вона це 

зрозуміла. Це додаткові години в межах навчального процесу, які мають оплачуватись 

вчителю поза уроком і не є консультаціями. 

Потрібно досягати більше практичної складової у викладанні математики [13]. 

«Старі методики та підходи потрібно поступово змінювати та трансформувати в бік 

практичних застосувань, проектів та яскравих задач. Математику завжди можна 

викладати цікаво», – переконана Катерина Терлецька. 

Головне питання – як мотивувати дітей вивчати математику, яким чином показувати 

необхідність математики для життя. «Проблема у тому, що ми не навчаємо базової 

математики в такий спосіб, щоб показати її зв'язок із життям, її необхідність. Це вже 

питання до методик викладання, підручників, завдань, які застосовуються» [2], зауважує 

міністр освіти і науки України 2016–2019 років Лілія Гриневич. Варто орієнтуватись на 

цільову групу дітей, для яких не буде математика частиною своєї професії, але потрібна 

буде для життя.  

Якщо зробити екскурс у шкільну математику, то і в початковій школі, а далі з 

вивченням нового предмету алгебри (7 клас) [8], уже вводиться поняття математичної 

моделі ситуації – складання за умовою текстової задачі рівняння, тобто переклад умови з 

української побутової або розмовної мови на математичну. Відомими є задачі на виконання 

роботи, знаходження швидкості руху чи часу в дорозі (пов’язана з фізикою, механічним 

рухом). Велику увагу приділено побудові математичних моделей за допомогою дробових 

раціональних рівнянь вже на наступному році навчання [3]. Аналіз знань дій з дробами є 

вкрай невтішним, хоча знову ж таки відомий ряд задач життєвої реальності, де вони 

необхідні у застосуванні. Умова задачі: турист проплив на моторному човні 3 км за течією 

річки та 2 км проти течії за 30 хв . Знайти швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість 

течії річки 2км/год. Припустивши, що швидкість човна в стоячій воді х км/год математична 

мова задачі є еквівалентною такому рівнянню: 

3 2 1

2 2 2x x
 

 
 

з подальшим його розв’язуванням та аналізом коренів. Зрозуміло, що 0x   не 

задовольняє умову задачі, а 10x   буде шуканою швидкістю. 

Вже в старших класах, рівня стандарту [9], чи профільного [11], школярі вивчають 

алгебру і початки аналізу (знайомство з елементами математичного аналізу), що має, за 
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думкою авторів, стати підґрунтям у виборі майбутньої професії для тих, хто цікавиться, 

захоплюється, любить досліджувати, аналізувати, опановувати складніші математичні 

задачі. У розділі «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної 

статистики» представлено застосування випадкових величин у практичній діяльності, 

розглянуто на прикладах означення основних понять статистики. 

Аналіз актуальних досліджень. Метод аналізу ієрархії був розроблений 

американським математиком Томасом Сааті. У його основі поряд з математикою 

закладені і психологічні аспекти, як і на сьогоднішній день варто приділяти увагу 

вивченню шкільного курсу математики.  

МАІ дозволяє раціональним способом структурувати складну проблему прийняття 

рішень у вигляді ієрархій, порівняти і використати кількісну оцінку альтернативних 

варіантів рішення. Цей метод дає змогу перевіряти послідовність (несуперечливість) 

тверджень експерта. 

Використовується у багатьох галузях: від управління на міждержавному рівні до 

розв’язання галузевих і приватних задач в бізнесі, промисловості, охороні здоров’я, освіті. 

Метод аналізу ієрархії ґрунтується на принципах декомпозиції та синтезу, 

реалізація яких дає змогу зменшити кількість можливих помилок у процесі отримання 

інформації від експерта. За допомогою МАІ отримують структуру у вигляді ієрархії, що 

дозволяє уникнути складних порівнянь, замінивши їх попарними. Цей метод дає змогу 

перевіряти послідовність (несуперечливість) тверджень експерта. 

Відомі основні рівні ієрархії, які мають [6] призначення. 

1. В результаті ідентифікації загального призначення розв’язання проблеми виявляють 

єдиний елемент або фокус (проблему загалом) і розміщують його у вершині ієрархії. 

2. На другому рівні відображають економічні, політичні та соціальні сили, що 

впливають на результат. 

3. Третій рівень утворюють актори, що маніпулюють цими силами. 

4. Четвертий рівень утворюють цілі кожного із акторів. 

5. На п’ятому рівні описують можливі сценарії або результати, яких прагнуть 

досягнути кожен із акторів, застосовуючи свої політики: між четвертим і п’ятим 

рівнем може бути проміжний рівень − політик. 

Головне завдання МАІ – визначення глобальних пріоритетів альтернатив, тобто їх 

пріоритетів відносно кореня ієрархії. Як вихідні дані при цьому використовують 

результати опитування експертів у вигляді матриць попарних порівнянь при всіх вузлах 

ієрархії, окрім листя – альтернатив. 

В [6] розглянуто приклад – придбання родиною із середнім статком автомобіля. 

Внаслідок аналізу було виявлено наступні критерії, які варто брати до уваги: 

престижність, вартість, питомі витрати пального, комфортність, надійність, максимальна 

швидкість, розміри, витрати на технічне обслуговування, гарантійні зобов’язання. 

Подальший розгляд дає змогу обрати як «кандидатів» три моделі A, B, C та подати 

задачу у вигляді ієрархії. 

Первинну множину критеріїв після аналізу було звужено до таких суттєвих: 
1Q  − 

комфортність; 
2Q  − надійність; 

3Q  − швидкість; 
4Q

 
− вартість; 

5Q  − престижність; 

6Q − обслуговування; 
7Q − гарантії; 

8Q  − витрати пального. За допомогою опитування 

членів родини побудовано таку матрицю попарних порівнянь для рівня 2 − критеріїв. 

Після цього, порівнюючи попарно три автомобілі (A, B, C) за кожним із критеріїв 

(рівень 3), отримано вісім матриць (для кожного із критеріїв) розміром 3×3 (за кількістю 

альтернатив до вибору). 

В цьому прикладі витрати пального є найважливішими у виборі автомобіля, друге 

місце посідає комфортність, а третє – швидкість руху. У реальній ситуації за 

результатами такого аналізу несуттєві критерії 
4Q  можна було б відкинути і повторити 

опитування експерта, але із ілюстративною метою залишено всі. 
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За загальним показником (попри найгірші показники за критерієм витрат пального) 

обрано автомобіль A, тому що інші показники є ліпшими порівняно з конкурентами. 

Навчальними є опубліковані роботи застосування МАІ в поліграфічній галузі, 

коротко зупинимось на двох. 

1. Задача придбання [7] однієї із трьох друкарських машин офсетного способу 

друку B3 формату: Hamada В452А+IKC, Ryobi 524HXX Type A та Heidelberg SM 52-4 за 

їх відповідними технічними характеристиками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Технічні характеристики друкарських машин 

№ Характеристика 

Модель друкарської машини 

Hamada 

В452А+IKC 

Ryobi 524HXX 

Type A 

Heidelberg 

SM 52-4 

1. Задруковуваний формат, мм; Q1 505х350 505х350 520х360 

2. Продуктивність, відбиток/год; Q2 10000 13000 15000 

3. Ціна, €; Q3 58000 89000 148000 

4. Потужність, кВт; Q4 15 19 24 

5. Фарбовість; Q5 16:3 17:4 17:4 

6. Маса, кг; Q6 6500 8000 8450 
 

За наведеними характеристиками побудовано (рис. 1) ієрархічну структуру задачі 

придбання описаних друкарських машин. 

 

Рис.1. Ієрархічна структура задачі придбання друкарської машини. 
 

Наступним кроком побудовано матриці попарних порівнянь (табл. 2) для рівня  

2 – критеріїв. 

Таблиця 2 

Матриця попарних порівнянь 

Критерій Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Q1 1 3 3 3 1/5 7 

Q2 1/3 1 5 5 1 7 

Q3 1/3 1/5 1 7 1/7 9 

Q4 1/3 1/5 1/7 1 1/7 3 

Q5 5 1 7 7 1 7 

Q6 1/7 1/7 1/9 1/3 1/7 1 
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Дослідження показало, що фарбовість є найважливішою у виборі друкарської 

машини, друге місце посідає продуктивність друку, а третє – задруковуваний формат, 

який безпосередньо пов’язується із попередніми характеристиками. У реальній 

практичній ситуації за результатами такого аналізу несуттєвим критерієм є маса, його 

можна відкинути (критерій Q6). 

2. Задача вибору інвестором [5] одного із трьох проектів випуску поліграфічної 

продукції виробництв. 

Проект 1. Підприємство з випуску книжкових видань. Необхідні кошти для 

реалізації проекту — 400 тис. у. о., попит на продукцію — середній, термін окупності 

проекту — 4 роки, прибуток від реалізації на рік — 80 тис. у. о., ризик — середній. 

Проект 2. Підприємство з випуску реклами. Необхідні кошти — 350 тис. у.о., 

попит на продукцію — високий, термін окупності проекту — 2 роки, прибуток від 

реалізації на рік — 100 тис. у. о., ризик — немає. 

Проект 3. Пакувально-етикеткове підприємство. Необхідні кошти для реалізації 

проекту — 450 тис. у. о., попит на продукцію — високий, термін окупності проекту — 3 

роки, прибуток від реалізації на рік — 120 тис. у. о., ризик — високий. 

Необхідно зробити оптимальний вибір серед трьох проектів, за такими критеріями: 

– необхідні кошти (сума капіталу, яку необхідно вкласти у проект); 

– попит на продукцію (представлена на ринку потреба у поліграфічній продукції 

певного виду); 

– термін окупності (час, впродовж якого окупляться вкладені кошти); 

– прибуток (очікувана прибутковість проекту на рік); 

– ризик (стохастичний критерій, що базується на математичному розподілі 

ймовірностей). 

Методом аналізу ієрархій отримано найбільше значення компоненти вектора 

глобальних пріоритетів — 0,5577 для проекту 2, який передбачає випуск рекламної 

продукції. Отже, він є оптимальним під час вибору. Для цього проекту найвищі 

пріоритети вектора альтернатив мають критерії «Термін окупності» та «Ризик». 

Проект 1 З випуску книжкових видань не рекомендується до впровадження. 

В роботі [4] розроблена методика реалізації методу Сааті у середовищі Excel за 

допомогою матричних функцій. Доступність математичного апарату та основної ідеї Сааті, 

а саме — використання власного вектора, як вектора пріоритетів, дозволила застосувати цей 

метод для вирішення проблематичних завдань з вибору процесів, технічного забезпечення 

та проектів у різних галузях, зокрема, і для управлінських цілей [12]. 

Мета статті − визначення поняття та можливості вирішення прикладної задачі 

методом аналізу ієрархії (МАІ) із використанням математичного апарата. Такого плану 

дослідження підсилюють роль математичної грамотності школяра, майбутнього 

працівника, не обов’язково математика. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо приклад, який є доступний для 

школярів старших класів та продемонструє застосування простіших математичних дій 

для експертних оцінок в теорії прийняття рішень. 

Задача про вибір місця роботи. Випускник університету сформулював три критерії: 

здоров’я та сім’я, матеріальна забезпеченість (заробітна плата) та розташування місця 

роботи. Є можливість вибрати професію вчителя у школі (знаходитися недалеко від місця 

проживання), стати програмістом у приватній фірмі чи продовжити навчання у аспірантурі. 

Робота вчителя оплачується 600 ум. од. у місяць, але надається літня відпустка терміном на 

54 календарні дні, більше часу на сім’ю та виховання дітей. Приватна фірма забезпечує 

заробітною платою від 2000 ум. од., повний восьмигодинний робочий день з можливими 

завантаженнями у вихідні дні, має невигідне розташування. Аспірантура забезпечує дохід у 

800 ум. од., планове навчання та має вигідне розташування. 

Запропонована задача відноситься до класу багатокритеріальних задач, оскільки 

постає проблема вибору найкращої з трьох альтернатив, кожна з яких характеризується 
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трьома критеріями, а саме: час на сім’ю, заробітна плата та місце розташування. Будуємо 

ієрархічну структуру із трьома критеріями (С,З,Р) і трьома альтернативами (Ш,Ф,А). 

 
Випускник постає у ролі експерта, який має дати оцінку кожній альтернативі. 

Побудуємо матрицю попарних порівнянь, яка відображає судження есперта відносно 

важливості різних критеріїв. Парне порівняння виконується таким чином, що критерій у 

рядку i (i=1,2,3) оцінюється відносно кожного із критеріїв, представлених стовпчиком. 

Для опису оцінок використовують цілі числа від 1 до 9. При цьому 1
ij

a  означає, що i-

й та j-й критерії однаково важливі, 5
ij

a  говорить про те, що i-й критерій значно 

важливіший ніж j-й, а 9
ij

a  вказує, що i-й критерій надзвичайно важливіший ніж j-й. 

Інші проміжні значення між 1 та 9 інтерпретуються аналогічно [6]. Отже, на основі 

досліджень експерта отримано матрицю порівнянь 

1 3 7

1 3 1 1 5

1 7 5 1

З Р С

З

A Р

С

 
 


 
 
 

.

 

Задача відшукання власних чисел та власних векторів для квадратних матриць є 

досить технічно складною, наприклад, для матриці третього порядку потрібно 

розв’язувати кубічне рівняння. Тому знаходять наближено значення найбільшого 

власного числа. Для цього, спочатку будується власний стовпчик, а потім по ньому 

знаходять наближене власне число. 

Визначимо власний стовпчик матриці А, елементи якого є відносними ваговими 

коефіцієнтами критеріїв (перевірку узгодженості матриці А виконувати не обов’язково). 

Його знаходимо наближено за допомогою одного із відомих 4-ьох методів (елементи 

кожного стовпця ділимо на відповідну суму елементів стовпця матриці А і знаходимо 

середнє арифметичне кожного рядка, процес усереднення по нормалізованих стовпцях 

за Т. Сааті). На рис. 2 показано обчислення власного вектора, як вектора пріоритетів 

відносно кореня дерева. 

 
Рис. 2. Скріншот − Обчислення вектора пріоритетів відносно кореня дерева. 
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Відносні ваги альтернативних рішень відповідних місць роботи обчислюються в 

межах кожного критерію з використанням трьох матриць порівнянь, які також 

будуються на основі суджень експерта. 

1 4 3

1 4 1 1 2 ,

1 3 2 1
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Побудова власних стовпців відповідних матриць порівнянь проведено як процес 

усереднення по нормалізованих стовпцях. Результати обчислень на рис. 3, які далі буде 

представлено у вигляді таблиць. 

 
Рис. 3. Скріншот − Обчислення векторів пріоритетів. 
 

Для оцінювання індексу узгодженості оцінок експерта використовують 

формулу max ,
1

u

n
I

n

 



 де 

max максимальне власне значення матриці. Значення 

індексу узгодженості для випадкових матриць наведено нижче в табл. 3. 

Таблиця 3 

Значення індексу узгодженості для матриць 

Розмір 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Випадкова 

узгодженість 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

  

Відношення узгодженості обчислюють за формулою 0
( )

n

n

I
I

M I
 , де ( )nM I  − 

випадкова узгодженість. Якщо отримане значення менше 10% − рівень узгодженості 

можна вважати задовільним (інколи доводиться задовольнятись значенням 20%. 

Для обчислення 
max  теж обходять строге визначення власного числа, а 

користуються достатньо простими математичними формулами, зокрема, в Еxcel 

готовими функціями категорії «Математические»: СУММ, СУММПРОИЗВ, також 

записом за правилами потрібних простіших функцій. 

Отже, визначають: 
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1) вектор власних чисел матриці 
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2) максимальне власне число матриці 1
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i
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Таким чином, для першої матриці, пов’язаної з сім’єю, досить низьким є індекс 

узгодженості (рис. 4), відповідно, також і відношення узгодженості. Це пояснюється 

суб’єктивністю оцінок експерта, молодої людини.  

 
Рис. 4. Скріншот − Визначення індекса та відношення узгодженості. 

 

Отримані всі результати сформовано у вигляді табл. 4, тобто відповідні 

характеристики для множини наступного рівня – оцінювання альтернатив. 
 

Таблиця 4 

Обчислені значення локальних пріоритетів для альтернатив 

 
Ш Ф А Вектор  

пріоритетів 

Р Ш Ф А Вектор  

пріоритетів 

Ш 1 4 3 0,624 Ш 1 5 4 0,677 

Ф 1/4 1 1/2 0,137 Ф 1/5 1 2 0,192 

А 1/3 2 1 0,239 А 1/4 1/2 1 0,130 

   
 

0,008    
 

0,048 

     0,013      0,082 

 

З Ш Ф А Вектор  

Пріоритетів 

Ш 1 1/5 1/3 0,109 

Ф 5 1 2 0,581 

А 3 1/2 1 0,309 

   
 

0,00027 

   
 

0,0005 

Глобальні пріоритети обчислюють на наступному етапі МАІ – ієрархічного 

синтезу. Із цією метою для виявлення складених, або глобальних, пріоритетів 

автомобілів виконаємо зворотній хід: із передостаннього рівня рухаємось до кореня 

ієрархії, збираючи вектори локальних пріоритетів у матриці та множачи їх на вектори 

локальних пріоритетів безпосередніх предків, доки не досягнемо кореня ієрархії. У 

наведеному прикладі ця процедура зводиться до збирання матриці з векторів локальних 

пріоритетів альтернатив за критеріями 

0,624 0,677 0,109

0,137 0,192 0,581

0,239 0,130 0,309

 
 
 
 
 

 

та вектора локальних пріоритетів відносно кореня дерева 

(0,258094 0,120441 0,62147). 
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З математичної точки зору виконуть дію множення матриці з векторів локальних 

пріоритетів альтернатив на транспонований вектор локальних пріоритетів відносно кореня 

дерева. Використання програмного пакету спрощує задачу (рис. 5), отримано вектор 

(0,310329 0,419558 0,269376)
Т 

. 

 
Рис. 5. Скріншот − Обчислення для зворотнього ходу МАІ. 

 

Цей приклад ілюструє випадок індивідуальних експертних оцінок. Отже, згідно до 

методу аналізу ієрархій робимо висновок про те, що найвигіднішим місцем роботи для 

особи, яка приймала рішення, є фірма. Не є поганим також варіант роботи в школі, хоча 

навчатись в аспірантурі також, мабуть, є реальністю. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Запропоновані в 

роботі задачі суттєво підвищать зацікавленість учнів у вивченні шкільного курсу 

математики, а студентам закладів вищої освіти допоможуть сприймати та аналізувати 

поставлені життям багатокритеріальні задачі з наукової точки зору. Для подальших 

досліджень такого змісту задач з неоднорідними критеріями планується побудова 

узагальненої функції із використанням процедури адитивної оптимізації. 
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Кушлык-Дивульская О. И., Селезнѐва Н. П., Кушлык Б. Р., Полищук Н. В., 

Скринник В. И. Математические модели задач. Метод анализа иерархий. 

Аннотация. Проведено исследование и анализ математического образования, его 

необходимость для самореализации будущего специалиста в обществе. Показана 

важность получения математического образования на примерах практических задач, 

их решения та исследование с помощью построения математических моделей 

Особенное внимание уделено методу анализа иерархий (МАИ) – математическому 

и психоаналитическому инструменту системного подхода к решении сложных проблем 

принятия решений. Приведены примеры использования метода в задаче приобретения 
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автомобиля, также примеры использования в полиграфической отрасли, в частности, 

покупка печатной машины и выбор инвестором лучшего проекта. 

Сформулирована и построена математическая модель многокритериальной 

задачи выбора места трудоустройства будущего специалиста. Для принятия решения 

использовано метод анализа иерархий, проведены вычисления собственных векторов та 

чисел матриц попарных сравнений приближенными методами, определены 

коэффициенты согласованности суждений эксперта и метод свертывания критериев. 

Большинство математических вычислений выполнено с помощью программного пакета 

Excel, некоторые представлены скриншотами на рисунках. 

Ключевые слова: ВНО, математическая модель, метод анализа иерархий, 

принятие решения, матрицы, собственные числа и векторы, векторы приоритетов, 

коэффициенты согласованности. 
 

Kushlyk-Dyvulska O. I., Seleznova N. P., Kushlyk B. R., Polischuk N. V., 

Skrynnyk V. I. Mathematical Models of the Tasks. The Method of Hierarchy Analysis. 
Summary. The analysis of the stance of mathematical education is conducted. The 

requirements of mathematical education for the self-realization of the future specialist in the 

society are stated. The importance of gaining the mathematical education is shown based on 

the practical tasks resolution and research using the mathematical models build-up. 

The main accent is put to the method of the hierarchy analysis (MHA) – the 

mathematical and psychoanalytical instrument of the systematic approach to resolve the 

complex decision making. The usage of the method is provided in the task of buying a car, also 

the examples in the printing industry are shown, specifically buying the best printing 

equipment and choosing the best project by the investor. 

The mathematical model for the multi-criteria task to select the future work-place of the 

young specialist is formulated and built. To make a decision the method of hierarchy analysis 

is used, the methods of approximate calculations for the own vectors and own matrix values is 

conducted, as well as same is used for the own values of the matrixes for paired comparisons; 

the coefficient of the expert’s statements correlation is calculated, and the method of collapsing 

criteria is used. Most of the calculus is executed with the help of MS Excel software, some 

calculations are shown on figures as screenshots. 

Key words: Outer Independent Testing, Mathematical model, Method of hierarchy analysis, 

Decision making, Matrix, Own values and vectors, Priorities vectors, Coefficient of correlation. 
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РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ БУЛЕВОЇ АЛГЕБРИ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЦІ ІНЖЕНЕРІВ 
 

У роботі детально розглядається методологія і технологія застосування логічних 

функцій в середовищі Excel. Необхідність розгляду такої проблеми обумовлена 

недостатньою підготовкою студентів до сприйняття логічних конструкцій, в той час, 

як практика проведення лабораторних занять у середовищі Excel зі студентами в 

курсах з вищої математики, теорії ймовірності, математичної статистики, методів 

оптимізації, математичного моделювання та інших дисциплін потребує широкого 

застосування логічних функцій. 
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Для більш глибокого розуміння логічних функцій в роботі приділено увагу таким 

загальним поняттям математичної логіки, як «висловлювання», «логічний вираз», 

«логічна функція», наведено приклади, що пояснюють ці поняття.  

В роботі описано наступні логічні функції Excel: AND, OR, NOT, IF (И, ИЛИ, НЕ, 

ЕСЛИ), їх синтаксис та властивості, наведено діалогові вікна Майстра функцій, 

розглянуто різноманітні приклади їх застосування. Цікавим є приклад перевірки законів 

де-Моргана, широко відомих в математичній логіці, за допомогою логічних операторів 

OR(ИЛИ) та AND(И). Цей приклад представлено скріншотами. 

Особлива увага приділяється опису властивостей та особливих випадків 

застосування функції IF(ЕСЛИ). Це обумовлено тим, що ця функція, в тому чи іншому 

вигляді, є присутньою у всіх мовах програмування. Застосування різних комбінацій логічних 

функцій представлено на прикладі роботи релейно-контактної схеми при визначенні 

наявності сигналу на виході в залежності від стану обмоток. Розглянута модель не 

враховує того, що наявність сигналу на виході реле залежить на тільки від стану цього 

реле, а і від стану інших елементів схеми та побудови самої схеми, тому дана модель діє 

тільки у розрізі схеми в цілому. Стосовно ж сигналу на окремих елементах, вона не завжди 

дає вірні результати. Цей приклад також представлено скріншотами. 

Ключові слова: логічна функція, логічний вираз, булева алгебра, закони де-Моргана, 

хибні та істинні висловлювання. 
 

Постановка проблеми. Застосування комп’ютерних засобів навчання дозволяє 

значно збільшити обсяг інформації в освітньому процесі, інтенсифікувати та 

індивідуалізувати роботу студентів на заняттях, а практичне застосування логічних функцій 

Excel допомагає формувати у студентів алгоритмічне мислення. Адже студенти приходять 

зі шкіл недостатньо обізнаними із базовими конструкціями математичної логіки, їх потрібно 

навчити базовим логічним функціям. Звідси випливає актуальність підвищення ролі 

логічних функцій в курсах вищої математики для інженерних спеціальностей. 

Актуальність застосування Excel у навчальному процесі зумовлена тим, що цей 

пакет значно полегшує розв’язування задач з великою кількістю обчислень і дозволяє 

досить швидко і ефективно опрацьовувати різноманітні практичні задачі.  

Аналіз актуальних досліджень. На початку ХХ століття релейно-контактні схеми 

(РКС) починають досить широко застосовуватись в системах автоматики і захисту 

електротехнічних схем. Кожна РКС є окремим винаходом, тому що до цього не було 

загальної теоретичної концепції і принципу відповідного моделювання. Відомий 

радянський вчений В.І. Шестаков не тільки сформулював теорію РКС (1934-1935р.р.) але і 

запропонував концепцію логічного моделювання цих схем. Також до цих же ідей у той же 

час прийшов відомий американський вчений К. Шеннон. Клод Шеннон і Віктор Шестаков 

[6,7,3] представили застосування апарату математичної логіки і булевої алгебри для аналізу 

синтезу РКС, а це лягло в основу конструювання цифрових обчислювальних машин. Роботи 

цих вчених використовували ідеї Чарльза Пірса, відомого американського математика, 

логіка і філософа, який зробив великий вклад в логіку, змінив і розширив Булеву алгебру. 

Ще у 80-х роках ХІХ ст. Пірс запропонував застосовувати Булеву алгебру з однією 

бінарною операцією як модель електричної мережі з перемикачами [8]. 

Також слід відмітити відомого японського вченого і інженера Акіра Накашима, 

який був першим, хто показав можливість математичного моделювання дискретних 

обчислювальних пристроїв керування за допомогою булевої алгебри. Учні та 

послідовники А. Накашими, які працювали в Японській електротехнічній лабораторії: 

Мочінорі Гото, Ясуо Комамія, Каначі Охаші та інші, розвинули його логічну теорію РКС 

і перенесли її з комбінаторних на послідовні схеми. На цій основі вони розробили перші 

японські релейні обчислювальні машини. 

В роботі Г. І. Бедратюк [1] Розглянуто застосування табличного процесора MS 

Excel для розв’язування типових задач, які зустрічаються у вузівському курсі 

математичної логіки  
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Серед останніх робіт з даної тематики слід відмітити роботу Я. С. Медвєдєвої, в 

якій проведено дослідження застосування РКС при розв’язуванні професіональних та 

життєвих задач за допомогою булевих функцій [5]. 

Мета статті. Метою роботи є розгляд особливостей використання інтегрованого 

середовища Excel при проведенні комп’ютерного практикуму як в курсах вищої 

математики так і практичних занять з вищої математики, теорії ймовірностей, 

математичної статистики, математичної логіки, дискретної математики за допомогою 

демонстрації розв’язування прикладів із застосуванням логічних функцій Excel та опису 

цих функцій (AND (И), OR (ИЛИ), NOT (НЕ), IF (ЕСЛИ)). Одним із шляхів підвищення 

якості професійної підготовки студентів, є розробка науково-обґрунтованих методичних 

систем навчання заснованих на комп’ютерно-орієнтованих педагогічних технологіях, 

приклади яких розглянуто в даній статті. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «висловлювання», «логічного виразу», 

«логічної функції». 

Під висловлюванням розуміють розповідне речення, про яке можна чітко сказати, що 

воно є істинним (true) або, що воно є хибним (false) [4]. Так чи ні, і ніяких інших значень. 

Наприклад, істинними висловлюваннями є такі речення: 

 Київ – столиця України; 

 25 ділиться націло на 5; 

 У даного конкретного кота чотири лапи.  

Хибними висловлюваннями є такі речення: 

 Дніпро впадає в Тихий Океан; 

 35 є парним числом; 

 Зараз на вулиці +60 градусів за Цельсієм.  

Не є висловлюваннями такі речення: 

 Доброго ранку! 

 Котра година? 

 Щоранку робіть зарядку! 

Висловлювання бувають простими (елементарними) та складними. Складне 

висловлювання – таке, що може бути розкладене на комбінацію простих висловлювань, 

поєднаних словами-зв’язками «і», «або», «якщо… то…», «не», «тоді і тільки тоді».  

В математичній логіці та програмуванні висловлюванню відповідає логічний 

вираз – конструкція, що на конкретних даних може набувати значення true (істинно) або 

false (хибно). Традиційно значенню true відповідає 1, а false 0. Значення логічного виразу 

можна присвоювати певній змінній, яку в свою чергу можна вважати логічним виразом. 

Інколи значення true та false називають логічними константами. 

Складним висловлюванням відповідають складні логічні вирази, що утворюються із 

комбінації простих логічних виразів (у тому числі – логічних змінних) та логічних функцій.  

Логічними функціями є І, АБО, НЕ (інверсія, заперечення). 

І: А і Б = true тоді і тільки тоді, коли А = true і Б = true. 

АБО: А або Б = true тоді і тільки тоді, коли серед А і Б хоча б один вираз є true.  

НЕ: не А = true тоді і тільки тоді, коли А = false.  

Приклади запису логічних виразів: 

Прості: ; ; ; ; I Q.A B C D E F G H      ( H  ‒ інверсія H  ) 

Складні: ( ) ( ); ( ) ( 0).A B I B C C D Або D      

Логічні функції Excel AND, OR, NOT (И, ИЛИ, НЕ)  

В Excel реалізовано потужний апарат роботи з логічними виразами. Є тип даних 

«логічні значення», що може набувати значень TRUE (ИСТИНА) або FALSE (ЛОЖЬ). Є 

можливість привласнити такій змінній результат математичного виразу – як простого 

порівняння (наприклад: a b , де a  і b  можуть бути як константами, так і посиланнями 

на конкретну комірку, або математичними виразами), так і комбінації їх за допомогою 

логічних функцій. 
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Функція AND
1 2( , ,..., )nx x x  (або в російській версії функція И

1 2( , ,..., )nx x x ) повертає 

значення TRUE (ИСТИНА) тоді і тільки тоді, коли всі її аргументи мають значення 

TRUE (ИСТИНА).  

Функція OR
1 2( , ,..., )nx x x  (або в російській версії функція ИЛИ

1 2( , ,..., )nx x x ) 

повертає значення TRUE (ИСТИНА) тоді і тільки тоді, коли хоча б один із її аргументів 

має значення TRUE (ИСТИНА).  

Функція NOT( x ) (НЕ( x )) повертає значення TRUE (ИСТИНА) тоді і тільки тоді, 

коли її аргумент має значення FALSE (ЛОЖЬ). 

Функція Excel IF (ЕСЛИ)  

Функція IF дозволяє не тільки обчислити певний логічний вираз, але і в залежності 

від його значення отримати той або інший результат. 

Логічна функція IF або умовний оператор є одним із найуживаніших засобів, що 

допускає міняти природній порядок виконання операторів програми. Ця функція 

практично є присутньою в усіх мовах програмування та програмних середовищах в тому 

чи іншому вигляді. 

Функція IF має три аргументи: умова, «значення, якщо true», «значення, якщо 

false». Умова є логічним виразом, а значення можуть бути як константами, так і 

посиланнями на конкретну комірку, або математичними виразами [9,10]. 

Excel обчислює умову, і якщо її значення TRUE (ИСТИНА), то функція IF поверне 

«значення якщо true», а якщо значення умови FALSE (ЛОЖЬ) – то функція IF поверне 

«значення якщо false». 

Приклад. Виконати дію: 

=ЕСЛИ(А2>1; 2*С2+1; 2*С2-1) 

Якщо в комірці А2 міститься значення більше за одиницю, то функція поверне 

значення обчислене за формулою 2*С2+1, а, якщо ні, то функція поверне значення, 

обчислене за формулою 2*С2-1. 

Зауважимо, що, якщо комірка А2 не містить нічого, то для перевірки умови Excel 

візьме значення 0, а, якщо А2 містить щось, що не є числом (наприклад, текст) – Excel 

виконає порівняння за правилами для відповідного типу даних. Повідомлення про 

помилку не буде, користувач повинен сам слідкувати за такими речами.  

Основні властивості функції IF(ЕСЛИ). 

1. Аргументами функції також можуть бути формули. 

Приклад: =ЕСЛИ(А2<=1; CУММ(С2:С5); 2*С2+1) 

Тобто, якщо в комірці А2 міститься значення менше або рівне одиниці, то функція 

поверне суму по стовпцю С (в межах С2:С5), а якщо більше за одиницю – то функція 

поверне значення, обчислене за формулою 2*С2+1. 

2. Може бути відсутнім третій аргумент: «значення, якщо false». У такому випадку 

Excel вважає, що він дорівнює FALSE (ЛОЖЬ), і саме це значення поверне функція, 

якщо умова буде не виконана. Приклад: =ЕСЛИ (B2<2; sin(C2)) поверне FALSE, якщо в 

комірці B2 міститься значення більше або рівне 2, то вищезгадана формула поверне 

значення false.  

Замість TRUE чи FALSE в першому аргументі може бути введено число. Значення 

FALSE є еквівалентним 0. Тому формули: =ЕСЛИ(0; cos(B1); 5) та: =ЕСЛИ(A1; cos(B1); 

5) (якщо в комірці A1 не міститься значення 0) повернуть 5. 

В останньому випадку якщо в комірці A1 міститься будь-яке число, крім 0, формула 

поверне cos(B1). Такий підхід є зручним, коли перевіряється рівність значення нулю. 

3. Вкладення IF. 

В Excel значення аргументів «значення, якщо true» і «значення, якщо false» можна 

застосовувати до 64 вкладених одна в одну функцій IF для побудови більш складних 

перевірок [10]. 

Наприклад: =ЕСЛИ(А1<2; ЕСЛИ(А1>=0;5;D1);B2) 

Приклад 1. У булевій алгебрі широко відомі закони де-Моргана [4, с.27]: 
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1) ;

2) .

x y x y

x y x y

 

 
 

Перевіримо за допомогою логічних операторів OR(ИЛИ) та AND(И) ці рівності за 

допомогою Excel. 

На наступних скріншотах представлено покроково хід розв’язування даної задачі 

(рис. 1, 2 (а, б, в, г, д, е)). 

 
Рис.1. Діалогове вікно майстра функцій «ИЛИ». 

 

Скріншоти для перевірки першої рівності де-Моргана: x y x y   

 
Рис.2а 

 
Рис.2б 
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Рис. 2в    

 
Рис. 2г  

 
Рис.2д   

 
Рис.2е  

Діалогове вікно майстра функцій И представлено на рис.3. 
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Рис.3. Діалогове вікно майстра функцій «И». 

 

На рис. 4 (а, б, в, г, д) представлено скріншоти для перевірки другої рівності де-

Моргана: x y x y  , за допомогою функцій И, НЕ, ИЛИ, ЕСЛИ 

 
Рис.4а 

 
Рис.4б 

 
Рис.4в 
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Рис.4г 

 
Рис.4д 

Отже, маючи в останніх стовпчиках повне співпадіння, переконуємось, що формули 

законів де-Моргана є вірними. Як бачимо із наведених скріншотів, нам знадобились логічні 

функції AND(И), OR(ИЛИ), NOT(НЕ) і в останньому стовпчику IF(ЕСЛИ). 

Приклад 2. Релейно-контактні схеми (РКС) в Excel. 

Задана релейно-контактна схема (рис. 5). Визначити наявність сигналу на виході В, 

в залежності від стану обмоток X, Y, Z. 

 
Рис.5. Релейно-контактна схема. 
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Розв'язування задачі 

Як бачимо, у схемі (рис. 5) застосовано три реле, що управляються обмотками X, 

Y, Z (на схемі не показані). Кожне реле має по чотири контактні групи (нормально 

замкнені або нормально розімкнені). Стан у якому контакти замкнені позначатимемо як 

ON, стан при якому контакти розімкнено як OFF. Наявність сигналу на виході реле 

позначатимемо цифрою 1, відсутність – цифрою 0. На вхід А подається вхідний сигнал.  

Кожне реле позначатимемо прямокутником, у верхній половині якого записується 

стан контактів (ON або OFF). У нижній – наявність сигналу на виході контактної групи. 

Зазначимо, що якщо стан контактів визначається винятково значеннями змінних X, Y, Z, 

то наявність сигналу на виході визначається як станом контактної групи (ON або OFF), 

так і наявністю сигналу на вході реле.  

Розглянемо верхній рядок схеми. Для визначення стану реле (комірка G16) 

вводимо формулу (рис. 6), де $A&16 – значення змінної X. 

 
Рис. 6. Введення формули. 
 

Для визначення сигналу на виході першого реле першого рядка застосовуємо 

формулу з рис.7. Наявність сигналу на виході першого реле залежить:  

по-перше, від сигналу на вході реле (точка A); 

по-друге від стану реле (у даному прикладі ON).  

 
Рис. 7. Приклад формули. 
 

Аналогічно визначаємо стан реле керованих Y та Z (рис. 8, 9). Якщо ж реле 

керується інверсією змінної, наприклад, стан його визначатимемо формулою на рис. 13. 

Стани інших реле визначаємо аналогічно. 

 
Рис. 8. Стан реле керованих Y та Z. 

 
Рис. 9. Сигнал на виході другого реле. 
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Рис. 10. Стан сигналу на третьому реле. 

 
Рис. 11. Вихідний сигнал на третьому реле. 

 

Сигнал на виході другого реле (рис. 9) обчислюється аналогічно першому з тією 

різницею, що вхідним сигналом для нього є вихідний сигнал першого реле.  

Так само обчислюється стан та вихідний сигнал на третьому реле (рис. 10) та (рис. 

11) відповідно. У трьох інших рядках робота реле моделюється аналогічними 

формулами. Якщо на виході хоча б одного рядка присутній сигнал (1), то він присутній і 

на виході схеми B. Це відображено формулами, що містяться на рис. 12, рис. 13. 
 

 
Рис.12 

 
Рис.13 

 

Отже, задавши стан обмоток X, Y, Z у комірках A16, B16, C16, відповідно, маємо опис 

наявності сигналу на кожному реле схеми і на виході B, в залежності від стану обмоток. 

В процесі розв'язування задачі було застосовано логічні функції Excel: AND(И), 

OR(ИЛИ), NOT(НЕ), IF(ЕСЛИ). 
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Зауваження: в даній найпростішій моделі не враховано того, що наявність сигналу 

на виході реле залежить на тільки від стану цього реле, а і від стану інших елементів 

схеми та побудови самої схеми, тому дана модель діє тільки у розрізі схеми в цілому. 

Стосовно ж сигналу на окремих елементах, вона не завжди дає вірні результати.  

Розглянуті приклади дають достатньо широке уявлення про способи застосування 

вище згаданих логічних функцій Excel. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Розглянута 

методологія і технологія застосування логічних функцій AND, OR, NOT, IF (И, ИЛИ, 

НЕ, ЕСЛИ) в середовищі Excel. Наведені приклади застосування різних комбінацій цих 

функцій в роботі релейно-контактної схеми. 

 Для ефективного викладання математичних дисциплін необхідно застосування 

комп’ютерних методів, в тому числі Excel, зокрема розглянутих логічних функцій. Це 

дозволяє інтенсифікувати роботу студентів, обробляти необхідну інформацію, шукати 

шляхи розв’язання поставлених задач. Розгляд таких прикладів застосування логічних 

функцій, як показала практика проведення занять з вищої математики на різних 

факультетах інженерного спрямування НТУУ «КПІ імені І. Сікорського», суттєво 

покращує логічне мислення та професійну підготовку майбутніх інженерів, сприяє 

підвищенню рівня їх компетентності.  
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Селезнѐва Н. П., Полищук Н. В. Роль элементов булевой алгебры в 

повышении эффективности обучения математике инженеров. 

Аннотация. В работе рассматривается методология применения логических 

функций в среде Excel. Необходимость рассмотрения такой проблемы обусловлена 

недостаточной подготовкой студентов к восприятию логических конструкций в то время 

как практика проведения лабораторных занятий в курсах высшей математики, теории 

вероятности, методов оптимизации требует широкого применения логических функций. 

Для более глубокого понимания логических функций в работе уделено внимание таким 

понятиям математической логики, как «высказывание», «логическое выражение», 

«логическая функция», приведены примеры, которые объясняют эти понятия. 

В работе описаны следующие функции Excel: AND, OR, NOT, IF (И, ИЛИ, НЕ, 

ЕСЛИ), их ситаксис и свойства, приведены диалоговые окна Мастера функций, 

рассмотрены примеры их применения. 

Особое внимание уделено описанию свойств и особых случаев применения функции 

IF(ЕСЛИ). Это обусловлено тем, что эта функция применяется во всех языках 

программирования. Применение разных комбинаций логичных функций представлено на 

примере работы релейно-контактной схемы при определении наличия сигнала на выходе в 

зависимости от состояния обмоток. Этот пример представлен также скриншотами. 

Ключевые слова: логическая функция, логическое выражение, булева алгебра, 

законы де-Моргана, ложные и истинные высказывания.  
 

Seleznova N. P., Polishchuk N. V. Elements of boolean algebra in excel on example 

of relay-contact scheme. 

Summary. This paper discusses the methodology and technique of the logical functions 

application in the Excel environment. The need to consider such a problem arose due to 

insufficient preparation of students for the logical constructions perception, while the practice 

of conducting laboratory classes in the Excel environment with students in the courses on 

higher mathematics, probability theory, mathematical statistics, methods of optimization, 

mathematical modeling and other disciplines requires wide application of logical functions.  

For a deeper understanding of the logical functions, attention in this paper is paid to 

such general notions of mathematical logic as "statement", "logical expression", "logical 

function". The examples are given to explain these concepts. 

The following logical Excel functions are described in the work: AND; OR; NOT, IF, 

their syntax and properties, the pop-up windows of the Wizard of Functions are presented, 

various examples of their application are considered. An interesting example is the test of the 

de-Morgan laws, widely known in mathematical logic, using OR and AND logical operators. 

This example is presented in screenshots. 

Particular attention is paid to describing the properties and special cases of using the 

function IF. This is due to the fact that this function, in one form or another, is present in all 

programming languages. The application of various combinations of logic functions is 

presented on the example of the work of the relay-contact circuit in determining the presence 

of a signal at the output, depending on the state of the windings. The considered model does 

not take into account that the presence of a signal at the output of a relay depends only on the 

state of this relay, but also on the state of other elements of the circuit and the construction of 

the circuit itself, therefore this model operates only in the section of the circuit as a whole. As 

for the same signal on individual elements, it does not always give the right results. This 

example is also presented in screenshots. 

Key words: Boolean function, Boolean expression, Boolean algebra, de Morgan's laws, 

false and true statements. 
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ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

УЧНІВ У ВИМІРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Стаття присвячена висвітленню особливостей формування предметних 

географічних компетентностей учнів у процесі реалізації дистанційного навчання, 

обґрунтуванню доцільності використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках географії, створенню алгоритму діяльності вчителя щодо забезпечення діяльнісного 

та практикоорієнтованого підходів. Розглянуто низку електронних освітніх ресурсів, які 

сприяють розвитку предметних географічних компетентностей учнів.  

 Процес формування предметних географічних компетентностей учнів засобами 

дистанційного навчання досліджувався за допомогою загальнонаукових методів (аналізу 

та синтезу), емпіричних методів (спостереження, порівняння, опитування).  

У процесі дослідження було сформовано перелік електронних освітніх ресурсів, які 

забезпечують поступове формування компонентів та елементів предметних географічних 

компетентностей учнів (ПГКУ), зокрема інтелектуальних, навчальних та прикладних. 

Визначені переваги та недоліки дистанційного навчання, що вплинули на рівень сформо-

ваності предметних географічних компетентностей учнів. Виявлено, що ефективний вибір 

цифрових інструментів навчання, зокрема інтерактивних карт, платформ командної 

взаємодії, розробка сучасного та якісного навчального відеоконтенту, підбір сервісів 

автоматизованого опитування та тестування, навчальних вікторин та дидактичних ігор, 

демонстрація 3D моделей сприяють формуванню предметних географічних 

компетентностей, підвищують рівень мотивації учнів у широкому міждисциплінарному 

контексті, що дозволяє активно формувати компетентну особистість учня.  

Практичне значення дослідження полягає у розробці стратегії реалізації 

дистанційного навчання географії для забезпечення формування предметних 

географічних компетентностей. Проведене соціологічне опитування дозволило 

узагальнити найбільш розповсюджені практики дистанційного навчання географії, 

сформувати перелік дієвих інструментів, методів навчання. 

Актуальним напрямком подальших наукових досліджень є теоретична розробка 

технології підготовки вчителів географії для ще більш ґрунтовного та змістовного 

застосування електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі при викладанні 

шкільних географічних курсів. 

Ключові слова: дистанційне навчання, компетентнісний підхід, навчання 

географії, предметна географічна компетентність учнів, інформаційно-комунікаційні 

технології , інноваційні технології навчання. 
 

Постановка проблеми. Комплексне оновлення та удосконалення підходів до 

навчання, пріорітизація набуття компетентностей натомість простому процесу передачі 

знань відображене у нових нормативних документах, що регулюють діяльність освітньої 

галузі. Реалізація компетентнісного потенціалу освітньої галузі має відбуватися засобами 

окремих предметів, зокрема географії. Для такого навчального предмету обов’язкового 

освітнього компоненту як географія виділено особливе місце у структурі природничої 

освітньої галузі, а саме, виділення окремих годин у 6 класі для вивчення у базовому 

адаптаційному циклі (за умови вибором закладу освіти у 5 класі інтегрованого курсу 

«Пізнаємо природу» або «Довкілля») та повноцінного предметного навчання у базовому 

предметному циклі з 7 по 9 класи. У реформуванні шкільної освіти ключовим залишається 

питання щодо побудови освітнього маршруту учнів таким чином, щоб вони мали 
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можливість оволодіти групами обов’язкових результатів навчання наприкінці кожного з 

циклів, сформованими ключовими компетентностями, наскрізними вміннями. Компетент-

нісний підхід у географічній освіті зумовлений запитами суспільства щодо необхідності 

формування особистості з розвинутим пізнавальним інтересом, здатним застосовувати 

набуті знання та уміння у практичному вимірі, здатним здійснювати самостійну пошукову, 

дослідницьку діяльність, обробляти джерела географічної інформації, поступово набувати 

геоінформаційну компетентність, вміти системно мислити та прогнозувати можливі 

подальші зміни у геосистемах. Важливість компетентнісного підходу у шкільній 

географічній освіті обумовлено низкою факторів, зокрема тим, що система географічних 

знань формує фундаментальну базу для практичної діяльності у різноманітних напрямах, 

створює умови для інтегрованого та міжпредметного підходу у вирішенні 

суспільноважливих питань, раціональному природокористуванні, забезпеченні сталого 

розвитку середовища, підтримці навичок самовдосконалення та безперервного навчання.  

Уже тривалий уся світова спільнота знаходиться у ситуації складного періоду, який 

пов'язаний з боротьбою проти поширення коронавірусної інфекції Covid 19. Система освіти 

давно потребувала змін, пандемія лише прискорила процеси її модернізації, поставила 

питання швидкого пристосування освітніх процесів до сучасних технологій, швидкого 

опанування викладачами нових освітніх сервісів і технологій. До того ж, Концепція Нової 

Української школи передбачає оновлення змісту освіти й спрямована на новий освітній 

результат, а саме розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до 

безперервного навчання впродовж усього життя, критичного та системного мислення, 

вміння продукувати нові ідеї, бути креативним та інноваційним, ставити цілі та досягати їх, 

ефективно працювати в команді, спілкуватися в полікультурному середовищі. При цьому 

кожну проблема також слід розглядати в контексті пошуку нових рішень та можливостей, 

втілення якісних змін, освоєння інноваційних технологій, зокрема доповненої та віртуальної 

реальності, штучного інтелекту, тощо [4, с. 173–181]. Якісно й ефективно працювати у 

віртуальному навчальному просторі, враховувати сучасні можливості дистанційного 

навчання залишається важливою вимогою сьогодення.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових і методичних робіт, нормативних 

документів свідчить про те, що Державним стандартом базової загальної середньої освіти 

компетентнісний підхід визначено методологічною основою системи освіти й передбачає 

перспективну результативність освіти у процесі формування компетентностей особистості 

для забезпечення здатності ефективно діяти, вирішувати складні життєві завдання, 

застосовувати набуті знання й уміння у практичному вимірі. Л. Вішнікіною та О. Топузовим 

було розкрито сутність компетентнісного підходу, визначено структуру предметної 

географічної компетентності та представлено такими компонентами, як змістовний, 

операційний, прикладний, емоційно-ціннісний та світоглядний [2, с. 103–107]. Різні аспекти 

компетентнісного навчання були розкриті у працях Т. Назаренко, В. Кірмана,  

В. Самойленка. Питаннями географічного дистанційного навчання займалися К. Борисенко, 

Н. Кравчук, у працях Ю. Федоренко були окреслені особливості формування віртуального 

навчального середовища, інтерактивні технології в умовах дистанційного навчання 

географії були досліджені В. Грушкою [3, с. 24–31]. Слід зауважити, що останнім часом 

велика кількість досліджень у визначеному напрямі здебільшого стосується інформаційно-

комунікаційного інструментарію та побудови єдиного освітнього середовища. Разом з тим, 

ще недостатньо розроблені питання саме формування предметних географічних 

компетентностей засобами дистанційного навчання.  

Мета статті. Обґрунтування доцільності використання технологій дистанційного 

навчання у процесі формування предметних географічних компетентностей учнів, 

реалізації діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходу при викладанні шкільних 

географічних курсів. 

Виклад основного матеріалу. Предметні географічні компетентності за змістом слід 

розглядати як сукупність природничої, суспільно-економічної, екологічної, просторової та 

краєзнавчої груп. Формування кожної з вищеперерахованих має відбуватися на засадах 
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дослідницького підходу, розвитку просторового та системного мислення, з використанням 

текстової, графічної та картографічної інформації, творчого потенціалу кожної географічної 

теми. Елементами предметно-географічної компетентності учнів є безпосередньо 

географічні знання (зокрема емпіричні та теоретичні), вміння й навички (навчальні, 

графічні, картографічні, геоінформаційні), географічне бачення світу (історично зумовлений 

та цілісний підхід, взаємозв’язок природничих, демографічних, економічних процесів), 

емоційно-ціннісне ставлення до довкілля (розвинений широкий світогляд, соціально-

емоційне та етичне навчання), досвід творчої діяльності.  

Застосування діяльнісного компоненту щодо змісту географічної освіти сприяє 

формуванню життєвої проактивної позиції учнів, що в подальшому забезпечить 

реалізацію компетентнісного навчання, вміння застосовувати знання у практичній 

діяльності [5, с. 34–40]. Серед головних сучасних дослідників проблем розвитку освіти 

слід зазначити Т. Назаренко, В. Ільченко, О. Савченко, А. Сиротенко, які наголошують 

на важливості застосування практикоорієнтованого підходу, урізноманітнення форм та 

методів навчання, реалізації спеціально-географічної та творчої діяльності [6, с. 120]. У 

процесі аналізу діяльнісного підходу слід виділити: загальнонавчальну діяльність 

(форми роботи з пошуку і обробки інформації, навички опрацювання джерел 

географічної інформації та використання сучасних електронних освітніх ресурсів), 

спеціальна географічна діяльність (робота з картографічним матеріалом, планами, 

схемами, географічними вимірювальними приладами), творча діяльність (проєктний 

підхід, виконання запланованих географічних досліджень), самоорганізуюча діяльність 

(самоаналіз, саморефлексія, самооцінювання) [7, с. 112]. Оперування інтелектуальною 

інформацією, вміння вчасно та доречно використовувати її є основою гармонійного 

розвитку дитини. Відповідно до цього, формат простої трансляції знань виступає 

недоречним та неефективним. Активне застосування сучасної інфографіки, опорних 

схем, таблиць, інтерактивних робочих аркушів, цифрових карт, мультимедійного 

контенту всіляко сприяє підвищенню мотивації до вивчення предмета, а відповідно й 

зростанню показників якості навчання. Учні навчаються виділяти головне та 

порівнювати, відбирати необхідну інформацію, аналізувати та систематизувати, 

верифікувати інформаційний текст [1, с. 21–25].  

На сучасному етапі важливим та актуальним залишається питання забезпечення 

якісного дистанційного та змішаного навчання, зокрема в умовах продовження вимушених 

карантинних обмежень у закладах загальної середньої освіти, індивідуального відставання 

учнів у вивченні предмету через часті пропуски або неуважність на уроках. З метою 

усунення психологічного дискомфорту, подолання відсталості застосування перевірених 

форм та засобів дистанційного навчання. Дистанційне навчання як індивідуалізований 

процес набуття умінь, навичок за умови опосередкованої взаємодії учасників освітнього 

процесу, за умови застосування сучасної психолого-педагогічної взаємодії та інформаційно-

комунікаційних технологій. Від рівня комунікації між учасниками залежить ефективність 

дистанційного навчання в цілому. Дистанційне навчання використовує такі необхідні 

можливості як оперативна доставка інформації, синхронна та асинхронна взаємодія 

учасників освітнього процесу, швидка пошукова діяльність, що сприяє зростанню 

інформаційної насиченості шкільних географічних курсів [8, с. 40–42]. У процесі організації 

дистанційного навчання необхідно врахувати такі аспекти, як доступність у викладенні 

навчального матеріалу, оптимальна кількість навчальних вправ (відповідно до вікових та 

психолого-фізіологічних особливостей учнів), надання якісного зворотного зв’язку, дієвий 

контроль учнівської роботи відповідно до розроблених та узгоджених критеріїв оцінювання. 

Принципи гнучкості часу, темпу навчання, дотримання норм академічної доброчесності, 

індивідуалізація освітнього маршруту мають стимулювати на опанування нових знань, 

умінь та способів діяльності, генерувати нові креативні рішення. Вже сьогодні доцільним 

буде визначення переліку практик, технологій дистанційного навчання географії, які 

підтвердили власну ефективність для подальшого використання в умовах вже очного 

навчання з метою удосконалення процесу набуття предметних географічних 
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компетентностей. Використовуючи інформаційно-комунікаційні засоби в процесі навчання 

географії, вчитель повинен враховувати вищезазначені фактори, бо вкрай важливо 

використовувати наочні засоби при поясненні і закріпленні матеріалу. 

З метою оптимального вибору інструментарію дистанційного навчання, перш за 

все, доцільно використовувати засоби, що надають можливість онлайн-зв'язку в форматі 

відеоконференцій (Skype, Google Meеt, Zoom, Microsoft Teams), які, по-перше, дають 

можливість комунікації, наближеною до ситуації живого спілкування, і, по-друге, 

дозволяють налагодити зворотний зв'язок з учнями, що є обов'язковою умовою для 

підтримки мотивації і психологічного комфорту учнів. Крім того, онлайн-заняття 

доречно супроводжувати наочним матеріалом (презентаціями, картографічним 

матеріалом, різноманітними ілюстраціями, схемами, тощо) з коментарями педагога, що 

посилює активізацію різних каналів сприйняття інформації та сприятиме ефективному 

засвоєнню інформації. З огляду на орієнтованість сучасних учнів на сприйняття зорових 

образів, доречно припустити, що використання відеофрагментів, демонстрації 3D 

моделей також здатне підвищити ефективність навчання географії. Відео при цьому 

може бути використано і в якості основної форми подання матеріалу, і як додаткове 

джерело, і як спосіб закріплення отриманих знань, після перегляду якого є дотримання 

правил рефлексії, а саме організація обговорення, дискусії, робота на віртуальних 

дошках, заповнення інтерактивних робочих аркушів тощо. Використання методики 

мікронавчання (microlearning – стислий, цікавий, вузькоспеціалізований відеоконтент у 

поєднанні з окремим тестом, завданням) слід виділити як окремий елемент 

дистанційного навчання, що здатен в процесі систематизації чи узагальнення 

стимулювати до подальшої роботи. Беручи до уваги той факт, що в процесі 

дистанційного навчання не завжди вдається організувати повноцінну групову бесіду, 

найбільш продуктивним залишається варіант комбінування методики мікронавчання 

разом з інтерактивними завданнями, проблемними запитаннями, роботою з цифровими 

картами, вікторинами, веб-квестами [5, с. 34–40].  

До головних завдань вчителя також слід віднести формування ефективного 

віртуального освітнього середовища, в межах якого будуть накопичуватися усі навчальні 

матеріали та завдання для учнів, відбуватиметься швидке інформування щодо занять у 

синхронному режимі, ведення обліку успішності, тощо. Прикладами таких навчальних 

віртуальних середовищ є Google Classroom, Moodle, Edmodo, Human, Microsoft Teams, Class 

Dojo. Роль вчителя полягає у підборі якісного навчального контенту, який відповідає 

тенденціям розвитку сучасної географічної науки, пропонує добірку інтерактивних завдань 

та вправ на різноманітних веб-сервісах, здійснює дистанційне тестування, перевіряє 

учнівські роботи, надає учням зворотний зв'язок щодо успішності. Особливе місце в процесі 

формування предметних географічних компетентностей займають спеціалізовані 

географічні електронні освітні ресурси, а саме інтерактивні атласи та карти, портали 

статистичної інформації з можливостями аналізу та побудови графіків, діаграм, бази 3D 

моделей досліджуваних об’єктів, вузькоспеціалізовані моніторингові інтернет-джерела, 

зокрема сервіс спостереження за рівнем забруднення навколишнього середовища, сервіси 

метеорологічних, гідрологічних, біогеографічних досліджень. У контексті формування такої 

ключової компетентності, як здатність спілкування іноземними мовами доречним буде 

використання міжнародних географічних інтернет-джерел, зокрема National Geographic, 

Royal geographic society, Gapminder, Worldmapper. Інформація, що розміщена на відповідних 

порталах є безумовно сучасною, відображає актуальні географічні дослідження, формує 

інтерес до предмету, створює передумови для подальшої проєктної діяльності.  
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Таблиця 1 

Дидактичний потенціал електронних освітніх ресурсів географічного змісту 
№ Дидактичний потенціал 
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1 Навчальні інтерактивні видання ДНВП 
«Картографія»  
https://kgf.com.ua/ 

+ + +  +  +  

2 Інтерактивні карти ПрАТ «Інститут 
передових технологій» «Osvitanet» 
https://new.osvitanet.com.ua/ 

+ + +      

3 Mozaik Education (mozaik maps, mozaik 
3d) 

+ + + + + + + + 

4 Google Earth 
https://www.google.com.ua/intl/uk/earth/ 

+ + + + +  + + 

5 Сервіс цифрових карт 
https://www.google.com/maps/ 

+   + +    

6 Сервіс інтерактивних гнучких карт 
https://www.bouncymaps.com 

 + + +     

7 Сервіс інтерактивного атласу 
http://geacron.com 

+ + + +     

8 Веб-сервіс географічних ігор 
https://online.seterra.com/uk 

+  +    +  

9 Веб-ресурс географічних змагань 
https://www.geoguessr.com/ 

+  +    +  

10 Веб-ресурс дидактичних ігор 
https://www.sheppardsoftware.com/Geogr
aphy.htm 

+      +  

11 Веб-сервіс «Ресурси для вчителя» 
https://worldpopulationhistory.org/teacher
s-resources/  

 +  + + + +  

12 Веб-сервіс бази 3d моделей 
https://sketchfab.com/ 

    +  + + 

13 Інтерактивна карта екологічного стану 
територій 
https://www.saveecobot.com/maps 

+   +  + + + 

14 Інтерактивний сервіс метеорологічних 
досліджень https://meteopost.com/ 

+     + + + 

15 Інтерактивний міжнародний 
метеорологічний сервіс 
https://www.windy.com/ 

+     + + + 

16 Інтерактивний інструмент щодо 
вивчення глобальних цілей сталого 
розвитку https://upgrader.gapminder.org/ 

+  + +  + + + 

17 Інтерактивний сервіс різноманітних 
тематичних карт 
https://worldmapper.org/ 

+  +   + + + 

18 Навчальні ресурси для вчителя від 
географічної асоціації 
https://www.geography.org.uk/Teaching-
Resources 

     + + + 

19 Інтернет-ресурс Королівського геогра-
фічного товариства (географічна 
візуалізація) 
https://www.rgs.org/geography/geovisuali
sation 

+    + + + + 
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Під час констатуючого етапу дослідження також було сформовано опитувальний лист 

для проведення анкетування вчителів географії Дніпропетровської області, які з січня по 

вересень 2021 року проходили курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної освіти» ДОР. Загальна кількість респондентів складає 220 осіб. 

Вчителям були запропоновані запитання щодо особливостей методики дистанційного 

навчання, вибору єдиного інформаційно-освітнього середовища, застосуванню інтерактив-

них технологій дистанційного навчання, переліку електронних освітніх ресурсів, формуван-

ню завдань для виявлення рівня сформованості предметних географічних компетентностей, 

виявлення актуальних проблем дистанційного навчання географії у закладах загальної 

середньої освіти. Анонімна опитувальна анкета містила у собі 10 запитань відкритого та 

закритого типу. В процесі узагальнення отриманої інформації було з’ясовано, що 31% 

вчителів не створювали єдину інформаційно-комунікаційну мережу, проводилися заняття у 

синхронному режимі засобами відеоконференцій, сформовані завдання та навчальний 

матеріал надсилався на електронну пошту, у соціальні мережі (зокрема Facebook) та 

месенджери. Інші педагоги (69% опитаних) обрали такі варіанти освітніх середовищ, як 

Google Classroom, Microsoft Teams, Human, Moodle. Значна кількість педагогічних 

працівників звернула увагу на те, що виникали труднощі у процесі реалізації діяльнісного 

підходу (робота з контурними картами, вирішення географічних задач, побудова графіків та 

діаграм. Як продемонструвало опитування 36% вчителів відповіли, що у процесі 

дистанційного навчання використовували спеціальні географічні електронні ресурси, 

інтерактивні атласи, конструктори інтерактивних уроків, розробляли інтерактивні робочі 

аркуші, використовували платформи командної співпраці, віртуальні дошки. При цьому 

48% педагогів відзначили, що використовували гейміфіковані освітні платформи, зокрема 

kahoot, triventy, mentimetr, tricider, quizlet, quizizz, slido, flinga, wordwall, plickers, тощо. 

Нажаль 16% педагогів взагалі не застосовували будь-які додаткові електронні освітні 

ресурси. Стосовно труднощів, з якими стикнулися педагоги в процесі реалізації 

дистанційного навчання було відзначено проблеми з надійністю інтернет-зв’язку (41%), 

часткова незабезпеченість вчителів та здобувачів освіти необхідним технічним оснащенням 

(19%), відсутність єдиного підходу у закладі освіти щодо реалізації дистанційного навчання 

(12%), необхідність підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності усіх 

учасників освітнього процесу (28%). Тому серед недоліків варто виділити психологічну і 

«комп’ютерну» непідготовленість вчителів. Це пов’язано з традиційною методикою 

навчання, яка передбачає не віртуальне, а «живе» спілкування між учнем і вчителем. Таким 

чином було з’ясовано, що дистанційне навчання має можливості для формування 

предметних географічних компетентностей, зокрема роботі з різноманітними цифровими 

картами, опануванню можливостей сучасних геоінформаційних системи, ідентифікуванню 

та характеристиці географічних об’єктів, тлумаченню географічних понять, аналізу та 

порівнянню досліджуваних явищ, розв’язанню проблем на продуктивному та творчому 

рівнях, здійсненню досліджень та практичних робіт. При цьому постійне оновлення 

інформаційно-комунікаційних технологій мотивує педагогічних працівників до постійного 

професійного удосконаленню, добору більш ефективних методів навчання.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Важливим та 

сучасним шляхом формування предметних географічних компетенцій є використання 

технологій дистанційного навчання в освітньому процесі. Результатом формування 

окремих предметних географічних компетентностей учнів має бути здатність 

застосовувати географічні навчальні досягнення у практичному вимірі, під час 

вирішення життєвих задач, розв’язуванні проблем. Наразі педагогічній спільноті 

запропонована велика кількість електронних освітніх ресурсів, які орієнтовані на 

діяльнісний та проєктний підхід, мають великий дидактичний потенціал, різноманітний 

інструментарій. Перспективним напрямком є теоретична розробка технології підготовки 

вчителів географії до реалізації ефективної практичної складової шкільних географічних 

курсів з застосуванням технологій дистанційного навчання.  
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Соколова Э. Т. Формирование предметных географических компетентнотсей 

учащихся в измерении дистанционного образования. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования 

предметных географических компетенций учащихся в процессе реализации 

дистанционного обучения, обоснованию целесообразности использования 

информационно-коммуникационных технологий на уроках географии, созданию 

алгоритма деятельности учителя по обеспечению деятельностного и 

практикоориентованого подходов. Процесс формирования предметных географических 

компетенций учащихся средствами дистанционного обучения исследовался с помощью 

общенаучных методов (анализа и синтеза), эмпирических методов (наблюдения, 

сравнения, опрос).В процессе исследования был сформирован перечень электронных 

образовательных ресурсов, обеспечивающих постепенное формирование компонентов и 

элементов предметных географических компетенций, в том числе интеллектуальных, 

учебных и прикладных. Определенные преимущества и недостатки дистанционного 

обучения, повлиявших на уровень сформированности предметных географических 

компетенций учащихся. Обнаружено, что эффективный выбор цифровых 
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инструментов обучения, в частности интерактивных карт, платформ командного 

взаимодействия, разработка современного и качественного учебного видеоконтента, 

подбор сервисов автоматизированного опроса и тестирования, учебных викторин и 

дидактических игр, демонстрация 3D моделей способствуют формированию 

предметных географических компетенций, повышают уровень мотивации учащихся в 

широком междисциплинарном контексте, что позволяет активно формировать 

компетентную личность ученика. Проведенный социологический опрос позволил 

обобщить наиболее распространенные практики дистанционного обучения географии, 

сформировать перечень действенных инструментов, методов обучения. Актуальным 

направлением дальнейших научных исследований является теоретическая разработка 

технологии подготовки учителей географии к еще более основательного и 

содержательного применения электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе при преподавании школьных географических курсов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, компетентностный подход, обучение 

географии, предметная географическая компетентность учащихся, информационно-

коммуникационные технологии, инновационные технологии обучения. 
 

Sokolova E. T. Formation of substantive geographical competences of students in 

the dimension of distance learning. 

Summary. The aim of the article. The article is devoted to highlighting the peculiarities 

of the formation of substantive geographical competencies of students in the process of 

distance learning, justification of the use of information and communication technologies on 

geography lessons, creating an algorithm for teachers to ensure activity and practice-oriented 

approaches. A number of electronic educational resources that favour the development of 

subject geographical competencies of students are considered. 

Research methods. The formation process of substantive geographical competencies of 

students by means of distance learning was studied with the help of general scientific methods 

(analysis and synthesis), empirical methods (observation, comparison, survey). 

Research results. In the course of the research a list of electronic educational resources 

which provide gradual formation of components and elements of subject geographical 

competencies , was formed, in particular intellectual, educational and applicative. The 

advantages and disadvantages of distance learning that influenced the level of formation of 

geographical competencies of students are identified. It is revealed that effective choice of 

digital learning tools, including interactive maps, platforms of team interaction, development 

of modern and high-quality educational video content, selection of automated survey and 

testing services, educational quizzes and didactic games, demonstration of 3D models 

contribute to the formation of geographical competencies in a broad interdisciplinary context, 

which allows to form extensively a competent personality of the student. 

The practical significance of the study consists in developing of a strategy for the 

implementation of distance learning of geography to ensure the formation of geographical 

competencies. The conducted sociological survey allowed to generalize the most common practices 

of distance learning of geography, to form a list of effective tools, and teaching methods. 

Conclusions and prospects for further scientific research. An important area of further 

research is the theoretical development of technology for training geography teachers for 

more thorough and meaningful use of electronic educational resources during the school 

geography courses. 

Key words: distance learning, competence approach, geography teaching, subject 

geographical competence of students, information and communication technologies, innovative 

learning technologies. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

ЗАСОБАМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ  
 

У статті розглянуто методичні та дидактичні аспекти формування 

професійних, математичних компетентностей студентів при вивченні теми 

«Диференціальне числення функції однієї змінної» студентами технічних та 

економічних спеціальностей ВСП «КФКТЕ НАУ». 

Сучасний розвиток закладів вищої та передвищої професійної освіти вимагає 

нових підходів до підготовки конкурентоспроможних фахівців, які під час навчання 

отримують не лише можливості оперувати отриманими знаннями, а й здатні 

пристосовуватися до потреб сучасного ринку праці. 

Вважаємо, що основною метою викладання математики та вищої математики в 

коледжі є формування у студентів навичок застосування математичного апарату в 

задачах прикладної, професійної спрямованості. 

Сучасні вимоги до здобувачів вищої та передвищої освіти значно підвищують роль 

математичної підготовки, яка полягає в успішному застосуванні математичного 

апарату до розв’язання практичних задач, задач професійної спрямованості. 

Актуальним в процесі підготовки майбутніх фахівців є питання формування у 

студентів, як професійних, так і математичної компетентностей засобами 

математичного апарату, що в свою чергу підвищує значущість вивчення предмету. 

Розв’язання прикладних задач, задач професійної спрямованості значно підвищує 

пізнавальну активність студентів, здатність до самостійного пошуку додаткових 

теоретичних знань, підвищує вмотивованість застосування набутих знань з 

математики в майбутній професійній діяльності. Застосування прикладних задач, 

економічних задач є ефективним засобом формування творчої особистості, сприяє 

формуванню як математичних, так і професійних компетентностей. 

Забезпечити професійну спрямованість навчання можливо за рахунок включення 

прикладних задач, зміст яких відповідає профілю навчання. 

Для викладачів коледжу, які працюють із студентами різних спеціальностей 

найбільш суттєвим є набуття студентами математичних компетентностей, які 

допоможуть застосовувати математичний апарат в майбутній професійній діяльності. 

Ключові слова: компетентність, математична компетентність, прикладні 

задачі, практичні задачі, диференціальне числення. 
 

Постановка проблеми. Базовою ідеєю реформування освіти, як у країнах 

Європейського Союзу, так і в Україні, визнано компетентнісний підхід. 

Компетентнісний підхід в освіті є одним із основних концептуальних положень 

оновлення змісту освіти та підвищення її якості. 

Професійна компетентність фахівця, як зазначає М. Ю. Кадемія, «передбачає 

розв’язання різного роду проблем, завдань на основі наявного досвіду, знань і цінностей, 

а професійні компетенції передбачають здатність людини успішно діяти в процесі своєї 

професійної діяльності, що робить можливим бути професійно успішним будь-якого 

випускника навчального закладу» [4, с. 39].  
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У процесі підготовки майбутнього фахівця важливо правильно сформувати його 

професійну компетентність, яка включає: здатність фахівця кваліфіковано виконувати 

свою роботу, вміння швидко опановувати сучасні досягнення в обраній галузі, 

збагачення своїх знань, досвіду практичної діяльності, вдосконалення умінь і навичок 

самостійно, оперативно приймати рішення в нестандартних ситуаціях » [3, с. 12]. 

Сучасні вимоги до здобувачів вищої та передвищої освіти значно підвищують роль 

математичної підготовки, яка полягає в успішному застосуванні математичного апарату до 

розв’язання практичних задач, задач професійної спрямованості. Актуальним є питання 

формування у студентів, як професійних, так і математичної компетентностей засобами 

математичного апарату, що в свою чергу підвищує значущість вивчення предмету. 

На прикладі вивчення «Диференціального числення функції однієї змінної» 

продемонструємо вивчення розділу студентами коледжу ВСП «КФКТЕ НАУ» 

спеціальностей 172 «Телекомунікації та радіотехніка» та 051 «Економіка». 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченням та аналізом поняття «компетентність» 

займаються багато вчених. Компетентність досліджували: С. П. Бондар, М. С. Головань,  

С. У. Гончаренко, І. В. Родигіна, Г.К. Селевко, А.В. Хуторський, М.Ю. Кадемія, 

Т. В. Ткаченко, Л.С. Отрощенко, О.Б. Лисак, С.Є. Шишов та ін. Значний внесок у розвиток 

теоретико-методологічних засад упровадження компетентнісного підходу зробили 

зарубіжні і українські вчені, зокрема: І. Демура, Б. Авво, А. Бермус, Ю. Татур,  

А. Вербицький, І. Зимня, М. Князян, Б.С. Гершунський, А. Маркова, А. Митяєва, Л. 

Морська, О. Овчарук, В. Краєвський, В. Петрук, Д. Погонишева, О. Савченко, О. Субетто, 

С. Трубачева, О. Локшина та ін. 

Професійна компетентність молодшого бакалавра формується «на засадах 

теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого 

досвіду, що зумовлює готовність фахівця до виконання професійних обов’язків та 

забезпечує високий рівень його самоорганізації» [7, с. 7]. 

«Компетентність визначає якості і рівень професійної готовності до діяльності, що 

виражається в характері праці, здатності в умовах різних труднощів знаходити 

раціональні рішення виниклої проблеми. Ріст компетентності сполучений із 

самоаналізом і самооцінкою особистості, які є внутрішнім стимулом професійного 

самовизначення» [6 , с. 26]. 

Серед складових компетентностей важливе значення мають математичні компетент-

ності, призначені для дослідження реальності за допомогою математичних моделей. 

Математична компетентність виражається в спроможності особистості бачити та 

застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного 

моделювання, інтерпретації отриманих результатів. 

Для викладачів математики в коледжі, виші постає задача навчити майбутніх 

фахівців застосуванню математичного апарату для успішного розв’язання професійних 

задач, що в свою чергу неможливо без розв’язання практичних, професійно 

орієнтованих завдань з різних тем курсу. 

Окремі питання професійної спрямованості вивчення математичного аналізу у вищій 

школі та коледжах розглядали в своїх дослідженнях О.В. Авраменко, О.М. Архіпова,  

Ф.А. Бабаєва, Г.І. Баврін, Л.І Дюженкова, М.І. Жалдак, Т.В. Колесник, В.І. Лагно,  

М.Я. Лященко, О.О. Максютін, М.А. Меркулова, Г.О. Михалін, С.М. Мумряєва,  

Ф.Л. Осипов, Н.В. Перькова, О.В. Скворцова, О.П. Томащук, Т.І. Шахматова, М.І. Шкіль. 

Одним із ефективних засобів реалізації прикладної спрямованості навчання 

математичного аналізу є прикладні задачі – задачі, що виникають за межами 

математики, але розв’язування яких вимагає застосування математичного апарату. 

Однак проблема добору прикладних задач викладачами та навчання студентів 

розв’язувати такі задачі в процесі навчання математичного аналізу залишається 

недостатньо розробленою. 

Мета статті - визначення впливу розв’язання прикладних, професійно 

орієнтованих задач з диференціального числення на рівень математичної підготовки в 
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розв’язуванні професійних завдань, які допоможуть майбутньому фахівцю в 

професійному становленні; розкриття шляхів реалізації прикладної спрямованості курсу 

Вищої математики за допомогою системи прикладних задач у процесі навчання 

студентів коледжу різних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Головними завданнями вивчення математики 

студентами коледжу є здобуття знань, вмінь, навичок застосування математичного 

апарату в професійній діяльності, що допоможе майбутнім фахівцям стати успішними, 

конкурентоспроможними на ринку праці. 

Проблеми вивчення математики, вищої математики в коледжах полягає в розробці 

технологій навчання, які реалізують професійну спрямованість вивчення предмету. 

Під навчальними задачами з професійним змістом дослідниця Кашканова Г.Г. 

розуміє приклади і задачі, що відображають специфіку майбутньої професійної 

діяльності студентів [5, с. 17]. 

Реалізація професійної спрямованості математики, вважає Фомкіна О.Г., і 

застосування її засобів у сфері виробництва, економіки, фінансів, менеджменту 

відбувається шляхом впровадження в навчальний процес математичних задач з 

економічним змістом [8, с. 12]. 

Значну роль прикладних задач із застосуванням диференціального числення 

розглянули у своїх працях Соколенко Л., Сухорукова Е., Шаповалова Л., Бурда М., 

Колягін Ю., Саранцев Г., Слєпкань З., Столяр О., Раков С. та ін. 

Розглянемо на прикладах можливість застосування теорії диференціального числення 

для розв’язання задач професійної спрямованості студентами коледжу ККТЕ НАУ 

спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 133 «Галузеве машинобудування». 

Застосування похідної в фізиці представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Застосування похідної в фізиці 

Фізична величина Формули 

Швидкість 
 або  

a)  

b)  

Прискорення  або  

Потужність 

 

 
Сила 

 

 
Сила струму 

 
ЕРС індукції 
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Приклад 1. Електричний заряд, який проходить через переріз провідника, 

змінюється за законом . Знайти закон зміни сили струму у провіднику 

та силу струму в момент часу 3с. 

Розв’язання. Знайдемо силу струму за формулою: . 

Підставивши час  знайдемо миттєве значення сили струму 

  

Приклад 2. Тіло масою 5 кг рухається прямолінійно за законом , 

де t виражається в секундах, а S – у сантиметрах. Обчислити кінетичну енергію тіла 

 через 2 секунди. 

Розв’язання. Швидкість руху визначимо за формулою 

. Підставимо отримане значення в формулу для 

обчислення кінетичної енергії та врахуємо вхідні дані 

. 

Приклад 3. Кількість електрики, що протікає через провідник з моменту часу 

, задається законом  кулонів. Знайти силу струму в кінці п’ятої 

секунди.  

Розв’язання. Силу струму визначимо за формулою 

 (А). 

Розглянемо вивчення диференціального числення студентами спеціальності 051 

«Економіка». 

Похідна виступає як швидкість зміни деякого економічного об’єкта (процесу) за 

часом або відносно іншого об’єкта дослідження. Саме поняття «похідна в економіці» 

тісно пов’язана з виробничими завданнями, граничними величинами та еластичністю 

функцій. В економіці дуже часто необхідно знайти значення показників, таких як 

гранична продуктивність праці, максимальний прибуток, максимальний обсяг випуску 

продукції, мінімальні витрати [1, с. 53-54]. 

Економічний зміст похідної. В якості прикладів використання елементів 

диференціального числення розглянемо поняття середніх та граничних (маргінальних) 

витрат, доходу, тощо, які широко використовуються в економіці. 

Маргінальні витрати визначають як гранично можливі витрати в умовах 

постійного відтворювання виробництва відповідної продукції.  

Витрати, дохід та прибуток виробництва х одиниць продукції позначимо 

відповідно через )(),(),( xPxDxV які є певними функціями кількості одиниць х 

виробленої та реалізованої продукції. В разі збільшення підприємством випуску 

продукції на x  одиниць, то функції одержують приріст: 

)()()( xVxxVxV  ; 

)()()( xDxxDxD  ; 

)()()( xPxxPxP  . 

Приріст відповідної функції на одиницю приросту продукції характеризується 

відношенням приросту функції до x , границя його відношення при 0x  стає 

маргінальною. 

Отже: 

маргінальна вартість: )(
)(

)()(
lim

)(

)(
lim

00
xV

x

xVxxV

x

xV

xx












; 

маргінальний дохід: )(
)(

)()(
lim

)(

)(
lim

00
xD

x

xDxxD

x

xD

xx












; 
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маргінальний прибуток: )(
)(

)()(
lim

)(

)(
lim

00
xP

x

xPxxP

x

xP

xx












. 

Таким чином, економічний зміст похідної наступний: похідні )(),(),( xPxDxV   

дорівнюють маргінальній вартості, доходу та прибутку відповідно [1, с. 218]. 

Друга похідна )(xV   вказує на швидкість зміни маргінальної вартості відносно 

зміни кількості випуску продукції. 

Границя відношення відносного приросту функції )(xfy   до відносного 

приросту незалежної змінної, коли 0x , називається еластичністю функції )(xfy   

відносно змінної х. 

Еластичність функції )(xfy   позначимо як 

dx

dy

y

x
yEx )( . 

Економічна інтерпретація еластичності функції – це наближений відсотковий її 

приріст, що відповідає приросту незалежної змінної на 1% [2, с. 346]. 

Еластичність функції застосовується при аналізі попиту та пропозиції. 

Якщо еластичність попиту (за абсолютною величиною) 1|)(| yEx , то попит 

вважають еластичним, якщо 1|)(| yEx  – нееластичним відносно ціни (або доходу). 

Якщо 1|)(| yEx , то йдеться про попит з одиничною еластичністю. 

Приклад 1. Обсяг продукції V цеху, який виготовляє новорічні прикраси, протягом 

однієї зміни (8 годин) виражається формулою , де 

. Обчислити продуктивність праці цеху через 3 години від початку роботи.  

Розв’язання.  (од.) 

Приклад 2. Підприємство реалізує свою продукцію за ціною 900 ум.од. за один 

виріб. Витрати підприємства задаються формулою , де х – обсяг 

продукції, що випускається. Знайти оптимальний для підприємства обсяг випуску 

продукції та максимальний прибуток. 

Розв’язання. Функція прибутку має вигляд , де 

 – прибуток реалізованої продукції. Дослідимо цю функцію на екстремум. 

 (при  не 

задовольняє умові задачі). 

, отже при  прибуток максимальний. Знайдемо 

максимум функції  

(ум.од.) 

Приклад 3. Знайти еластичність попиту відносно ціни, якщо функція 

 (  вимірюється в гривнях) визначає залежність попиту від ціни. 

Розв’язання.  

 

Якщо, наприклад, , то . Це означає, при ціні 10 гривень 

підвищення ціни на 1% викликає зниження попиту на 1%. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Педагогічний 

досвід викладання математики в ОВП «КФКТЕ НАУ» спонукає до розробки 

дидактичних матеріалів, пов’язаних з напрямком або спеціальністю майбутніх 

молодших бакалаврів. Розв’язання прикладних задач, задач професійної спрямованості 

підвищує вмотивованість навчання, зацікавленість студентів у оволодінні та 
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застосуванні математичного апарату в майбутній професійній діяльності, що в свою 

чергу позитивно впливає на результативність навчання, сприяє формуванню як 

математичних, так і професійних компетентностей. Перспективи подальших наукових 

досліджень полягають у пошуку і впровадженню в практику нових теоретичних понять 

та розробки практичних завдань з різних тем математики відповідно до професійних 

потреб здобувачів вищої та передвищої освіти. 
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Сукач Т. Н., Чуйков А. С., Бирюкова Т. В. Формирование профессиональных 

компетентностей студентов средствами дифференциального исчисления. 

Аннотация. В статье рассмотрены методические и дидактические аспекты 

формирования профессиональных, математических компетентностей студентов при 

изучении темы «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 

студентами технических и экономических специальностей ОСП «КФКТЭ НАУ». 

Современное развитие учреждений высшего и высшего профессионального 

образования требует новых подходов к подготовке конкурентоспособных специалистов, 

которые при обучении получают не только возможности оперировать полученными 

знаниями, но и способны приспосабливаться к потребностям современного рынка труда. 

Считаем, что основной целью преподавания математики и высшей математики в 

колледже есть формирование у студентов навыков применения математического 

аппарата в задачах прикладной, профессиональной направленности. 

http://www.kpi.kharkov/
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Современные требования к соискателям высшего образования значительно 

повышают роль математической подготовки, которая заключается в успешном 

применении математического аппарата к решению практических задач, задач 

профессиональной направленности. Актуальным в процессе подготовки будущих 

специалистов является вопрос формирования у студентов, как профессиональных, так 

и математических компетентностей средствами математического аппарата, что в 

свою очередь повышает значимость изучения предмета. 

Решение прикладных задач, задач профессиональной направленности значительно 

повышает познавательную активность студентов, способность к самостоятельному 

поиску дополнительных теоретических знаний, повышает мотивированность 

применения полученных знаний по математике в будущей профессиональной 

деятельности. Применение прикладных задач, экономических задач является 

эффективным средством формирования творческой личности, способствует 

формированию как математических, так и профессиональных компетентностей. 

Обеспечить профессиональную направленность обучения можно за счет 

включения прикладных задач, содержание которых соответствует профилю обучения. 

Для преподавателей колледжа, работающих со студентами разных 

специальностей, наиболее существенным является приобретение студентами 

математических компетентностей, которые помогут применять математический 

аппарат в будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: компетентность, математическая компетентность, 

прикладные задачи, практические задачи, дифференциальное исчисление. 
 

Sukach T. M., Chuikov A. S., Biriukova T.V. Formation of professional 

competencies of students by means of differential numbering. 

Summary. The article considers methodical and didactic aspects of formation of 

professional, mathematical competencies of higher and higher education students in studying 

the topic "Differential calculus of the function of one variable" by students of technical and 

economic specialties of VSP "KFKTE NAU". 

The current stage of functioning of higher and higher professional education requires 

new approaches to the training of competitive professionals who gain during training not only 

the opportunity to operate with the acquired knowledge, but also able to adapt to the needs of 

the modern labor market. 

The main purpose of teaching mathematics, higher mathematics in college is the 

formation of students' skills in applying the mathematical apparatus in problems of applied, 

professional orientation. 

Modern requirements for students of higher and higher education significantly increase the 

role of mathematical training, which consists in the successful application of the mathematical 

apparatus to solve practical problems, problems of professional orientation. The issue of formation 

of students, both professional and mathematical competencies by means of mathematical 

apparatus is relevant, which in turn increases the importance of studying the subject. 

Solving applied problems, problems of professional orientation significantly increases the 

cognitive activity of students, the ability to independently search for additional theoretical knowledge, 

increases the motivation to apply the acquired knowledge of mathematics in future professional 

activities. The use of applied problems, economic problems is an effective means of forming a 

creative personality, promotes the formation of both mathematical and professional competencies. 

To ensure the professional orientation of training, as defined by regulations, it is 

possible by including applied tasks, the content of which corresponds to the profile of training. 

For college teachers who work with students of different specialties, the most important 

thing is the acquisition by students of mathematical competencies that will help to apply the 

mathematical apparatus in future professional activities. 

Key words: competence, mathematical competence, applied problems, practical 

problems, differential calculus. 
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ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВʾЯЗКІВ МІЖ БІОЛОГІЄЮ ТА 

МАТЕМАТИКОЮ ПРИ РОЗВʾЯЗАННІ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ В 

ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ 
 

Стаття присвячена проблемі інтеграції шкільних предметів природничо-

математичного циклу за допомогою міжпредметних зв’язків. Актуалізоване питання 

встановлення міжпредметних зв’язків між біологією та іншими природничими і не 

природничими науками під час виконання теоретичних і практичних завдань на уроках 

біології у середній школі. Показано, що формувати міжпредметні зв’язки між біологією 

та математикою на уроках з вивчення основ молекулярної біології у 9-11 класах можна 

під час розв’язання розрахункових задач. Наводяться приклади розв’язання типових 

задач з молекулярної біології, що потребують математичних навичок учнів 

здійснювати формально логічні операції, працювати за алгоритмами, виконувати 

обчислення розміру та відносної молекулярної маси молекул нуклеїнових кислот та 

білків, масової частки різних нуклеотидів у складі ДНК/РНК або різних амінокислот у 

складі білка; використовувати поняття «коефіцієнт», метод пропорцій, елементи 

комбінаторики. Зазначається, що формування міжпредметних зв’язків між біологією 

та математикою сприяє формуванню в учнів розуміння, що біологічні системи на усіх 

рівнях організації мають кількісні та якісні характеристики, які перебувають у 

діалектній єдності, та наукового світогляду, озброюючи їх системою політехнічних 

знань зі споріднених предметів, забезпечуючи повноцінний характер та суспільно 

необхідний рівень їх природничо-математичної освіти. Вказано, що перспектива 

подальшого наукового пошуку буде реалізовуватися в напрямі досліджень щодо 

формування міжпредметних зв’язків на уроках біології між біологією та фізикою, між 

біологією та хімією з використанням різноманітних пізнавальних завдань. 

Ключові слова: інтегроване навчання, міжпредметні зв’язки, природничо-

математична освіта, шкільний курс біології, молекулярна біологія, математика, 

біологічна задача, розрахункова задача. 
 

Постановка проблеми. Перспективний розвиток української школи передбачає 

подальше удосконалення змісту освіти, створення такої її системи і структури, 

пріоритетом якої є не вузькоспеціалізовані знання, а система знань, умінь, навичок з 

різних навчальних дисциплін, що за сучасних умов збільшення обсягу навчальної 

інформації, зростаючого дефіциту часу на його засвоєння сприяють цілісному 

сприйняттю наукової картини світу, інтелектуальному розвитку особистості, її адаптації 

в швидко змінних технологічних та соціально-економічних умов [1].  

Формування загальної системи знань учнів про реальний світ, що відображають 

взаємозв’язки різних форм руху матерії – одна із головних освітніх функцій 

міжпредметних зв’язків. Науковці єдині у визначенні функцій міжпредметних зв’язків та 

їх значення як для кожного учня, так і для організації навчально-виховного процесу в 

цілому. Міжпредметні зв'язки забезпечують: узгоджене в часі вивчення різних 
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навчальних дисциплін з метою їх взаємної підтримки; обґрунтовану послідовність у 

формуванні понять; єдність вимог до знань, умінь і навичок; ліквідацію невиправданого 

дублювання в змісті навчальних предметів; показ спільності методів, які застосовуються 

в різних дисциплінах (генералізація знань); розкриття взаємозв'язку природних явищ; 

підготовку учнів до оволодіння сучасними технологіями. Міжпредметні зв’язки 

становлять перший рівень інтеграції навчальних дисциплін [6]. Актуальність проблеми 

інтеграції предметів природничо-математичного циклу (зокрема, фізики, хімії, біології, 

математики) в умовах сучасної української школи зумовлюється спорідненістю даних 

навчальних дисциплін, необхідністю формування єдиної загальнонаукової картини 

світу, можливістю застосування школярами знань, набутих під час вивчення одного 

предмета, для вирішення завдань з інших суміжних дисциплін [11]. 

У пояснювальній записці до навчальної програми для закладів загальної середньої 

освіти «Біологія 6–9 класи» найпершим результатом біологічної освіти в основній школі 

визначено, що випускник/випускниця основної школи усвідомлює цілісність природи та 

взаємозв’язок її об’єктів і явищ [2]. У навчальній програмі «Біологія та екологія, 10–11 клас, 

рівень стандарту» вказується, що мета навчання біології та екології на рівні стандарту 

полягає у формуванні в учнів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння 

системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і 

взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям [3]. У навчальній програмі «Біологія і екологія, 10–11 

клас, профільний рівень» зазначається, що основна мета профільного навчального предмета 

«Біологія і екологія» – формування базової природничо-наукової компетентності 

випускників шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності 

функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; 

оволодіння методологією пізнання живої природи [4]. 

Отже, наукове вивчення у школі біологічних об’єктів та явищ потребує залучення 

знань практично з усіх природничих та багатьох не природничих наук. Необхідною 

умовою застосовування учнями знань із суміжних дисциплін на уроках біології є 

принцип послідовності в навчанні. Принцип послідовності вимагає від учнів під час 

засвоєння нового навчального матеріалу відновлювати в пам’яті вже вивчене і спиратися 

на раніше набуті ними знання, уміння і навички. Це, у свою чергу, підвищує 

ефективність роботи учнів, закріплює в пам'яті, систематизує і узагальнює пройдений 

навчальний матеріал, забезпечує безперервність процесу навчання. Завдання вчителя 

біології – систематично спиратися на знання учнів, здобуті під час вивчення інших 

предметів, вчити дітей робити міжпредметне перенесення знань. 

Аналіз актуальних досліджень. Наразі досить повно розроблені основи теорії 

міжпредметних зв’язків у загальноосвітній середній школі [1, 6, 8]. Зокрема, виходячи з 

позицій філософського аналізу, вітчизняні та зарубіжні дидакти та психологи дають різні 

трактування поняття «міжпредметні зв’язки». Одні з них (І. Д. Зверєв, В. М. Максимова) 

вважають, що міжпредметні зв’язки – це дидактична форма гносеологічного принципу 

системності, яка є необхідною і суттєвою ланкою сучасних методологічних основ процесу 

навчання, оскільки започатковує утворення системи. Інші (Ю. І.Дик, Л. Я.Зоріна,  

С. В. Тадиян, М. О. Сорокін, Г. І. Щукіна, С. Капіруліна, Л. Паламарчук) трактують 

міжпредметні зв’язки як дидактичну умову, яка забезпечує не тільки систему знань учнів, а 

й розвиток їх пізнавальних здібностей, активності, інтересу, розумових операцій. Інші  

(Н. О. Лошкарьова, С. О.Рошкова, П. Н. Новиков та ін.) доводять те, що існує і вузько 

методичне розуміння міжпредметних зв’язків як засобу, що забезпечує згоду між 

навчальними програмами та підручниками з різних предметів. 

Чимало цінних ідей з цього питання, які доцільно вивчати, переосмислювати у світлі 

сучасних освітніх тенденцій, а головне – активно запроваджувати у шкільну практику 

накопичено і в педагогічній скарбниці вчених минулих часів. Так, різноманіття 

міжпредметних зв’язків у свій час розкрив ще І. Г. Песталоцці, виходячи з вимоги: 

«Приведи у своїй свідомості усі власне кажучи взаємозалежні між собою предмети в той 

саме зв’язок, у якому вони перебувають у природі» [7]. Він відзначав небезпеку відриву 
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одного предмета від іншого, особливо в старших класах. Першу спробу обґрунтувати в 

психології міжпредметні зв’язки зробив І. Г. Гербарт, відзначивши, що «область розумового 

середовища» виявляється в здатності відтворити раніше засвоєні знання у зв’язку з тими, які 

засвоюються у даний час; у цих умовах створюються можливості застосування знань на 

практиці [1]. Найбільш повне в класичній педагогіці обґрунтування дидактичної значущості 

міжпредметних зв’язків дав К. Д. Ушинський. Він виводив міжпредметні зв’язки з різних 

асоціативних зв’язків та підкреслював, як визначальний чинник інновацій в підготовці 

фахівця наскільки важливо приводити знання в систему у міру їхнього нагромадження. У 

праці «Людина як предмет виховання» він розкрив психологічні основи міжпредметних 

зв’язків, класифікуючи при цьому сім видів різних взаємозв’язків: пригадування за 

протилежностями, за подібностями, за порядком часу, місця, розумовий зв’язок, за 

внутрішніми почуттями й зв’язок розвитку. При цьому взаємозв’язок навчальних предметів 

висувався ним на противагу схоластичним методам навчання, які ставили на перший план 

механічне завчання [7]. Вагомий внесок у дослідження забезпечення міжпредметних 

зв’язків у процесі організації шкільної освіти зробили українських науковці 

(В. О. Алексеєнко, Н. Бєлянкова, Л. Вороніна, Т. Гладюк, О. Дудін, Ю. Калягін, 

Ю. Мальований, Н. Нетребко, А. Степанюк, Г. Федорець та ін.) [1, 5,7–10]. 

Проте, проблема встановлення міжпредметних зв’язків під час виконання теоретичних 

і практичних завдань на різних типах уроків з біології, оптимальне поєднання видів 

діяльності учителя та учнів для здійснення зв’язків між різними шкільними предметами під 

час вивчення біології, не втратила актуальності й на теперішній час.  

Мета статті: показати, що формувати міжпредметні зв’язки між біологією та 

математикою на уроках з вивчення основ молекулярної біології у 9–11-их класах 

закладів загальної середньої освіти можна під час розв’язання розрахункових задач. 

Виклад основного матеріалу. Завдяки широкому застосуванню науковцями-

біологами міжпредметних зв’язків з природничо-математичними науками у другій 

половині ХХ століття з’явилися такі суміжні природничі науки, як біохімія, молекулярна 

біологія, біофізика, космічна біологія тощо, а також відбулося поглиблення біологічних 

знань та з’явилися можливості вирішення цілої низки питань і проблем, що мають не 

тільки біологічний, але і суто прикладний та соціальний характер. Зокрема, 

використання фізичних досягнень (мікроскопії) призвело до появи цитології та 

мікробіології, а у подальшому – молекулярної біології та нанотехнології. Молекулярна 

біологія вивчає функціонування живих організмів крізь призму хімічної структури їх 

молекул. Цей термін вперше ввів у 1938 році американський вчений Уоррен Уівер для 

визначення нового розділу біології, що межує з хімією та фізикою. Молекулярна 

біологія тісно пов’язана з клітинною біологією, зокрема, будь-яке обговорення ролі ядра 

в збереженні, реплікації та експресії генетичного матеріалу зводиться до розглядання 

структури і властивостей ДНК, РНК та специфічних білків. У зв’язку з розвитком 

генетики і появою молекулярної біології у другій половині ХХ століття розпочалося 

широке використання математичних методів у біології [7].  

У шкільному курсі біології вивчення основ молекулярної біології починається з 9-го 

класу: у «Темі 1. Хімічний склад клітини» формуються поняття про біологічні 

макромолекули – біополімери; про білки, їхню структурну організацію та основні функції; 

про нуклеїнові кислоти та їх роль як носія спадкової інформації [2]. Розвиток знань про 

молекулярні основи життєдіяльності клітини та механізми зберігання, передавання та 

реалізації генетичної інформації продовжується у 10 класі. За навчальною програмою 

«Біологія і екологія. 10–11 класи. Рівень стандарту» у «Темі 2. Обмін речовин і 

перетворення енергії» розширюються та поглиблюються знання про будову та біологічну 

роль білків та нуклеїнових кислот; у «Темі 3. Спадковість і мінливість» формуються знання 

про сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини; молекулярну 

організацію спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізацію; гени структурні 

та регуляторні; регуляцію активності генів в еукаріотичній клітині; сучасний стан 

досліджень геному людини [3]. За навчальною програмою «Біологія і екологія. 10–11 класи. 
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Профільний рівень» у «Темі 3. Обмін речовин і енергії» детально вивчаються: основні 

компоненти білок синтезуючої системи; процес та фактори транскрипції; процес та 

значення процесингу мРНК; процес транспорту мРНК з ядра у цитоплазму; основні етапи 

трансляції; фолдінг синтезованих білків; функція шаперонів; мікроРНК та РНК–

інтерференцію у регуляції транскрипції; механізми регуляції процесу трансляції [4].  

Одним з основних методичних прийомів реалізації міжпредметних зв’язків між біо-

логією та математикою під час вивчення основ молекулярної біології у школі є викорис-

тання розрахункових задач. Формування умінь в учнів розв’язувати такі задачі передбачено 

навчальною програмою з біології у 9-му класі – у темі 3 «Хімічний склад клітини» 

передбачено практичну роботу «Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та 

нуклеїнових кислот» [2], та у 10-му класі на профільному рівні – у темі 3 «Обмін речовин і 

енергії» передбачено практичну роботу «Розв’язування задач на тему «Біосинтез білка» [4]. 

Як відомо, у вузькому розумінні розрахунковою задачею у біології називають 

абстрактну модель реального біологічного явища, у якій на основі наявної інформації 

треба знайти відсутню, використовуючи знання теорії та методики. Кожна біологічна 

задача складається з таких основних частин: умови задачі й запитання, на яке 

необхідно дати відповідь. Крім того, у ній обов’язково є певна система взаємозв’язків, 

що поєднують шукане з даними і дані між собою. Характер цих зв’язків визначає 

структуру задачі та способи можливих її розв’язань. 

Розв’язати задачу з молекулярної біології, як і будь-яку іншу розрахункову задачу, 

учень зможе лише за умови сформованості у нього математичних навичок здійснювати фор-

мально логічні операції, працювати за алгоритмами, виконувати обчислення. Формалізація 

навчального матеріалу з молекулярної біології відбувається за допомогою математичних 

формул, що застосовуються при обчисленні: розміру молекул (фрагментів) нуклеїнових 

кислот та білків; масової частки різних нуклеотидів у складі ДНК чи РНК або різних 

амінокислот у складі білка; молекулярної маси нуклеїнових кислот та білків тощо. До 

прикладу, відносна молекулярна маса білків обчислюється за даними їх амінокислотного 

складу за формулою: Мr (білка) = n (амінокислот) · Мr (амінокислоти), а відносна 

молекулярна маса нуклеїнових кислот – за даними їх нуклеотидного складу за формулою: 

Мr (нуклеїнової кислоти) = n (нуклеотидів) · Мr (нуклеотида); n – кількість, Мr – відносна 

молекулярна маса. Обидві ці формули застосовуються при розв’язанні задач такого змісту: 

«Білок складається з 124 амінокислотних залишки. Порівняйте відносні молекулярні маси 

білка та гена, що його кодує». 

Розв’язання:  

Дано: 

Мr (амінокислоти) = 100 (стала величина) 

Мr (нуклеотида) = 345 (стала величина) 

n (амінокислот) = 124 

Мr (білка) – ? 

Мr (гена) – ? 

Розрахунки: 

1. Відносна молекулярна маса білка:  

Мr (білка) = n (амінокислот) · Мr (амінокислоти).  

Мr (білка)= 124 · 100 = 12400  

2. Відносна молекулярна маса гену: 

Мr (гену) = n (нуклеотидів) · Мr (нуклеотида). 

Виходячи з того, що: а) кожний залишок амінокислоти закодований трьома 

нуклеотидами (триплетом нуклеотидів); б) ген – ділянка дволанцюгової ДНК: 

Мr (гену) = (n (амінокислот) · 3 · 2) · Мr (нуклеотида). Отже, 

Мr (гену) = (124 · 3 · 2) · 345 = 256 680. 

3. З отриманих значень видно, що відносна молекулярна маса гену більша за 

відносну молекулярну масу білка. Визначаємо, у скільки разів:  

n (разів) = Мr (гену) : Мr (білка).   
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n (разів) = 256 680 : 12400 = 20,7. 

Відповідь: відносна молекулярна маса білка у 20,7 рази більша, ніж відносна 

молекулярна маса білка.  

При розв’язанні задач з молекулярної біології застосовується й таке широко 

використовуване математичне поняття як «коєфіцієнт», зокрема, коефіцієнт 

специфічності ДНК та РНК. До прикладу задача: «Визначте коєфіцієнт специфічності 

та тип ДНК, до якої належить фрагмент:…ТТGCCTAAAGTGGAATCCGGAT… ». 

Під час аналізу умови цієї задачі, варто з учнями пригадати, що у математиці 

коєфіцієнт – це порівняння двох або більше чисел, що вказує на їх розміри по 

відношенню один до одного, що співвідношення порівнює дві величини шляхом 

ділення, що співвідношення може бути відформатовано як порівняння «частина до 

частини» або «частина до цілого», що порівняння «частина до частини» розглядає дві 

окремі величини у співвідношенні більше двох цифр.  

Розв’язання:  

Дано: 

Фрагмент ланцюга ДНК: …ТТGCCTAAAGTGGAATCCGGAT…  

Ксп – ? 

Тип ДНК – ? 

Розрахунки:  

1. Коєфіцієнт специфічності ДНК (Ксп) – співвідношення суми молярних 

концентрацій гуаніну і цитозину до суми молярних концентрацій аденіну і тиміну у 

молекулі ДНК: 

Ксп = w(G)+w(C)/w(A)+w(T) або Ксп = n(G)+n(C)/n(A)+n(T). 

Ксп =6+4/6+6 ≈ 0,8 

2. Тип ДНК: якщо Ксп<1, то ДНК – АТ-типу, якщо Ксп>1, то ДНК – GС-типу. 

Ксп ≈ 0,8, тобто ДНК – АТ-типу. 

Відповідь: Ксп ≈ 0,8, ДНК – АТ-типу. 

При розв’язанні розрахункових задач з молекулярної біології активно 

використовується такий математичний метод як метод пропорцій, який розвиває в учнів 

уміння знаходити залежність між величинами. До прикладу: «У фрагменті ДНК 

знайдено 1120 аденілових нуклеотидів, що становить 28% від загальної кількості. 

Встановіть відсотковий вміст інших нуклеотидів та відносну молекулярну масу і 

довжину цього фрагмента ДНК». 

Розв’язання: 

Дано: 

n (А – аденілових нуклеотидів) = 1120 

w (А – аденілових нуклеотидів) = 28% 

l (нуклеотида) = 0,34 нм (стала величина) 

w (Т – тимідилових нуклеотидів) – ? 

w (G – гуанілових нуклеотидів) – ? 

w (С – цитидилових нуклеотидів) – ? 

Мr (фрагмента ДНК) – ? 

l (фрагмента ДНК) – ? 

Розрахунки: 

1. За правилом Чаргаффа і принципом комплементарності: n(А) = n(Т)= 1120 

нуклеотидів; w(А) = w(Т) = 28%. Тому, w(G) = w(С) = (100% – (w(А) + w(Т)) : 2. 

w(G) = w(С) = (100% – (28% + 28%) : 2 = 22%. 

2. Щоб встановити кількість нуклеотидів G і С у даному фрагменті ДНК, 

складається пропорція: n(А) – w(А) 

n(G)/N(С) – w(G)/w(С). 

1120 нуклеотидів – 28% 

n(G) = N(С) нуклеотидів – 22%,  

звідси n(G) = n(С) = 1120 · 22% : 28% = 880 нуклеотидів. 

https://www.greelane.com/link?to=difference-between-quantity-and-unit-609329&lang=uk&alt=https://www.thoughtco.com/difference-between-quantity-and-unit-609329&source=what-is-ratio-definition-examples-2312529
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3. Відносна молекулярна маса фрагмента ДНК: 

Мr (фрагмента ДНК) = n (нуклеотидів) · Мr (нуклеотида). 

Мr (фрагмента ДНК) = (1120 · 2 + 880 · 2) ·345 = 1 380 000. 

4. Довжина фрагмента ДНК може бути визначена: (а) у парах нуклеотидів (п.н.), (б) 

у нанометрах (нм):  

а) l (фрагмента ДНК) у п.н. = n (пар нуклеотидів у двох комплементарних ланцюгах 

даного фрагменту) 

б) l (фрагмента ДНК) у нм = n (нуклеотидів в одному ланцюгу даного фрагмента) · 

l (одного нуклеотида). 

а) l (фрагмента ДНК) у п.н. = 1120 + 880 = 2000. 

б) l (фрагмента ДНК) у нм = (1120 + 880) · 0,34 нм = 680 нм. 

Відповідь: w(Т) = 28%, w(G) = w(С) = 22%, Мr (фрагмента ДНК) =1 380 000, l 

(фрагмента ДНК) = 2000 п.н. або 680 нм.  

При формуванні в учнів знань, як генетична інформація, що знаходиться в 

нуклеїнових кислотах, переноситься в білки, знадобляться їх знання елементів 

комбінаторики. Під комбінаторикою, зазвичай, розуміють розділ дискретної математики, 

присвячений розв'язанню задач про вибір та розміщення елементів скінченної множини 

згідно із заданими правилами. Зокрема, з комбінаторикою учні мають справу при 

розв’язанні задач на знаходження послідовностей амінокислот у білкових сполуках за 

послідовністю нуклеотидів у ДНК/РНК або навпаки. До прикладу: «У фрагменті одного 

ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в послідовності: 5'…АGТАCGGCАТGТАGC…3'. 

Визначте послідовність мономерів білка, закодованого комплементарним ланцюгом».  

Розв’язання: 

Дано: 

Фрагмент ДНК: 5'…АGТАCGGCАТGТАGC…3' 

Послідовність мономерів білка – ? 

Визначення: 

1. Послідовність нуклеотидів у комплементарному ланцюзі (враховується, що (а) 

комплементарними нуклеотидами є А і Т, G і С, (б) ланцюги ДНК є антипаралельними): 

5'…АGТАCGGCАТGТАGC…3' 

3'…ТСАТGССGТАСАТСG…5'. 

2. Послідовність нуклеотидів у мРНК (враховується, що (а) іРНК є одно 

ланцюговою, (б) синтезується за принципом комплементарності з матричного ланцюга 

ДНК, причому А (аденін) в ДНК є комплементарним U (урацилу) в РНК, (в) ланцюг РНК 

є антипаралельним матричному ланцюгу ДНК): 

Матричний ланцюг ДНК: 3'…ТСАТGССGТАСАТСG…5' 

мРНК: 5'…АGUАCGGCАUGUАGC…3'. 

3. Послідовність мономерів у білку (враховується, що (а) мономерами білку є аміно-

кислоти, (б) система запису послідовності амінокислот у поліпептиді через послідовність 

нуклеотидів у ДНК/РНК називається генетичним кодом, (в) генетичний код є триплетним, 

тобто одну амінокислоту кодує три нуклеотиди, (г) існує таблиця генетичного коду): 

мРНК: 5'… АGU АCG GCА UGU АGC…3'. 

послідовність амінокислот: серин–треонін–аланін–цистеїн–серин. 

Відповідь: послідовність мономерів білка, закодованого комплементарним 

ланцюгом ДНК: серин–треонін–аланін–цистеїн–серин. 

Розглянуті нами приклади, ілюструють не лише те, як при розв’язанні 

розрахункових задач з молекулярної біології інтегруються окремі елементи знань учнів з 

біології та математики. Вони переконують й в тому, що розв'язання задач під час 

вивчення шкільного курсу біології сприяє виробленню в учнів вмінь використовувати 

власні знання в різних ситуаціях; переконують їх в тому, що знання мають 

універсальний характер, тобто можуть бути застосовані у різних галузях; формують 

цілісне уявлення про природничо-наукову картину світу; забезпечують розширення 

наукового світогляду учнів.  
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Формування 

міжпредметних зв’язків між біологією та математикою при розв’язанні розрахункових 

задач з молекулярної біології передбачає знаходження змістовних відповідностей 

елементів змісту навчального матеріалу обох навчальних предметів. Причому, 

міжпредметні зв'язки біології і математики відбуваються таким чином, що деякі поняття 

молекулярної біології ілюструють закономірності, які вивчаються у курсі математики; 

на уроках з вивчення основ молекулярної біології з'являється потреба в математичних 

знаннях; у процесі вивчення основ молекулярної біології здійснюється закріплення 

математичних знань, з'являється можливість застосування їх на практиці.  

Це сприяє формуванню в учнів розуміння, що біологічні системи на усіх рівнях 

організації мають кількісні та якісні характеристики, які перебувають у діалектній 

єдності, наукового світогляду, озброюючи їх системою політехнічних знань зі 

споріднених предметів, забезпечуючи повноцінний характер та суспільно необхідний 

рівень їх природничо-математичної освіти.  

Перспектива подальшого наукового пошуку буде реалізовуватися в напрямі дослід-

жень щодо формування міжпредметних зв’язків між біологією та фізикою, між біологією та 

хімією на уроках біології під час виконання різноманітних пізнавальних завдань. 
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Торяник В. Н., Москаленко Н. П., Миронец Л. П. Формирование 

межпредметных связей между биологией и математикой при решении задач по 

молекулярной биологии в школьном курсе биологии. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции школьных предметов 

естественно-математического цикла с помощью межпредметных связей. 

Актуализирован вопрос установления межпредметных связей между биологией и 

другими естественными и не естественными науками во время выполнения 

теоретических и практических заданий на уроках биологии в средней школе. Показано, 

что формирование межпредметных связей между биологией и математикой на уроках 

по изучению основ молекулярной биологии в 9-11 классах можно осуществлять во время 

решения расчѐтных задач. Приводятся примеры решения типичных задач по 

молекулярной биологии, что требуют математических навыков у учеников 

осуществлять формально логические операции, работать с алгоритмами, выполнять 

расчеты размера и относительной молекулярной массы нуклеиновых кислот и белков, 

массовой доли разных нуклеотидов в составе ДНК/РНК или разных аминокислот в 

составе белка; использовать понятие «коэффициент», метод пропорций, элементы 

комбинаторики. Указывается, что формирование межпредметных связей между 

биологией и математикой способствует формированию у учеников понимания, что 

биологические системы на всех уровнях организации имеют количественные и 

качественные характеристики, которые пребывают в диалектическом единстве, и 

научного кругозора, вооружая их системой политехнических знаний с родственными 

предметами, обеспечивая полноценный характер и общественно необходимый уровень 

их естественно-математического образования. Указано, что перспектива дальнейшего 

научного поиска будет реализовываться в направлении исследований формирования 

межпредметных связей на уроках биологии между биологией и физикой, биологией и 

химией с использованием разнообразных познавательных заданий. 

http://www.dnu.dp.ua/metodi/
http://www.dnu.dp.ua/metodi/fbio/Biologia/
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Toryanik V. N., Moskalenko M. P., Mironets L. P. Formation of interdisciplinary 

connections between biology and mathematics in solving problems of molecular biology 

in the school course of biology. 

Summary. The article is devoted to the problem of integration of school subjects of the 

natural-mathematical cycle with the help of intersubject connections. The question of establishing 

interdisciplinary links between biology and other natural and unnatural sciences in the 

performance of theoretical and practical tasks in biology lessons in secondary school has been 

actualized. It is shown that the formation of interdisciplinary connections between biology and 

mathematics in the lessons of studying the basics of molecular biology in grades 9-11 can be 

carried out while solving computational problems. Examples of solving typical problems of 

molecular biology are given, which require students to have mathematical skills to perform formal 

logical operations, work with algorithms, calculate the sizes and relative molecular weights of 

nucleic acids and proteins, the mass fraction of various nucleotides in the composition of 

DNA/RNA or various amino acids in the composition. squirrel; use the concept of "coefficient", the 

method of proportions, elements of combinatorics. It is indicated that the formation of 

interdisciplinary connections between biology and mathematics contributes to the formation of 

students' understanding that biological systems at all levels of the organization have quantitative 

and qualitative characteristics that are in dialectical unity, and a scientific outlook, equipping them 

with a system of polytechnical knowledge with related subjects, providing a full-fledged the nature 

and socially necessary level of their natural and mathematical education. It is indicated that the 

prospect of further scientific research will be implemented in the direction of research into the 

formation of intersubject connections in biology lessons between biology and physics, biology and 

chemistry using a variety of cognitive tasks. 

Key words: integrated learning, interdisciplinary links, natural mathematics education, 

school biology course, molecular biology, math, biology task, calculation task. 
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THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING – A BASIS FOR CREATING 

INTELLECTUAL SKILLS IN STUDENTS 
 

У статті розкривається питання: як застосування певних методів вирішення 

завдань (в основному аналізу та синтезу) створює передумови для розвитку критичного 

мислення, що суттєво сприяє формуванню інтелектуальних здібностей та творчих 

здібностей у студентів – майбутніх учителів математики. 

Встановлено, що вирішення проблеми кількома способами є більш вигідним, ніж 

вирішення кількох стереотипних проблем у серії. Обговорення учнями різних способів 

розв’язання задачі, їх вміння вибрати найбільш раціональний є доказом того, що вони 

думають, міркують і роблять правильні висновки. Відкриття різних способів розв’язання 

задачі дозволяє учням застосувати весь арсенал математичних знань, тобто 

активізувати мислення. Це прищеплює їм гнучкість мислення та сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей. Слід зазначити, що раціональні шляхи вирішення проблем не 

приходять самі собою. Цьому вмінню потрібно навчати студентів, і один із способів 

досягти цього – запропонувати їм задачі, які допускають різні шляхи вирішення, а учні 

мають вибрати найбільш раціональний, а це означає, що вони критично мислять. 

Учні, залучені до активної участі на уроці, мають незмірно більше шансів 

розвинути навички критичного мислення. Критичне мислення допомагає глибше 

зрозуміти як умови проблеми, так і усвідомлення можливих ідей для досягнення мети. 

Ключові слова: критичне мислення, розв'язання задач, аналіз, синтез, учні, уроки 

математики, активізація мислення, математичні знання. 
 

The problem statement. The development of modern society, which is filled with 

contradictions of various kinds – social, health, economic, political and others – creates an 

increasing need for training of specialists with critical thinking who are able to respond 

adequately to everyday emerging problems. 

Critical thinking is considered as an intellectually organized process of description, 

consideration of statements or concepts, application, analysis, synthesis and evaluation of 

information collected or generated through observations, experience, reflection, as a guide for 

formulating conclusions or taking actions [2]. It is a process leading to a reflection on the 

statements and questioning of that evidence and the assessments made of the facts. It is also 

described as "thinking for thinking" [3]. 

The analysis of recent studies. By critical thinking D. Kluster understands independent 

thinking – the ability to form our own ideas, values and beliefs [4]. In the structure of true critical 

thinking are the generation of ideas (goal setting), asking questions (in the quest to solve a 

problem), the use of information (as evidence of a statement), the creation of concepts, making 

assumptions, predicting consequences, seeking other points of view, drawing conclusions.  

The students' critical thinking is directly related to their active position in the educational 

process. The American philosopher and educator John Dewy believes that critical thinking 

arises when students begin to deal with a problem. According to him, problem situations 

stimulate students' natural curiosity and encourage them to think critically. 
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The purpose of the article. In this article we aim to reveal how the application of certain 

methods for solving problems (basically analysis and synthesis) creates prerequisites for the 

development of critical thinking, which significantly helps to create intellectual skills and 

creativity in students – future teachers in mathematics. 

Presentation of the main material. Problem 1. If , , ,  

satisfy the equality , prove that the segments with lengths , 

 and  can be sides of a right triangle.  

Solution.  

Since the equality  is given, i.e. there is a starting point 

for finding a solution, we transform it with anti-logarithm in both its sides 

. But according to the properties of logarithm follows that 

. From the last equation successively are obtained: 

   . 

Since  and , that . Therefore, this product can be rooted, and in 

order not to change the value of the left side in the last equation, we perform the inverse 

operation - squaring. Then the following equality is obtained  (*)  

What conclusions students usually drawn from equality received (*)? 

1. Our teaching experience shows that many pupils, even students make the following 

"conclusion": „From (*) according to Pythagoras' theorem follows, that ,  and  are 

sides of a right triangle‖. (Here, just for information, we note that all the student who made this 

conclusion receive a Poor grade). Why? Because they do not know what Pythagoras' theorem 

states and the conclusion they made is not based on this theorem. 

2. Another part of the learners answer: „By the inverse Pythagorean theorem, it follows 

from equality (*), that the numbers ,  and , are sides of a right triangle‖. But is that 

enough? (Here, for information, we note that all the student who made this conclusion receive 

a Good grade). Why? Because the solution must be correct, justified and complete, and this has 

not been done so far. 

In the first case, the conclusion is wrong (it follows not on the basis of the Pythagorean 

theorem), and the reasonings are not complete. 

In the second case - the solution is incomplete and needs more justification. 

In order for the solution to be correct, justified and complete, the following 

considerations must be also made: 

A) To be the numbers ,  and  segment lengths they must be positive. Since by 

condition  and , then  too, and hence it follows that .  

B) For three numbers to be lengths of sides of a triangle, the largest of them must be less 

than the sum of the other two. But which of the numbers ,  and  is the largest? 

Since each sum of positive addends is greater than each of its addends individually, it can be 

concluded, that         (1) 

In a similar way it is received that     (2) 

From (1) and (2) follows that  is the segment with the largest length. And is it less 

than the sum of the other two? To prove this, equality (*) is used again, transforming it so as to 
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preserve its left side and increase its right side, in order to obtain the square of the sum in 

question: , whence it follows that 

. Hence, using that the irrational function  is increasing, i.e. 

the direction of the inequality is preserved during its rooting, the following inequality is 

obtained: . 

Therefore, there is a triangle with sides which lengths are ,  and .  

C) From equality (*) , by the inverse Pythagorean theorem, it 

follows that the triangle is right-angled.  

The problem is solved, as all the requirements are met – for correctness, validity and 

completeness. 

Problem 2. Prove that the sides of a right triangle satisfy the inequality , 

where  and  are the legs and  is its hypotenuse. 

As it can be seen, the condition of the problem sets a traditional geometric situation – a 

right triangle is given, and the conclusion treats the algebraic inequality , which 

represents a certain connection between its sides. From this information various ideas for 

finding solutions to a given problem arise, applying an operator containing knowledge from 

other mathematical fields [1]. 

First idea: If the person who solve the problem (pupil, student or teacher) can’t comply 

how to use the given in the problem to present a direct synthetic solution, it is natural his 

reasoning to begin by starting from the conclusion of the problem, i.e. to conduct analytical 

reasoning first. 

Imperfect analysis. The imperfect analysis aims to find the initial step and the way of the 

solution. Thus, from the inequality  follows, that . But 

 (since the given triangle is a right-angled one). Then, replacing in the previous 

inequality, it is obtained       

, which is obviously true because of degrees with an even exponent. 

Because the reasonings above are realized through imperfect analysis, which in this case 

(when it comes to a true consequence) does not give the right to a conclusion, i.e. it has no 

probative value, it is necessarily to apply a synthetic method to form the solution.  

Solution 1. When realizing the synthetic reasonings, one starts from the last step of the 

analysis – from the inequality , in which the quality is achieved only at , 

and in reverse order, the inverse reasonings of those of the analysis are performed. Thus, from 

this mixed inequality follows consistently the inequalities:    

, and by adding the expression to both sides of the latter, is 

obtained    . But since  and  

are the legs and  is its hypotenuse of a right-angled triangle, then . Then the 

last inequality takes the form: . From here, as in the previous problem, using 

that the irrational function  is an increasing one, i.e. the direction of the inequality is 

preserved during its rooting, the following inequality is obtained  or, written in 

a reverse order, . Thus, the problem is solved. 

Note: If the person who solve the problem guesses about the initial step – the right inequality 

, he can represent directly, applying the synthetic method, the solution above. At 

the same time, it is clear that if the teacher presents this synthetic solution without motivating and 
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explaining where the first step of the described solution "pops up", then such an approach will not 

only have no teaching role, but will probably cause and bewilderment in the students and, as  

D. Poya says, "it will kill their interest, stumble their mental development and abuse the 

opportunity given to it" [5. p. 3]. Therefore, the use of imperfect analysis in this case has a 

"training" function – it indicates the steps of the solution, and finds its beginning. 

Second idea: Because the problem refers to a right triangle, and for it the characteristic 

equality  is valid, which can be represented in the form , 

whence it is clear that  and , and the last equation reminds of the basic 

trigonometric identity , the idea to apply knowledge of trigonometry to 

solve the problem arises. For this purpose, the fact that trigonometric functions  and , 

where  is an acute angle in a right triangle, satisfy the double inequalities  and 

, and they are very similar to the inequalities  and . This 

gives grounds the following substitutions to be made:  and  , as a result of 

which the initial problem is transformed into a problem to prove the trigonometric inequality 

, the left side of which is obviously satisfied. To prove its right side, 

it’s enough the sum  to be presented as a limited trigonometric function. For this 

purpose, we can transform it, for example, as follows: 

. 

Therefore   (1) 

We will note, that here it doesn’t matter whether the acute angle  is less than or greater 

than  , because the function  is even. In addition, it’s limited, i.e. 

, as the equality is achieved at . From this double inequality 

follows, that , and from it and also from (1) follows the validity 

of the inequality  as well. 

Using the substitutions above in the last inequality, it is obtained that , 

whence the result  follows. 

Third idea: Since the problem is a geometric one, it can be solved, by applying more 

geometric knowledge. Indeed, for a right triangle the following metric dependences are 

satisfied: ,  ,  , . Then, using the formula 

, in which the sum  can be replaced with , and the 

product  – with , then the equality  is received. The right 

side of it must be increased by using the inequality . Thus 

 is received, in which the median remains to be eliminated, 

replacing it with  . After simplification the result is . The fact, that 
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the irrational function  is increasing is also used, in order to root and preserve the 

direction of the inequality . 

Thus, as a result of the analysis of the three presented solutions and the used knowledge 

in them, it can be seen that the solution in the first idea, although longer, is more accessible and 

has an educational character. The solution in the second idea reveals the so-called intra-subject 

connections between the different mathematical fields - geometry, trigonometry and algebra, 

which achieves both educational and upbringing and developmental goals of teaching 

mathematics. The realization of this idea shows the presence of in-depth knowledge and skills 

in mathematics in the student who solves the problem. The solution in the third idea is the 

shortest and most rational, although there is an unexpected element in it – using the formula 

.  

In general, it can be said that this problem also provides rich opportunities for expressing 

the good abilities of students in searching for and discovering interesting solutions that 

„captivate and conquer‖ them for the muse of mathematics. This develops their intellectual 

skills and their critical thinking. 

Problem 3. Find the area of a trapezoid with bases 20 cm and 10 cm, and legs – 6 cm 

and 8 cm. 

In order to develop critical thinking in students – future teachers in mathematics we discuss 6 

different methods for solving this problem, using various mathematical knowledge in them. 

First way. To find the area of the trapezoid using the formula , it is 

sufficient to find the height of the trapezoid . For this purpose, we denote  with  (fig. 

1), then . If apply the Pythagorean theorem about  and . It is 

easy to establish that . 

 

 

 

Fig. 1. 

Second way. Let’s construct  and then consider  (fig. 2). If apply the 

inverse theorem of Pythagoras, we establish that . Using the two different 

formulas for the area of the right-angled triangle ,  is found easily. 

 

 

 

Fig. 2. 

Third way. In this way we also construct  and establish that  is a 

right-angled one (fig. 2). If denote  with , then . If we apply the metric 

relation between the leg , the hypotenuse  and the projection of the leg  on the 

hypotenuse for the , i. e. , we find the length of . To find the 

height of the trapezoid, we apply the Pythagoras theorem for the   

Forth way. Because to find of the area of the trapezoid we have to find its height, here 

we can use trigonometric functions of an acute angle in a right triangle (in the previous ways 

we prove that ). Let’s denote  with  (fig. 3).  

 

 

 

Fig. 3. 
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Then . But  is also a right-angled triangle and , whence 

the height  is determined. 

Fifth way. To find the height  we can use two different formulas for the area of 

, namely  and the Heron formula. 

Sixth way. Here we also use that , but to solve the problem we 

consider the triangles  and  (fig. 4). These two triangles are similar with a 

coefficient of similarity  ( ). Therefore 

. But  and . 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 

Of course, there may be found other ways for solving the problem, as well new problems 

for trapezoid can be formulated, for example by varying the given elements or the ones sought. 

Psychologists have found that solving a problem in several ways is more beneficial than 

solving several stereotypical problems in series. Discussing different ways of solving a 

problem by the students, their ability to choose the most rational one is a proof that they think, 

make reasonings and draw the right conclusions. Discovering different ways to solve a problem 

allows the students to apply the whole arsenal of mathematical knowledge, i.e. to activate their 

thinking. Тhis instills flexibility of thought in them and leads to developing their intellectual 

skills. We should note that rational ways of solving problems do not come by themselves. 

Students need to be taught this skill, and one way to achieve this is to offer them problems that 

allow different ways of solutions, and students have to choose the most rational one, which 

means that they think critically.  

Thinking critically, the students understand what they have learned, penetrate into its 

essence and meaning, as a result of which they form a correct attitude towards the new 

knowledge. When the students understand the problems that arise in the learning process and 

think about the ways to solve them, they can reach the right solution. The students involved in 

active participation in the lesson have an immeasurably greater chance to develop critical 

thinking skills. Critical thinking helps to gain a deeper understanding of both the conditions of 

the problem and the awareness of possible ideas for achieving the goal.  

Conclusions and prospects for further research. In conclusion, we can summarize that 

the problem of developing critical thinking in students has its special significance for the 

interaction between knowledge and practice, which leads on the one hand to increase the 

efficiency of the educational process, and on the other hand, to positive results, both in the 

education of students and in the stimulation of their intellectual development. 
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Бойкина Д. Развитие критического мышления – основа формирования 

интеллектуальных умений у учащихся. 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос: как применение определѐнных методов 

решения задач (в основном анализа и синтеза) создает предпосылки для развития 

критического мышления, что существенно способствует формированию интеллектуальных 

способностей и творческих способностей у студентов – будущих учителей математики. 

Установлено, что решение проблемы несколькими способами более полезно, чем 

решение нескольких стереотипных проблем последовательно. Обсуждая разные способы 

решения проблемы учащимися, их способность выбрать наиболее рациональный является 

доказательством того, что они думают, рассуждают и делают правильные выводы. 

Обнаружение различных способов решения задачи позволяет учащимся применить весь 

арсенал математических знаний, то есть активизировать свое мышление. Это придает 

им гибкость мысли и ведет к развитию их интеллектуальных способностей. Следует 

отметить, что рациональные способы решения проблем не приходят сами по себе. 

Учащимся необходимо обучать этому навыку, и один из способов добиться этого - 

предлагать им задачи, допускающие разные способы решения, и учащиеся должны 

выбрать наиболее рациональный из них, что означает, что они думают критически. 

У учащихся, активно участвующих в уроке, есть неизмеримо больше шансов 

развить навыки критического мышления. Критическое мышление помогает получить 

более глубокое понимание как условий проблемы, так и осознание возможных идей для 

достижения цели. 

В статье резюмируется, что проблема развития критического мышления у 

студентов имеет особое значение для взаимодействия знаний и практики, что приводит с 

одной стороны к повышению эффективности учебного процесса, а с другой – к 

положительным результатам как в обучении студентов, так и в стимулировании их 

интеллектуального развития. 

Ключевые слова: критическое мышление, решение задач, анализ, синтез, 

учащиеся, уроки математики, активизация мышления, математические знания.  
 

Boykina D. The development of critical thinking – a basis for creating intellectual 

skills in students. 

Summary. In the article is revealed how the application of certain methods for solving 

problems (basically analysis and synthesis) creates prerequisites for the development of critical 

thinking, which significantly helps to create intellectual skills and creativity in students – future 

teachers in mathematics. 

Psychologists have found that solving a problem in several ways is more beneficial than 

solving several stereotypical problems in series. Discussing different ways of solving a 

problem by the students, their ability to choose the most rational one is a proof that they think, 

make reasonings and draw the right conclusions. Discovering different ways to solve a 

problem allows the students to apply the whole arsenal of mathematical knowledge, i.e. to 

activate their thinking. Тhis instills flexibility of thought in them and leads to developing their 

intellectual skills. We should note that rational ways of solving problems do not come by 

themselves. Students need to be taught this skill, and one way to achieve this is to offer them 

problems that allow different ways of solutions, and students have to choose the most rational 

one, which means that they think critically. 

The students involved in active participation in the lesson have an immeasurably greater 

chance to develop critical thinking skills. Critical thinking helps to gain a deeper understanding of 

both the conditions of the problem and the awareness of possible ideas for achieving the goal. 

In the article summarize that the problem of developing critical thinking in students has its 

special significance for the interaction between knowledge and practice, which leads on the one 
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hand to increase the efficiency of the educational process, and on the other hand, to positive 

results, both in the education of students and in the stimulation of their intellectual development. 

Key words: critical thinking, problem solving, analysis, synthesis, students, mathematics 

lessons, activation of thinking, mathematical knowledge. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА ХІМІЯ 
 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні можливості розвитку 

критичного мислення учнів під час навчання хімії. У сучасній освіті критичне мислення має 

бути не тільки однією з цілей освіти та розвитку, а також невід'ємною частиною освіти 

будь-якого рівня, тому що критичне мислення – це вид мислення, що забезпечує аналіз, 

оцінку та відбір найкращого рішення. У статті розглянуті навички критичного мислення 

як пріоритетні в досягненні цілей освіти. Показано, що критичне мислення включає складні 

процеси мислення, такі як осмислення інформації, перетворення та узагальнення, які допо-

магають робити об`єктивний вибір і під час навчання, і у житті. Встановлено, що не існує 

готових рішень, алгоритмів, чіткого плану кроків, виконуючи які можна сформувати кри-

тичне мислення. Але існують певні умови, які вчитель може створити в класі, та чіткі по-

ради, яких мають дотримуватись учні для успішного залучення в процес формування кри-

тичного мислення. Ефективність процесу розвитку критичного мислення учнів залежить і 

від змісту навчального матеріалу, і від тих методів, прийомів, організаційних форм і засо-

бів навчання, які застосовуються на заняттях, зокрема й на уроках хімії. Хімія – це один із 

навчальних предметів, що дозволяє учням осмислити своє оточення. Особливості теоре-

тичного навчального матеріалу хімії означають, що процес її вивчення потребує більш 

високого рівня навичок критичного мислення. У статті запропоноване власне вирішення 

проблеми впровадження методів розвитку критичного мислення на уроках хімії в закладах 

загальної середньої освіти. Сформульовано умови використання методів розвитку критич-

ного мислення на уроках хімії: їх поступове та систематичне впровадження на уроках 

хімії; готовність учителя до змін в роботі; врахування рівня сформованості критичного 

мислення учнів; забезпечення самостійності та активності учнів; спрямованість 

технології розвитку критичного мислення на чітко визначений результат – формування 

предметної компетентності школярів, складовими якої є знання, уміння, аналіз, синтез. 

Ключові слова: навчання хімії, критичне мислення, технологія розвитку критичного 

мислення, умови використання методів розвитку критичного мислення, аналіз, синтез. 
 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сучасного суспільства вимагає від людини 

готовності до різноманітних видів діяльності, здатності орієнтуватися у величезній кількості 

інформації, а, отже, уміння аналізувати, синтезувати, рефлексувати і використовувати 

набуті знання. Дослідники констатують, що обстановка, що склалася у світі, вводить кожно-

го в постійну ситуацію невизначеності, уміння виходити з якої, вирішуючи різноманітні 

завдання, дає людині можливість розвитку і особистісного зростання. Впоратись з 

проблемними ситуаціями і невизначеністю дозволяє розвинене критичне мислення. 
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Критичні навички мислення є пріоритетними в досягненні цілей освіти. У цьому 

випадку критичне мислення має більш складні процеси мислення, такі як осмислення 

інформації, перетворення та узагальнення, які допомагають робити об`єктивний вибір і 

під час навчання, і у житті.  

Вважаємо, що ефективність процесу розвитку критичного мислення учнів 

залежить і від змісту навчального матеріалу, і від тих методів, прийомів, організаційних 

форм і засобів навчання, які застосовуються на заняттях, зокрема й на уроках хімії. 

Вважаємо, що хімія – це один із навчальних предметів, що дозволяє учням осмислити 

своє оточення. Програма шкільного курсу хімії включає значну частину абстрактних 

понять, які є базисом вивчення як хімії, так й інших природничих дисциплін. 

Особливості теоретичного навчального матеріалу означають, що процес навчання хімії 

потребує більш високого рівня критичних навичок мислення. Однією з найважливіших 

характеристик у хімії є постійна взаємодія між макроскопічним і мікроскопічним рівнем 

мислення, що може стати серйозною проблемою для здобувачів освіти.  

Це дослідження полягає у визначенні навичок критичного мислення учнів під час 

навчання у закладах загальної середньої освіти, зокрема під час навчання хімії. Ми 

виходили з припущення, що в результаті розвитку критичного мислення в учнів буде 

сформована здібність до кардинально нового вирішення певного завдання або перевірка 

попереднього розв’язання. 

Отже, метою статті є теоретичне обґрунтування можливості розвитку критичного 

мислення учнів під час навчання хімії. 

Аналіз актуальних досліджень. Критичне мислення було виділене як одна з 

найважливіших «м’яких» навичок для громадян двадцять першого століття. М. Ліпман, 

видатний дослідник цієї проблеми, вважає, що критичне мислення – це «вміле, 

відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження 

[10]. Процес критичного мислення не лише відображає вміння міркувати, робити 

висновок, узагальнювати інформацію, але також допомагає в індивідуальному виборі, 

щоб зробити об’єктивне оцінювання навчальних та життєвих ситуацій. 

Критичне мислення – ретельно обдумане, зважене рішення стосовно якогось 

судження: чи маємо ми прийняти, відкинути або відкласти його, і ступінь упевненості, з 

яким ми це робимо [2]. Очевидно, що учням необхідне критичне мислення у 

навчальному прогресі. Вони повинні розв'язувати задачі на уроках математики, 

проводити наукові дослідження на уроках хімії, або ж складати пункти плану рефератів 

й інших робіт. Усі ці завдання вимагають від них мислити критично. У кінцевому 

рахунку, вчителі прагнуть, щоб учні не тільки практикували ці навички в класі, але і 

взяли їх у світ і використовували.  

Сьогодні фахівці в галузі освіти та розвитку згодні, що критичне мислення має 

бути не тільки однією з цілей освіти та розвитку, а також невід'ємною частиною освіти 

будь-якого рівня, тому що критичне мислення – це вид мислення, який аналізує, оцінює, 

відбирає і пропонує найкраще рішення, що є необхідністю для сучасного світу. 

Українські педагоги почали цікавитись технологією розвитку критичного 

мислення відносно нещодавно. Для порівняння, в освіті США та Канади ця технологія 

застосовується більше 50 років. Її основи беруть початок із роботи бразильського 

педагога, теоретика, гуманіста – П. Фрейре «Педагогіка пригноблених» 1970 р. На його 

думку, фундаментом освіти є формування мислення людини, за допомогою якого 

особистість через дію на життя зможе критично розуміти реальність. У своїй роботі 

Фрейре описує таке поняття, як «пробудження свідомості», і тлумачить як критичне 

усвідомлення дійсності, що панує довкола нас.  

Сучасні закордонні педагоги зазначають, що велика кількість інформації та 

різноманітність ситуацій, які вирішуються щодня, вимагають нових когнітивних функцій, а 

саме поєднання знань, досвіду та інтелектуальних здібностей. Критичне мислення цінується 

як тип міркування вищого порядку і навичка, трансверсальна до освітніх систем [9]. 
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Дослідниками доведено, що якщо вчителі навмисно й наполегливо практикують 

стратегії мислення вищого порядку, наприклад, вирішення на уроці реальних проблем, 

заохочення відкритих дискусій у класі та сприяючи експериментам, орієнтованим на дослід-

ження, є хороші шанси для подальшого розвитку здібностей критичного мислення [11]. 

Науковці наполягають на життєво важливій ролі вчителів у розвитку критичного 

мислення, який має бути притаманним освіті, оскільки суспільству потрібні громадяни, які 

сприяють його прогресу. Зважаючи на те, що учні проводять багато часу в школі, вчителі 

покликані систематично розвивати навички критичного мислення учнів на заняттях [12]. 

Серед вітчизняних дослідників проблеми формування критичного мислення немає 

однієї спільної думки щодо визначення поняття критичного мислення. Так, О. Тягло 

розуміє критичне мислення як активність розуму, спрямовану на виявлення й 

виправлення своїх помилок, точність тверджень і обґрунтованість міркувань. На його 

думку, воно є специфічним видом рефлексії, яка спирається на знання елементарної 

логіки й відповідних конкретних наук [7]. О. Пометун визначає критичне мислення як 

здатність людини усвідомлювати власну позицію з того чи іншого питання, вміння 

знаходити нові ідеї, аналізувати події і оцінювати їх, приймати ретельно обдумані, 

зважені рішення стосовно будь-яких думок і дій [4; 5].  

На думку С. Терно, критичне мислення є мисленням самостійним, рефлексивним, 

цілеспрямованим, обґрунтованим та контрольованим, відповідно такий тип мислення 

потрібний не для розв’язання буденних простих проблем, а для вирішення складних 

ситуацій вибору – практичних завдань: розв’язання проблемних задач, формулювання 

висновків, ймовірної оцінки та ухвалення рішень [6]. 

Як бачимо, аналіз психолого-педагогічних розвідок дає причини говорити про 

критичне мислення як процес вищого гатунку, якому властиві цілеспрямованість, 

обгрунтованість, рефлексивність, контрольованість, самоорганізованість, самостійність. 

Це сукупність процесів аналізу, синтезу, підтвердження та оцінки цінності та 

правдивості інформації; здатність сприймати обставини масштабно, уміння знаходити 

причину, наслідок та інші варіанти, вміння створювати чи змінювати своє положення на 

підставі аргументів та фактів, ефективно застосовувати отримані результати, приймати 

обмірковані рішення, наприклад, який вибір зробити, що заслуговує довіри та ін. 

Виклад основного матеріалу. Метою технології розвитку критичного мислення є 

розвиток в учнів навичок мислення, які вкрай важливі і у навчанні, і в житті; 

формування особистості, яка готова до життя, яка знаходиться в постійних змінах, уміє 

аналізувати та переосмислювати інформацію, аналізувати процеси та явища з різних 

боків; яка навчається та самовдосконалюється, приймає продуктивні рішення. 

Очікувані результати впровадження технологій розвитку критичного мислення в 

освітній процес включають наступні навички та вміння: 

 викорінювати в собі тяжіння до догматичного, одностороннього сприйняття світу; 

 аналізу проблеми з різних аспектів; 

 використовувати різноманітну інформацію, при цьому виокремлюючи об’єктивні 

судження, факти від суб’єктивних думок про них; 

 обґрунтованого, логічного мислення; 

 об’єктивного визначення причин, передумов та наслідків існуючих проблем; 

 вирішувати проблеми практично шляхом докладання зусиль; 

 колективної співпраці, здатності до спілкування; 

 приймати виважені рішення. 

Отже, технології розвитку критичного мислення – це «надпредметна», інтерактив-

на та загальна технологія, яку вчителі різних дисциплін можуть застосовувати у процесі 

навчання. 

Розвиток критичного мислення – це, в першу чергу, потреба суспільства, а не 

просто завдання освіти. Перш ніж розпочати впровадження прийомів формуванням і 

розвитку критичного мислення в учнів, учитель має розуміти, що за один урок 

неможливо навчити учнів мислити критично. Це завдання тривале в часі, формується 
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поступово, крок за кроком, а не виконується на певному етапі, щоб потім забутися. Це 

результат наполегливої щоденної праці вчителя та учня з року в рік, і з уроку в урок.  

Для цього немає готових рішень, алгоритмів, чіткого плану кроків, виконуючи які 

можна сформувати критичне мислення. Але існують певні умови, які вчитель може 

створити в класі, та чіткі поради, яких мають дотримуватись учні для успішного 

залучення в процес формування критичного мислення. 

Можна виділити декілька шляхів розвитку критичного мислення, використання 

яких дозволяє вчителів спонукати учнів до активної дії. На думку психолога О. В. 

Ісаєвої [3], і теоретичне, і практичне мислення невіддільне від практики. І одним із 

предметів, які дають учням практичні навички для застосування їх у житті, є хімія [1]. 

У ході навчання хімії, що спрямоване на формування критичного мислення, 

рекомендуємо дотримуватись певних особливостей: 

 включати завдання, при вирішенні яких необхідне мислення високого рівня 

(аналіз, синтез, оцінка); 

 навчання має бути організованим у формі дослідження певної теми шляхом 

інтерактивної співпраці учнів; 

 результат навчання – це не засвоєння чужих ідей чи певних фактів, а продукування 

своїх суджень із використанням об'єктивності мислення при опрацюванні інформації; 

 процес навчання передбачає тактику постійного оцінювання певних результатів, 

обов'язковий зворотній зв'язок між учителем та учнем, який базується на 

дослідницькій ініціативності учнів; 

 критичне мислення спонукає учнів формувати навички управління доказами та 

вміння сформулювати власні судження, умовиводи. Сюди відносять і 

спроможність використовувати графіки та схеми під час вирішення нагальних 

питань, уміння трактувати, пояснювати першоджерела інформації, оригінальні 

документи, виконувати аналіз доказів та обґрунтування висновків. 

 під час уроків розвитку критичного мислення, варто заохочувати учнів вчитися, дос-

ліджувати та ставити запитання. Дослідницькі вміння мають здатність вдоско-

налюватися, тож учителям варто показувати учням, як працювати з тією чи іншою 

інформацією, піддавати її сумніву, відшукувати і знаходити її, ставити запитання; 

 теорія розвитку критичного мислення дозволяє змінювати застарілі уявлення і 

розширювати нашу здатність відшукувати нове, пізнавати його, тому ми повинні 

спонукати дітей переосмислювати нові знання, досліджувати їх можливі наслідки 

та користь їх у нашому житті [8]. 

Варто наголосити ще на певних умовах, дотримання яких вкрай важливе під час 

уроків розвитку критичного мислення. 

Не варто подавати дітям знання як такі, що не піддаються сумніву, є 

незаперечними. Щоб освітній процес був більш успішним, бажано продукувати ситуації, 

під час яких відбувається співставлення, зіткнення протиріч та сумнівів із 

суперечностями та сумнівами інших осіб. Також є важливим виникнення таких 

суперечностей та протиріч під час діалогу вчителя та учнів, самих учнів, у ході якого 

враховуються всі інтереси, погляди, думки та позиції. Те, що раніше за традицією 

вважали помилковим у міркуваннях учнів, тепер приймається як проміжний етап в 

навчанні, як проблема на цьому етапі здобуття знань. Тепер помилка – це причина для 

розмірковування та можливість розвиватися. Такий підхід допомагає формуванню у 

школярів мотивації до навчання, бажання навчатися під супроводом вчителя, 

розв'язувати проблемні питання у ході їх виникнення.  

Цілковито виключається із сучасного освітнього процесу варіант викладу вчителем 

готової інформації. Монологічні виступи педагога мають застосовуватися мінімально і 

тільки тоді, коли є потреба спрямувати учнів вивчати новий матеріал, а учні неспроможні 

самостійно розв'язати це питання через нестачу необхідної інформації. В такому випадку 

вчитель може озвучити лише окремі моменти та організувати активне їх обговорення. 



Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2021. Випуск 2(18) 

88 

Як бачимо, у цій ситуації вчитель виконує роль організатора процесу навчання та 

консультанта, який робить навчання відкритим, не «замикає» його на собі. 

Пріоритетними у навчанні є зв'язки між учнями, їх активні спільні рішення та 

співтворчість. Спільні зусилля усіх учасників дозволяють отримати бажаний результат, 

причому і вчитель, і учні свідомо відповідальні за результати, які були досягнуті. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У статті здійснено 

теоретичне обґрунтування та запропоноване власне вирішення проблеми впровадження 

методів розвитку критичного мислення на уроках хімії в закладах загальної середньої 

освіти. Аналіз навчально-педагогічної літератури та досвіду роботи вчителів дозволили 

розкрити сутність розвитку критичного мислення. Визначено умови використання 

методів розвитку критичного мислення на уроках хімії: 

 їх поступове та систематичне впровадження на уроках хімії; 

 готовність учителя до змін в роботі; 

 врахування рівня сформованості критичного мислення учнів; 

 забезпечення самостійності та активності учнів; 

 спрямованість технології розвитку критичного мислення на чітко визначений 

результат – формування предметної компетентності школярів, складовими якої є 

знання, уміння, аналіз, синтез. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розвитку критичного мислення у 

освітній процес. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у теоретичному 

обґрунтуванні, створенні та практичній реалізації методичної системи навчання хімії, що 

включає систему стратегій розвитку критичного мислення учнів. 
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Бабенко Е. М., Харченко Ю. В., Вакал Ю. С. Развитие критического 

мышления учеников в процессе обучения химии. 

Аннотация. Цель статьи состоит в теоретическом обосновании возможности 

развития критического мышления учащихся при обучении химии. В современном 

образовании критическое мышление должно быть не только одной из целей 

образования и развития, но и неотъемлемой частью образования любого уровня, 

потому что критическое мышление – это вид мышления, обеспечивающий анализ, 

оценку и отбор наилучшего решения. В статье рассмотрены навыки критического 

мышления как приоритетные в достижении целей образования. Показано, что 

критическое мышление включает в себя сложные процессы мышления, такие как 

осмысление информации, преобразование и обобщение, которые помогают сделать 

объективный выбор и во время обучения, и в жизни. Установлено, что не существует 

готовых решений, алгоритмов, четкого плана шагов, выполняя которые можно 

сформировать критическое мышление. Но существуют определенные условия, которые 

учитель может создать в классе, и четкие советы, которые должны придерживаться 

ученики для успешного вовлечения в процесс формирования критического мышления. 

Эффективность процесса развития критического мышления учащихся зависит и от 

содержания учебного материала, и от тех способов, приемов, организационных форм и 

средств обучения, которые используются на упражнениях, в том числе и на уроках 

химии. Химия – это один из учебных предметов, позволяющий учащимся осмыслить 

свое окружение. Особенности теоретического учебного материала химии означают, 

что процесс ее изучения нуждается в более высоком уровне критических навыков 

мышления. В статье предложено решение проблемы внедрения методов развития 

критического мышления на уроках химии в учреждениях общего среднего образования. 

Сформулированы условия использования методов развития критического мышления на 

уроках химии: их постепенное и систематическое внедрение на уроках химии; 

готовность учителя к переменам в работе; учет уровня сформированности 

критического мышления учащихся; обеспечение самостоятельности и активности 

учащихся; направленность технологии развития критического мышления на четко 

определенный результат – формирование предметной компетентности школьников, 

составляющими знание, умение, анализ, синтез. 
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Babenko O. M., Kharchenko Yu. V., Vakal Yu. S. Development of critical thinking 

in schoolchildren in the process of teaching chemistry. 

Summary. The purpose of the article is to theoretically substantiate the possibility of 

developing critical thinking in students in teaching chemistry. In modern education, critical 

thinking should be not only one of the goals of education and development, but also an integral 

part of education at any level, because critical thinking is a type of thinking that provides 

analysis, assessment and selection of the best solution. The article discusses the skills of 

critical thinking as a priority in achieving the goals of education. It is shown that critical 

thinking includes complex thinking processes, such as comprehending information, 

transformation and generalization, which help to make an objective choice both during 

learning and in life. It has been established that there are no ready-made solutions, algorithms, 

a clear plan of steps, by performing which one can form critical thinking. But there are certain 

conditions that the teacher can create in the classroom, and clear advice that students must 

adhere to in order to successfully engage in the process of forming critical thinking. The 

effectiveness of the process of developing students' critical thinking depends both on the 

content of the educational material, and on the methods, techniques, organizational forms and 

teaching aids that are used in exercises, including chemistry lessons. Chemistry is one of the 

subjects that allows students to make sense of their environment. The characteristics of the 

theoretical teaching material of chemistry mean that the process of learning it requires a 

higher level of critical thinking skills. The article proposes a solution to the problem of 

introducing methods for the development of critical thinking in chemistry lessons in institutions 

of general secondary education. The conditions for the use of methods for the development of 

critical thinking in chemistry lessons have been formulated: their gradual and systematic 

implementation in chemistry lessons; the teacher's readiness for changes in work; taking into 

account the level of formation of students' critical thinking; ensuring the independence and 

activity of students; the orientation of the technology for the development of critical thinking on 

a clearly defined result - the formation of the subject competence of schoolchildren, 

constituting knowledge, skill, analysis, synthesis. 

Keywords: teaching chemistry, critical thinking, technology for the development of 

critical thinking, conditions for the use of methods for the development of critical thinking, 

analysis, synthesis. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

З КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ 
 

Інтеграція української системи освіти у світовий освітній простір реалізується з 

урахуванням широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). При 

цьому засоби ІКТ увійшли у всі сфери діяльності людини, включаючи й освітню галузь, та в 

методику навчання квантової фізики, вирішуючи низку проблем, пов’язаних з відбором 
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змісту та організацією освітнього процесу, його індивідуалізацією, формуванням дієвих 

знань, умінь і навичок та розвитком пізнавальної діяльності суб’єктів навчання, їх 

самоосвіти, саморозвитку і самовиховання. Однак, ще існує значна кількість проблемних 

питань, зокрема й у вивченні квантової фізики у педагогічних закладах вищої освіти (ЗВО), 

котрі вимагають свого вирішення. Серед них спрямованість освітнього процесу на 

формування особистості та саморозвитку сучасного вчителя; вирішення дидактичних 

можливостей ІКТ у формуванні готовності студентів до педагогічної діяльності; 

підвищення ролі самостійної роботи студентів і впровадження засобів ІКТ; створення 

умов для розвитку творчої діяльності студента і т.п. Метою статті є обґрунтування 

розробки й експериментальної перевірки методичної системи розвитку пізнавальної 

діяльності студентів (ПДС) з квантової фізики засобами ІКТ і визначення засадничих 

положень, що сприятимуть ефективності фізичного практикуму з квантової фізики та 

формуванню навчальних досягнень з даного розділу на основі засобів ІКТ. Для вирішення 

поставленої мети і відповідних завдань планувалося створення оригінальної моделі 

методичної системи розвитку ПДС та відповідне програмне педагогічне забезпечення, яке 

на базі засобів ІКТ сприятиме формуванню високого рівня навчальних досягнень студентів 

та ПДС у ході фізичного практикуму. 

Експериментальна перевірка підтвердила ефективність створеної моделі та 

методики її реалізації, а експертна оцінка показала доцільність їх упровадження в 

освітній процес з квантової фізики у педагогічних ЗВО.  

Ключові слова: методика навчання, фізичний практикум, програмне забезпечення, 

пізнавальна діяльність студента, квантова фізика, засоби ІКТ, навчальні досягнення 

студентів, рівні оцінювання, ефективність. 
 

Постановка проблеми. Сучасна інтеграція системи освіти України у світовий 

освітній простір передбачає широке впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітянську галузь та розв’язання у нашій освіті значної кількості 

проблемних питань, зокрема й у вивченні квантової фізики у ЗВО. Серед цих 

проблемних питань відмітимо спрямованість освітнього процесу на формування 

особистості та саморозвитку сучасного вчителя; вирішення комплексу дидактичних 

можливостей ІКТ у формуванні готовності студентів до педагогічної діяльності; 

підвищення ролі і значущості самостійної роботи студентів (СРС) і впровадження 

засобів ІКТ у самостійну пізнавальну діяльність та створення умов для розвитку творчої 

індивідуальної діяльності кожного студента, що максимально відповідає його потребам і 

здібностям та вимогам суспільства. 

Специфічність та особливість зазначених проблем стосовно розвитку пізнавальної 

діяльності студентів під час вивчення саме розділу «Квантова фізика» у педагогічному ЗВО 

обумовлені тим, що: по-перше, названий розділ завершує вивчення курсу загальної фізики. 

Відтак, студенти уже мають достатній обсяг предметних і професійних знань, умінь і 

навичок, і відповідних компетентностей, на базі яких формуються нові квантові уявлення, 

принципи і поняття, що вимагають ймовірнісного мислення й одночасно є доволі 

абстрактними і неоднозначними, бо вони враховують дуалістичний підхід до предмета 

вивчення у квантовій фізиці, адже він одночасно представлений і квантом (або фотоном чи 

порцією енергії), і хвилею, що створює перепони у звичному розумінні такого факту; по-

друге, вимірювання фізичних величин і параметрів, результати яких проявляють особливу 

значущість у ході виконання експериментаторської навчальної діяльності студентів під час 

вирішення конкретних завдань, задач і вправ, а також навчальних проєктів та у фізичному 

практикумі з розділу, мають суто класичне пояснення, а запроваджуючи їх у квантовій 

фізиці, залишаються не зовсім зрозумілими, адже для вимірювання енергії, наприклад 

фотона, слід використати прилад, який має зареєструвати усю його енергію. Але швидкість 

фотона при цьому зменшується до нуля, і таким чином створюються умови, за яких фотон 

не може існувати; по-третє, навчально-пізнавальна діяльність студентів у процесі вивчення 

квантової фізики, досягаючи високого рівня абстрактності і враховуючи ймовірнісний 
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характер науково-теоретичного мислення й усвідомлення об’єкта дослідження, зазнає 

суттєвого розвитку не лише у зв’язку із потребою у з’ясуванні більш високого рівня 

наявного взаємозв’язку між об’єктами мікросвіту (хоча й зазначений аспект є досить 

вагомим у даному випадку), а й будується на основі взаємозв’язку та інтеграції реального й 

віртуального у пізнанні мікрооб’єктів на базі нового науково-теоретичного підходу (нової 

теорії – квантової теорії, яка об’єкт пізнання одночасно представляє і як «квант», і як 

«хвиля»), широко запроваджуючи ІКТ, комп’ютерно орієнтовані засоби навчання (КОЗН), 

цифрові технології (хмарні, STEM-технології) тощо. 

Відтак, особливістю реалізації ІКТ в освітньому процесі у виконанні завдань 

фізичного практикуму з квантової фізики є їхня складність, їх доцільно студенту для 

опанування ділити на простіші (теоретичного, експериментального, дослідницького чи 

методичного характеру), усвідомити їх, а вже згодом переходити до виконання цього 

завдання як цілісного, інтегруючи елементарні складові, але не зводячи підсумок до 

простого додавання. За цих обставин вагомою проявляє себе спрямованість 

експериментальних завдань на здійснення переходу у методиці навчання фізики до 

педагогіки саморозвитку самого вчителя, потреба у відбору технологій, відповідно до цілей, 

змісту навчання; виявлення можливостей їх реалізації, що формують готовність студентів 

до професійної діяльності; вдосконалення як змістової, так і процесуальної компоненти у 

вивченні квантової фізики, підвищення рівня і якості навчально-методичного і матеріально-

технічного забезпечення, підвищення значущості самостійної роботи студентів і 

впровадження в освітній процес ІКТ для вирішення різних дидактичних цілей; участі 

студентів у формуванні індивідуальних навчальних завдань і проєктів; розвиток і 

поглиблення науково-дослідної роботи студентів; створення умов для розвитку творчої 

самостійної діяльності, саморозвитку, самовдосконалення, самовиховання. 

Маємо виокремити, що проблему запровадження ІКТ й розвитку ПДС та 

управління нею у процесі вивчення фізики досліджувало багато провідних науковців, 

вітчизняних і зарубіжних фахівців і дослідників у галузі методики навчання фізики, 

праці яких виокремлюють проблему вибору сучасних освітніх технологій у ході 

організації і виконання фізичного практикуму та планування і управління пізнавальною 

діяльністю студентів у процесі вивчення квантової фізики. Але дидактичні можливості 

одержаних результатів достатньою мірою не з’ясовані і методичні пропозиції і поради 

щодо їх застосування потребують ще доопрацювання. 

Виходячи із зазначеного, актуальність дослідження обумовлена необхідністю 

всебічного забезпечення випереджувального характеру освіти у педагогічних ЗВО, а також 

потребою у вдосконаленні змістової і процесуальної компоненти; підвищення рівня і якості 

навчального та методичного і матеріально-технічного забезпечення реалізації навчальних 

програм, впровадження в освітній процес засобів комп’ютерної техніки та ІКТ; потребами 

вдосконалення системи оцінювання та контролю навчальних досягнень і моніторингу 

освіти у вищій школі, а також активною участю студентів у формуванні різновекторних 

індивідуальних завдань і проєктів теоретичного, експериментального, дослідницького та 

методичного характеру та розвитком і поглибленням науково-дослідної роботи студентів; 

розвитком творчої самостійної діяльності студента. 

Для студентів педагогічних ЗВО вагомими є такі напрямки, що пов’язані з їхньою 

майбутньою педагогічною діяльністю і обумовлені такими існуючими суперечностями: 

1 – значна частина студентів, вступаючи на навчання до педагогічних ЗВО, має 

низький рівень розвитку самостійної пізнавальної діяльності і низький рівень 

активності, що є наслідком досить серйозного послаблення соціальної значущості 

фізичних спеціальностей, застарілого методичного, технічного і технологічного 

забезпечення методики навчання, хоча й сучасні вимоги ставлять проблему посилення 

ролі самостійної пізнавальної діяльності студентів та створення відповідних програмних 

продуктів, що відрізняються і своєю якістю, і призначенням та універсальністю; 

2 – невідповідність змістової і процесуальної компоненти в організації освітнього 

процесу з квантової фізики, яка породжує й актуалізує потребу перебудови цього 
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процесу на користь таких технологій, котрі формують у студентів здатність та 

готовність до саморозвитку, самоосвіти; 

3 – розвиток індивідуальної пізнавальної діяльності кожного студента з квантової 

фізики потребує поєднання його цілеспрямованої навчальної діяльності із комп’ютерними 

засобами та засобами ІКТ і створення на їх основі комп’ютерно орієнтованих систем і 

засобів навчання, що здатні реалізувати системний і компетентнісний підходи, а на 

завершальній стадії значною мірою доповнюються впровадженням та втіленням й 

синергетичного підходу, реалізуючи запропоновану методичну систему розвитку ПДС з 

розділу «Квантова фізика» на основі фізичного практикуму. 

Аналіз актуальних досліджень. Упровадженню ІКТ і сучасних комп’ютерних 

систем і засобів у навчанні фізики майбутніх учителів присвячені дослідження і праці 

П. Атаманчука, В. Бикова, М. Жалдака, Ю. Жука, В. Заболотного, О. Іваницького, 

А. Касперського, О. Ляшенка, Ю. Орищина, В. Сиротюка, В. Шарко, М. Шута та 

багатьох інших. Тут маємо констатувати, що аналіз наукових праць і публікацій 

переконує у тому, що використання саме засобів ІКТ дозволяє отримати корисні і вагомі 

педагогічні переваги порівняно з традиційними технологіями навчання у зв’язку з 

індивідуалізацією навчального процесу.  

Кандидатськими дослідженнями О. Задорожної [9], І. Засядька [10], О. Забари [8], 

О. Слободяник [4], а також С. Ковальова, А. Ткаченко та інших дослідників доведено, що 

реалізація ІКТ у навчанні надає можливість кожному студентові обирати свій темп і варіант 

освітньої траєкторії, що актуалізує проблему співвідношення реального та віртуального у 

системі навчального фізичного експерименту (С. Величко [3; 4], І. Сальник [12], А. Петриця 

[11], Д. Соменко [4). Зазначене є важливим і під час виконання робіт фізичного практикуму 

з розділу «Квантова фізика», який є обов’язковим у вивченні курсу фізики. Якраз саме 

запровадження комп’ютерно орієнтованих засобів у практикумі з фізики дозволяє 

проводити дослідження в освітніх цілях на новому технологічному і значно вищому 

якісному та кількісному науково-теоретичному рівні, воно сприяє оволодінню студентами 

системою інтегрованих фізичних знань з квантової фізики, поєднуючи їх із класичними 

уявленнями, формує уміння і навички застосовувати набуті знання у майбутній професійній 

діяльності й одночасно формує відповідні професійні якості особистості вчителя фізики. За 

цих обставин значною мірою вдосконалюються науково-теоретична, експериментаторська 

та світоглядна складові професійної підготовки вчителя, розвиваються творчість, уміння і 

навички у ході виконання експериментальних завдань, а отже фахова і професійна 

компетентність майбутнього вчителя фізики. 

Таким чином, вирішення зазначених суперечностей у розділі «Квантова фізика» та 

їх подолання через запровадження засобів ІКТ у виконанні фізичного практикуму є нині 

актуальною проблемою.  

Мета статті полягає у теоретичному і методичному обґрунтуванні розробки та 

експериментальної перевірки методичної системи розвитку ПДС засобами ІКТ, що 

передбачає на основі аналізу першоджерел з’ясувати сучасний стан проблеми і визначити 

засадничі положення, на яких має базуватися розвиток ПДС з квантової фізики, а згодом, 

враховуючи основні напрямки розвитку фізичного практикуму та потенціальні 

можливості ІКТ для цього, створити програмні педагогічні продукти з метою виконання 

комп’ютерно-змодельованих робіт практикуму, що інтегрують віртуальні і реальні 

експерименти з розділу. Таким чином, результати нашої дослідницької роботи зводяться 

до розробки методичної системи розвитку пізнавальної діяльності студентів під час 

вивчення квантової фізики з використанням створених комп’ютерно орієнтованих засобів 

навчання і методичного забезпечення для успішної їх реалізації, а також перевірки й 

оцінки результативності створеної методичної системи на основі ІКТ. 

Виклад основного матеріалу. В ході дослідження проблеми нами проаналізовані 

сучасні погляди на активізацію і розвиток самостійної навчальної діяльності студентів з 

фізики у педагогічних ЗВО, оцінено психолого-педагогічні основи самостійної ПДС з 

фізики і встановлено, що СРС трактується як окрема дидактична проблема у розвитку 
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ПДС і описується певними особливостями організації ПДС з квантової фізики з 

використанням засобів ІКТ. За цих умов проєктування індивідуальної навчальної 

діяльності студентів у ході фізичного практикуму з розділу «Квантова фізика» та 

виконання дослідницьких завдань з використанням засобів ІКТ мають поліпшувати 

інформативну компетентність, розвивати експериментаторську діяльність, а 

запроваджувані КОЗН – підвищувати рівень ПДС на якісно вищий і науковий, і 

методичний рівень, готуючи студента до ефективної педагогічної діяльності.  

Визначені засадничі положення розвитку ПДС з квантової фізики у 

полікомпонентному навчальному середовищі стимулюють активність і розвивають ПДС 

та забезпечують єдність інтелектуального й особистісного розвитку майбутнього 

вчителя фізики. Вони передбачають: – урахування значущості дидактичних цілей 

навчання квантової фізики; – різновекторну спрямованість засобів навчання; – 

запровадження індивідуальних завдань різного типу професійної спрямованості 

(теоретичну – ІНТЗ, експериментальну – ІНЕЗ, дослідницьку – ІНДЗ, методичну – 

ІНМЗ); – моніторинг і діагностику успішності ПДС; – реалізацію суб’єктності 

педагогічної взаємодії викладача і студента. 

На основі узагальнення праць учених і дослідників [1; 2]та враховуючи власний досвід 

[3-6] у галузі методології та методики навчання фізики й організації навчальної діяльності 

суб’єктів в освітньому процесі, визначено мету і завдання у створенні методичної системи 

ПДС та успішного її впровадження у ході виконання фізичного практикуму з квантової 

фізики за допомогою КОЗН. Таким чином створено методичну систему розвитку ПДС, яка 

складається із традиційних компонентів (цільового, змістового, процесуального та 

оцінювально-коригувального), але з особливою структурою моделі. У структурі цієї моделі 

зміст навчального матеріалу розділу «Квантова фізика» і процесуальна її компонента 

сконцентровані у центрі, що передбачає обов’язкове пронизування їх більшістю 

взаємозв’язків і взаємодій з іншими компонентами цієї системи (саме пронизування її ядра, 

базису). У такому новому своєму представленні система забезпечує найменшу кількість 

зв’язків між компонентами, а в пропонованій моделі, як виявилося, найуспішніше 

реалізується розвиток ПДС з одночасним забезпеченням і розвитком методики навчання 

розділу «Квантова фізика». Оскільки зміст розділу у всіх закладах освіти, зазвичай, не 

змінюється, а лише розвивається, то і методика навчання квантової фізики та методика 

виконання фізичного практикуму враховують розвиток ПДС та ілюструють її як 

найефективнішу – дослідницьку. Структура створеної моделі системи ПДС є простішою, 

вона не дублює взаємозв’язки між окремими складовими. Розміщення у центрі моделі 

змістового блоку і процесуального дає можливості виокремити і співставити критерії оцінки 

рівнів ПДС (емпірично-інтуїтивного, репродуктивного та рефлексивно-творчого) із рівнями 

навчальних досягнень студентів (середнім, достатнім, високим), як такі, що є ідентичними. 

При цьому зазначимо, що, виконуючи експериментальну перевірку ефективності 

методичної системи розвитку ПДС, ми мали можливість не брати до уваги низький рівень 

ПДС та низький рівень навчальних досягнень студентів з даного розділу, оскільки: 

1 – розділ «Квантова фізика» є останнім розділом курсу загальної фізики у ЗВО, 

який вивчається студентами на бакалаврському рівні вищої освіти вже на ІV курсі, коли 

студенти завершують своє навчання і свою підготовку як високопрофесійних фахівців; 

2 – навчання студентів на останньому ІV курсі у педагогічному ЗВО характерне 

доволі високим рівнем мотивації студентів, підвищеним рівнем самостійності та 

активності кожного студента як у навчанні, так і в підготовці до різних форм 

індивідуальної роботи та в оцінці її результативності. 

При цьому слід враховувати той факт, що залучення сучасних освітніх засобів і 

технологій та ІКТ у навчанні підвищує інтерес взагалі до навчання та до професійного 

становлення фахівця, а на останньому році підготовки фахівця з вищою освітою уже 

немає відстаючих студентів і всі вони готуються до першої своєї педагогічної практики, 

що дисциплінує і суттєво мотивує студента. 
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Таким чином, створюються умови для підвищення рівня самостійної активності і 

ПДС у навчанні та до виконання фізичного практикуму й запровадження засобів ІКТ у 

процесі самостійної науково-дослідної роботи, а також у зростанні навчальних 

досягнень в опануванні студентами основами квантової фізики з урахуванням поєднання 

віртуального і реального у навчальному експерименті. 

Зазначене дало можливість після проведення контрольних робіт з квантової фізики 

не брати до уваги низький рівень знань, умінь і навичок та низький рівень ПДС, що 

випливає і з пропонованої моделі розвитку ПДС. 

Таким чином, пропонована модель методичної системи розвитку ПДС з урахуванням 

засадничих положень її створення забезпечує єдність змістової і процесуальної складових 

оптимально підібраними і спеціально створеними КОЗН, що підтримують досить високий 

рівень ПДС і націлюють студента одночасно на усвідомлення нових знань з квантової 

фізики на основі матеріалу раніше вивчених розділів курсу фізики. 

Для реалізації цієї моделі був створений навчально-методичний комплекс, 

розроблено ППЗ «Quantum Physics» і методику його запровадження у вивченні квантової 

фізики. В результаті моніторингу навчально-методичного комплексу і методики 

виконання фізичного практикуму на основі КОЗН «Quantum Physics» виконано 

експериментальну перевірку, яка підтвердила ефективність системи розвитку ПДС, 

якість та доцільність, а також високу результативність запровадження КОЗН «Quantum 

Physics» у фізичному практикумі з квантової фізики. 

Визначення рівнів навчальних досягнень студентів за наслідками виконання 

підсумкової контрольної роботи студентами експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) 

груп по завершенню вивчення розділу «Квантова фізика» дозволяє визначити ефективність 

запропонованого навчально-методичного комплексу «Quantum Physics» і методики 

виконання фізичного практикуму з розділу. Результати представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Рівні навчальних досягнень студентів з квантової фізики  

Групи Кількість студентів, що мають відповідний рівень 

Середній 

(60-73 бали) 

Достатній 

(74-89 балів) 

Високий 

(90-100 балів) 

Кількість % Кількість % Кількість % 

ЕГ (170 студ.) 45 26,5 96 56,5 29 17 

КГ (176 студ.) 83 47,1 70 39,8 23 13,1 

 

Розрахунки основних параметрів і характеристик вибірки для ЕГ і КГ, що виконані 

за аналогічними попередніми розрахунками, свідчать про наступні результати на 

завершальному етапі експерименту. 

Критичне значення коефіцієнта 2 , що визначене за таблицею, не змінилося ( 2 кр. 

=5,991), а розраховане за формулою 2 спост. = 16,36. Цей результат 2 спост.˃ 2 кр. 

переконує про суттєві зміни у розподілі студентів за даним критерієм і дає можливість 

виявити наявність відмінностей між рівнями навчальних досягнень студентів ЕГ та КГ в 

опануванні матеріалом. 

Разом з тим оцінювались рівні ПДС у ході виконання фізичного практикуму з 

використанням КОЗН «Quantum Physics» на основі тих критеріїв і показників, що 

пропонувалися викладачам у вигляді картки оцінки активності ПДС. При цьому кожний 

з викладачів у відповідному ЗВО оцінював не лише якісну, а й кількісну (в межах від 0 

до100 %) активність ПДС за дев’ятьма критеріями (див. табл. 2).  

Підсумковий результат оцінки рівнів ПДС у КГ та ЕГ під час виконання фізичного 

практикуму подано у таблиці 2, де представлені фактичні дані, процентне 

співвідношення та похибки розрахунків Ɛ. Графічна інтерпретація табличних результатів 

представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Активність ПДС (п. 1 – 9 згідно табл. 2), усереднені показники у КГ (п. 10), 

ЕГ (п.11) (ƐКГ =7,3%; ƐЕГ =6,7%) 
 

Таблиця 2 

Оцінка ПДС у КГ та ЕГ під час виконання фізичного практикуму з 

використанням ППЗ «Quantum Physics» 

№ 

п/п 

Критерії та показники оцінки 

активності ПДС 

КГ (176 студ.) ЕГ (170 студ.) 

Факт. % Ɛ Факт. % Ɛ 

1. Опанування загальних методів 

експериментування 

83 47 7,4 122 72 6,7 

2. Виконання завдання за готовими 

інструкціями 

120 68 7,3 146 86 5,2 

3. Використання засобів ІКТ для 

виконання розрахунків 

88 50 7,4 134 79 6,1 

4. Використання КОЗН у виконанні 

практикуму 

26 15 5,3 87 51 6,9 

5. Впевненість, системність та 

послідовність у роботі  

88 50 6,74 136 80 6,0 

6. Уміння проводити само- контроль 

ПД, самооцінка  

49 28 6,6 122 72 6,7 

7. Аналогічні завдання (ІНЗ, НП) за 

інструкцією 

92 52 7,4 126 74 6,6 

8. Стабільна мотивація та достатня 

активність 

83 47 7,4 124 73 6,7 

9. Характер спілкування з 

викладачем (однокурсниками) 

58 33 7,0 114 67 7,1 

Примітка. Коефіцієнт Стьюдента tθ = 1,96. Абсолютна похибка Ɛ = 

tθ
 1h h

n


, де h = 

P

n
,  

P – кількість правильних фактів; h – можлива кількість позитивних фактів; n – 

уся кількість фактів. 

Діаграма переконливо засвідчує вагому різницю у рівнях ПДС у КГ та ЕГ та 

підтверджує достатньо високий рівень ПДС для ЕГ. Зокрема, усереднений показник 

активності ПДС ЕГ складає 73%, а для студентів КГ цей показник дорівнює 42%. Як 

видно із діаграми, інтервали достовірності одержаних результатів для КГ та ЕГ не 

перекриваються, що свідчить про ефективність створеної методичної системи розвитку 

ПДС з квантової фізики, яка побудована на виявлених науково-теоретичних засадах з 

виконанням фізичного практикуму на основі засобів ІКТ. 
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Отже, за наслідками реалізації методичної системи ПДС підвищився рівень 

навчальних досягнень студентів і рівень ПДС з квантової фізики, які можна трактувати 

як рівноцінні та взаємовідповідні. 

Експертна оцінка створеної системи розвитку ПДС з квантової фізики та 

навчально-методичного її забезпечення показали їх високу дидактичну якість (88 %) та 

відповідність змісту матеріалу (92 %), а отже і доцільність упровадження їх в освітній 

процес з курсу загальної фізики. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Науково-теоретичний 

аналіз проблеми розвитку ПДС у вивченні квантової фізики засобами ІКТ переконує, що 

розвиток пізнавальної діяльності студентів може відбуватися на основі фізичного 

практикуму з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання і розвиватися 

від навчально-пошукової до дослідницько-творчої діяльності. Виявлені тенденції 

розвитку фізичного практикуму та потенційні можливості ІКТ дозволяють 

сформулювати основні положення та вимоги для розробки комп’ютерно-орієнтованих 

засобів, що сприяють розвиткові ПДС з квантової фізики. Експериментаторська 

складова підготовки вчителя фізики актуалізує проблему розширення навчальних 

дослідів з квантової фізики за рахунок запровадження засобів ІКТ і поєднання у 

комп’ютерні системи, що активізують і розвивають ПДС та надають студентові 

можливості самоорганізуючої, цілеспрямованої навчальної діяльності. 
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Величко С. П., Сирык Э. П. Развитие познавательной деятельности студентов 

по квантовой физике средствами ИКТ. 

Аннотация. Интеграция украинской системы образования в мировое 

образовательное пространство реализуется с учетом широкого внедрения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При этом средства ИКТ 

успешно реализуются во все сферы деятельности человека, включая и образовательную 

отрасль, а также методику обучения квантовой физике.  

Однако, значительное число проблемных вопросов в изучении квантовой физики в 

педагогических учебных учреждениях требуют своего разрешения. Среди этих проблем 

направленность образовательного процесса на формирование личности и саморазвития 

современного учителя; решение дидактических возможностей ИКТ в формировании 

готовности студентов к педагогической деятельности; повышение роли самостоятельной 

работы студентов и внедрение средств ИКТ; создание условий для развития творческой 

деятельности студентов и т.п. Целью статьи является обоснование разработки и 

экспериментальной проверки методической системы развития познавательной 

деятельности студентов (ПДС) по квантовой физике средствами ИКТ и определение 

основополагающих положений, содействующих эффективности физического практикума 

по квантовой физике и формированию учебных достижений студентов по данному 

разделу. Для решения поставленной цели и соответствующих заданий планировалось 

создание модели методической системы развития ПДС, программного обеспечения, 

которое на основе средств ИКТ содействует формированию высокого уровня учебных 

достижений студентов в физическом практикуме. 

Экспериментальная проверка и экспертная оценка показали эффективность создан-

ной модели и методики еѐ реализации в образовательном процессе по квантовой физике.  

Ключевые слова: методика обучения, физический практикум, программное 

обеспечение, познавательная деятельность студента, квантовая физика, средства 

ИКТ, учебные достижения студентов, уровни оценивания, эффективность. 
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Velychko S. P. , Siryk E. P. Development of students' cognitive activity on quantum 

physics by means of ICT. 
Summary . The integration of the Ukrainian education system into the world educational 

space is being implemented taking into account the widespread introduction of information and 

communication technologies (ICT). ICT tools have entered all areas of human activity, including 

education, and methods of teaching quantum physics, solving a number of problems related to the 

selection of content and organization of the educational process, its individualization, the 

formation of effective knowledge, skills and development cognitive activity of subjects of study, 

their self-education, self-development and self-education. However, there are still a number of 

problematic issues, including the study of quantum physics in higher education institutions (HEIs), 

which need to be addressed. Among them is the focus of the educational process on the formation 

of personality and self-development of the modern teacher; solving didactic opportunities of ICT in 

the formation of students' readiness for teaching; increasing the role of independent work of 

students and the introduction of ICT tools; creating conditions for the development of creative 

activity of the student, etc. The purpose of the article is to substantiate the development and 

experimental verification of the methodical system of development of students' cognitive activity 

(SCA) in quantum physics by ICT and to determine the basic provisions that will contribute to the 

effectiveness of physical practice in quantum physics and the formation of educational 

achievements in ICT. To solve the set goal and corresponding tasks it was planned to create an 

original model of methodical system of SCA development and appropriate pedagogical software, 

which on the basis of ICT means will promote the formation of a high level of student achievement 

and SCA during the physical workshop. 

Experimental verification confirmed the effectiveness of the created model and methods 

of its implementation, and expert evaluation showed the feasibility of their introduction into the 

educational process of quantum physics in pedagogical free economic zones. 

Key words: teaching methods, physical workshop, software, student cognitive activity, 

quantum physics, ICT tools, students' academic achievements, assessment levels, efficiency. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 

ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 

Постановка проблеми визначається тим, що сучасна система освіти має бути 

орієнтована на виховання математичного мислення, здатність створювати математичні 

моделі, уміння їх аналізувати і втілювати в реальні ситуації. Проведений аналіз актуальних 

досліджень показав значущість поставленої мети і потребу в її розкритті.  

В статті значна увага приділяється поняттю творчої особистості, активізації 

діяльності студентів шляхом утворення належної і цілісної методичної системи, 

розглядається питання формування творчої особистості студента в процесі вивчення 

курсу вищої математики, зазначаються умови та шляхи виявлення і розвитку у 

студентів творчих здібностей, навичок до самопізнання, самостійної діяльності; 

відмічається значущість психологічного фактору в поєднанні з ефективною 

методичною системою навчання студентів курсу вищої математики.  

Умови формування творчої особистості мають передбачати як психологічний, так і 

методичний фактори щодо ефективної науково-творчої діяльності студентів. Важливою 

умовою формування творчої особистості студента є формування у нього пізнавального 

інтересу, вивчення певних тем з вищої математики доцільно супроводжувати 
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розв’язанням дослідницьких, творчих ситуацій, які є проявом евристичного та проблемного 

методів навчання математики. Зазаначено, що досягненню творчого рівня пізнавальної 

самостійності студентів сприяє здійснення ними дослідницької діяльності, відмічено роль 

прикладних і дослідницьких задач, а також основні прийоми, які сприяють розв’язанню 

складної, нестандартної задачі або проблеми.  

Автор вказує, що успішна творча діяльность студентів передбачає наявність у 

них належних математичних здібностей,що під час особистісного діалогу 

передбачається утворення ситуацій вибору, авансування успіху, самоаналізу, 

самооцінки, самопізнання. Відмічається, що важливим фактором розвитку творчої 

особистості студента є наявність належної матеріально-технічної бази, оснащення 

новітніми комп’ютерними технологіями, науково-методичними розробками. 

У висновках зазначено необхідність розглянутої проблеми і потреба в її 

подальшому вивченні, у поєднання навчання і виховання, їх спрямуванні до науково-

дослідної роботи в межах цілісного навчально-пізнавального процесу. 

Ключові слова: творча діяльність, особистість, математичне мислення, вища 

математика, методична система, пізнавальний інтерес, самопізнання, проблемні 

задачі, творче мислення, дослідницький метод, евристичне, творче мислення, 

нестандартні задачі. 
 

Вихід вітчизняної науки, техніки й культури на світовий рівень потребує 

формування творчої особистості, що є запорукою інтенсивного економічного розвитку 

країни. Сьогодні значна відповідальність за кадрове забезпечення і підвищення 

ефективності суспільного виробництва лежить на вищій школі, яка формує і розвиває 

творчий потенціал студентської молоді, що значною мірою залежить від розробки 

науково обгрунтованої методичної системи навчання.  

Постановка проблеми. Творча діяльність людини виступає як передумова зміни 

умов її життєдіяльності, розвитку її внутрішніх особистісних зусиль. Місце математики 

в системі наук визначає її місце в освіті. Вона є не лише допоміжним інструментом для 

розв’ язання окремих проблем, а базою для засвоєння системи принципів і структур, які 

складають основу дисциплін, що вивчаються. Освіта має бути орієнтована на виховання 

математичного мислення, здатність створювати математичні моделі, уміння їх 

аналізувати і втілювати в реальні ситуації. 

Проблема формування творчих здібностей молоді, яка навчається у вищій школі, 

завжди була й залишається однією з актуальних проблем теорії і практики педагогічної 

науки і на сучасному етапі потребує додаткового дослідження. Розв’язанню цієї 

проблеми сприяє особистісна орієнтація математичної освіти, яка здійснюється шляхом 

глибокої рівневої і профільної диференціації; гуманізації освіти – створення реальних 

умов для інтелектуального, соціального і морального розвитку особистості; посилення 

практично-діяльнісної і творчої складових у змісті математичної освіти. Як зазначає 

З.І.Слєпкань, «у тлумаченні творчої дії як діяльності залишається нерозкритим 

найістотніше – джерела творчості»[9].  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема розвитку творчої особистості молоді 

різних вікових категорій, зокрема студентської, вивчалась і досліджувалась такими 

видатними психологами, педагогами і науковцями, як Л.С. Виготський, В.А. Крутецький, 

І.Я.Лернер, В.О. Моляко, Я. А. Пономарьов, К. К. Платонов, Д. Б. Богоявленська,  

З.І. Калмикова, А.М. Колмогоров, В.О. Сухомлинський, В.Ф. Шаталов, О.Я. Хінчин,  

В. П. Іржавцева, О. І. Кульчицька, З. І. Слєпкань та багато ін. 

В. О. Сухомлінський зазначав, що в основі творчої особистості лежить активізація 

розуму. Організація навчально-творчої діяльності, на думку І. Я. Лернера[10], 

ґрунтується на дослідницькому методі навчання, який передбачає готовність учня до 

«цілісного розв’язання проблемної задачі, тобто до самостійного проходження всіх 

етапів дослідження». У психолого-педагогічній та методичній літературі питання 
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формування творчої особистості розглядається як евристична науково-творча діяльність 

(В.І.Андрєєв, О.Скафа[12] та ін..) 

В. П. Беспалько запропонував теорію поетапного формування творчого досвіду і 

виділив такі рівні засвоєння навчальної інформації: розуміння, впізнавання, відтворення, 

застосування, творчість [1].   

Творча особистість (за Є. Рапацевичем) — це особистість, яка володіє творчою 

спрямованістю, творчими здібностями і створює шляхом застосування оригінальних 

способів діяльності нові матеріальні або духовні цінності, що відрізняються особистою 

або соціальною значущістю і прогресивністю [8].  

Загальні аспекти проблеми інтелектуального та творчого розвитку молоді під час 

навчання досліджували: А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський, І. Д. Бех, В. І. Бондар, 

С. У. Гончаренко, Г. С. Костюк, В. Ф. Паламарчук, О. Я. Савченко, З. І. Слєпкань,  

О. С. Чашечнікова та інші. 

Мета статті: визначити основні умови формування творчої особистості студента 

при вивченні вищої математики. 

Виклад основного матеріалу. Український педагогічний словник визначає, що 

творчість — свідома, цілеспрямована, активна діяльність людини, спрямована на 

пізнання та перетворення дійсності, створення нових, оригінальних, яку раніше ніколи 

не існували, предметів, витворів тощо з метою вдосконалення матеріального та 

духовного життя суспільства[3]. 

Навчання студентської молоді, орієнтоване на формування і розвиток саме творчої 

особистості, має за цілі вироблення якостей, необхідних для адаптації і повноцінного 

функціонування людини в суспільстві; засвоєння способів застосування математичного апа-

рату, для постановки і розв’язання проблем реальної дійсності. Для такої молоді характерні 

стійкий, високий рівень спрямованості на творчість, мотиваційно-творча активність, яка 

проявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, що дозволяє 

людині досягати особистісно значущих результатів у майбутній професійній діяльності. 

Розглядаючи дослідження психологів щодо навчальної діяльності, можна виділити 

такі її види: репродуктивну, продуктивну і творчу. Репродуктивна діяльність полягає у 

повторенні попереднього досвіду і не несе нового інформаційного навантаження. Продук-

тивна діяльність виконується на основі аналогії з використанням засвоєних раніше методів 

діяльності у нових умовах. Творча діяльність базується на двох попередніх, але відрізняєть-

ся якісно новими знаннями, методами проблемного навчання, застосуванням евристик.  

Умови формування творчої особистості мають передбачати як психологічний, так і 

методичний фактори щодо ефективної науково-творчої діяльності студентів. Так, засвоєння 

і накопичення знань, умінь і навичок студентами в процесі вивчення вищої математики в 

певній мірі залежить від їх творчих здібностей, які створюють передумови для виникнення і 

розвитку творчого процесу. Проблема розвитку творчості при вивченні вищої математики 

передбачає наявність у студентів саме математичних здібностей, до яких відносяться 

широкий математичний кругозір; постійне прагнення до поліпшення своїх знань, умінь і 

навичок; математичний стиль мислення; просторова уява; математична пам’ять тощо.  

Виявлення і розкриття творчих здібностей студентів відбувається шляхом 

організації такої діяльності студента і викладача, яка б враховувала мотиви і волю 

студента до виконання творчої діяльності, вплив викладача на усвідомлення мотиву, 

можливості досягнення певних результатів діяльності (наприклад, постановка 

викладачем і розв’язання студентом проблемної ситуації шляхом пошуку певного 

прийому, алгоритму; науково-дослідна робота, яка виконується під час студентських 

олімпіад, виступів на наукових конференціях, тощо. 

Освітній процес у системі вищої школи, спрямований на формування і розвиток 

творчої особистості, має бути організований таким чином, щоб студенти і викладачі 

працювали в дусі взаєморозуміння, взаємоповаги, творчого співробітництва, щоб 

відбувалось особистісне спілкування, яке зумовлює використання особистісного діалогу як 

домінуючої форми навчального спілкування, моделювання життєвих ситуацій в процесі 
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складання і розв’язування творчих задач. У результаті особистісного діалогу передбачається 

утворення ситуацій вибору, авансування успіху, самоаналізу, самооцінки, самопізнання.  

Особливої уваги в організації творчої навчальної діяльності студентів у процесі 

вивчення вищої математики заслуговують методи проблемного навчання як дидактичної 

системи. Одним із основних є дослідницький метод навчання, метод моделювання. 

Важливим засобом творчої діяльності студентів є задачі прикладного змісту і творчі 

завдання. Такі завдання створюють для студентів проблемні ситуації, на розв’язання 

яких студент застосовує всі пізнавальні можливості. 

Основними ознаками творчої особистості є інтелект, знання та досвід; широта 

кругозору; самостійність і сміливість мислення; здатність до критичного оцінювання 

попереднього досвіду і навколишньої дійсності; діалектичний світогляд; індивідуальість, 

оригінальність і незалежність у прийнятті рішень; альтеративність; здатність 

фантазувати; широке використання наукового підходу в практичній діяльності. 

Важливим фактором формування творчої особистості студента є розвиток у нього 

пізнавальної самостійності, яка обумовлена наявністю пізнавального інтересу та 

активної навчально-дослідної діяльності студента. Прояв пізнавального інтересу 

характеризує певний рівень активності, а отже і пізнавальної самостійності. Найвищий 

рівень пізнавального інтересу – це інтерес студентів до причинно-наслідкових зв’язків, 

до виявлення закономірностей, до встановлення загальних принципів явищ, що діють в 

різних умовах. Цей рівень спряжений з елементами дослідницької творчої діяльності, з 

набуттям нових та удосконаленням наявних способів навчання.  

Творчий рівень пізнавальної самостійності студентської молоді під час вивчення 

курсу вищої математики визначає спроможність особистості самостійно орієнтуватись в 

нових математичних ситуаціях, складати план виконання дій і виконувати його, 

пропонувати нові способи розв’язування відомої задачі, систематизувати, узагальнювати 

навчальний матеріал; самостійно працювати із сучасними джерелами інформації; 

проявляти творчий підхід до розв’язування задачі в нестандартній математичній 

ситуації; складати нові математичні задачі, аналізувати, зіставляти, шукати нові, 

оригінальні способи розв’язування задачі; проявляти гнучкість, самокритичність думки, 

здійснювати самоаналіз та самоконтроль[9]. 

Досягненню творчого рівня пізнавальної самостійності студентів сприяє 

здійснення ними дослідницької діяльності. При цьому доцільно використовувати 

наступні прийоми, які сприяють розв’язанню складної, нестандартної задачі або 

проблеми: запитання – формулювання якнайбільше запитань відносно даної задачі і 

спроба відшукання на них відповіді; відстрочка – відкладання задачі, яку не вдається 

розв’язати, на деякий час з умовою повернення до цієї задачі; фіксація – запис 

промайнувших думок; опрацювання навчальної літератури, що містить усні вправи на 

обчислення і перетворення. Спрямованість особистості на саморозвиток виступає 

системотворним компонентом її творчої спрямованості в силу навчально-пізнавального 

характеру діяльності та психофізіологічних і соціальних особливостей. 

Важливою умовою формування творчої особистості студента є формування у 

нього інтересу до майбутньої професійної діяльності. Тому, вивчення певних тем з 

вищої математики доцільно супроводжувати розв’язанням дослідницьких, творчих 

ситуацій, які є проявом евристичного та проблемного методів навчання математики. На 

нашу думку, важливим та ефективним засобом розвитку творчої особистості студента є 

розв’язування нестандартних задач, а важливою передумовою, яка сприяє розвитку 

творчого мислення, є прикладна спрямованість навчання математики. Саме прикладна 

спрямованість сприяє формуванню у студентів наукового світогляду, мотивації та 

пізнавального інтересу до вивчення курсу вищої математики. 

Математичні задачі, що мають проблемний характер і потребують творчого 

пошуку, відносяться до творчих математичних задач. Під час вивчення математичних 

дисциплін доцільно пропонувати студентам творчі математичні задачі різних типів і 

рівнів складності, а саме: 1) задачі геометричного та фізичного змісту на моделювання 
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диференціальних рівнянь; 2) дослідницькі задачі на застосування диференціального та 

інтегрального числення; 3) задачі на проектування моделей споживання та ін. 

До творчих задач відносяться дослідницькі - це нестандартні задачі, в яких 

студенти не знають наперед ні способу їх розв’язання, ні того, на який навчальний 

матеріал опирається розв’язання. Студенти в ході розв’язання таких задач повинні 

провести пошук плану розв’язання задачі, встановити, який теоретичний матеріал дає 

ключ до того або іншого розв’язання. Етап постановки проблеми – «творчий» компонент 

розумового процесу, сформулювати проблему повинен сам студент після постановки і 

розв’язання мотивуючої задачі.  

Застосування студентами прийомів діяльності в нових математичних ситуаціях є 

одним із показників засвоєння цих прийомів. Наприклад, самостійне перенесення 

прийому розв’язування диференціальних рівнянь та їх систем у сферу розв’язування 

прикладних задач, задач на дослідження розв’язків рівняння відносно технічних 

параметрів та ін. – це вже один із проявів евристичної діяльності студентів. Наприклад, 

до таких прикладних задач можна віднести задачу «про ефективність реклами». 

Задача. Припустимо, що в торговельній мережі реалізується продукція В, про яку в 

момент часу t з числа потенціальних покупців N знають лише x. Для прискорення збуту 

продукції В по радіо та телебаченню були надані рекламні оголошення. Після рекламних 

оголошень швидкість зміни числа покупців, які знають про продукцію В, пропорційна як 

числу тих, хто знає про товар, так і числу тих, хто про нього не знає. За домовленістю 

час відраховується після рекламних оголошень, коли про товар знало 


N
 людей. Тоді 

отримаємо задачу Коші 

dt

dx
 ═ kx(N – x), x(0) ═ 



N
, де к – додатний коефіцієнт пропорційності. 

Розв’язком цієї задачі є рівняння логістичної кривої: x ═ 
nktey

N
 )1(1

. 

Під час розв’язування прикладних задач студентам доводиться самостійно 

добирати конкретний матеріал, проявляти уміння застосовувати відповідне правило, 

формулу, рівняння, закон, які виступають в якості „знаряддя‖ їх розумової діяльності.  

Прояв творчої діяльності студента значною мірою відбувається під час 

установлення нового факту; формулювання проблеми, задачі; висунення гіпотези; 

визначення шляхів пошуку нових фактів, виявлення їх на основі порівняння, зіставлення 

відомих фактів; узагальнення і систематизації даних; оцінювання отриманого 

результату, його значущості.  

Важливим фактором розвитку творчої особистості студента є наявність належної 

матеріально-технічної бази вузу. Особливо гострим постає питання щодо оснащення 

новітніми комп’ютерними технологіями, науково-методичними розробками. Застосування 

комп'ютерної техніки у творчому процесі діяльності студентів дозволяє зробити її 

нетрадиційною, яскравою, наповненою новим змістом і знаннями з інших наочних 

областей. Це перетворює математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, під час навчально-

пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення вищої математики найефективнішими 

виявляються методи проблемного навчання, які сприяють формуванню творчої особистості. 

Проблемний виклад, який здійснює сам педагог, сприяє навчанню студентів способів 

мислення при розв’язуванні поставлених проблем. Метою творчого навчання вищої 

математики є надання студентам можливості здобувати знання, уміння формувати поняття і 

робити умовиводи, розв’язувати різноманітні математичні задачі, а також сприяти процесу 

зміни особистісних якостей студента, які розвиваються за допомогою різноманітних 

евристичних прийомів. Творча навчальна діяльність студентів при формуванні 

математичного апарату дослідження проблемних ситуацій потребує прояву належної уваги 

задачам на дослідження, встановлення закономірностей, а також задачам, які вимагають не 
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стільки знань теорії, скільки нешаблонного, оригінального, евристичного мислення. Тому, 

формування творчої особистості майбутнього спеціаліста зумовлює поєднання навчання і 

виховання, їх спрямування до науково-дослідної роботи в межах цілісного навчально-

пізнавального процесу. 
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Нестеренко А. М., Щерба В. О. Формирование творческой личности студента 

при изучении высшей математики.  
Аннотация. Постановка проблемы определяется тем, что современная система 

образования должна быть ориентирована на воспитание математического мышления, 

способность создавать математические модели, умение их анализировать и 

воплощать в реальные ситуации. Проведенный анализ актуальных исследований показал 

значимость поставленной цели и потребность в ее раскрытии. 
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В статье значительное внимание уделяется понятию творческой личности, активи-

зации деятельности студентов путем создания надлежащей и целостной методической 

системы, рассматривается вопрос формирования творческой личности студента в 

процессе изучения курса высшей математики, указываются условия и пути выявления и 

развития у студентов творческих способностей, навыков к самопознанию, самостоя-

тельной деятельности; отмечается значимость психологического фактора в сочетании с 

эффективной методической системой обучения студентов курсу высшей математики. 

Условия формирования творческой личности должны предусматривать как психо-

логический, так и методический факторы по эффективной научно-творческой деятель-

ности студентов. Важным условием формирования творческой личности студента 

является формирование у него познавательного интереса, изучение определенных тем по 

высшей математике целесообразно сопровождать решением исследовательских, творче-

ких ситуаций, которые являются проявлением эвристического и проблемного методов 

обучения математике. Указано, что достижению творческого уровня познавательной 

самостоятельности студентов способствует осуществления ими исследовательской 

деятельности, отмечена роль прикладных и исследовательских задач, а также основные 

приемы, которые способствуют решению сложной, нестандартной задачи или проблемы. 

Автор указывает, что успешная творческая деятельность студентов предполагает 

наличие у них надлежащих математических способностей,что во время личностного 

диалога предусматривается создание ситуаций выбора, авансирование успеха, 

самоанализа, самооценки, самопознания. Отмечается, что важным фактором развития 

творческой личности студента является наличие надлежащей материально-технической 

базы, оснащение новейшими компьютерными технологиями, научно-методическими 

разработками. 

В выводах указана необходимость рассматриваемой проблемы и потребность в ее 

дальнейшем изучении, в сочетании обучения и воспитания, их направлении к научно-

исследовательской работе в рамках целостного учебно-познавательного процесса. 

Ключевые слова: творческая деятельность, личность, математическое 

мышление, высшая математика, методическая система, познавательный интерес, 

самопознание, проблемные задачи, творческое мышление, исследовательский метод, 

эвристическое, творческое мышление, нестандартне задачи. 
 

Nesterenko A. M., Shcherba V. O. Formation of a student's creative personality in 

the study of higher mathematics. 

Summary. The problem is determined by the fact that the modern education system should 

be focused on the education of mathematical thinking, the ability to create mathematical models, 

the ability to analyze and implement them in real situations. The analysis of current research has 

shown the importance of this goal and the need for its disclosure. 

The article pays considerable attention to the concept of creative personality, activation 

of students by forming a proper and holistic methodological system, the formation of creative 

personality of students in the study of higher mathematics isі considered, the conditions and 

ways to identify and develop students' creative abilities, self-knowledge skills, independent 

activities are indicated; the significance of the psychological factor in combination with the 

effective methodical system of teaching the course of higher mathematics to students is noted. 

The conditions for the formation of creative personality should include both 

psychological and methodological factors for effective scientific and creative activities of 

students. An important condition for the formation of a student's creative personality is the 

formation of his cognitive interest, the study of certain topics in higher mathematics should be 

accompanied by solving research, creative situations, which are a manifestation of heuristic 

and problem-based methods of teaching mathematics. It is noted that the achievement of 

creative level of cognitive independence of students is facilitated by their research activities, 

the role of applied and research tasks, as well as the main techniques that contribute to solving 

a complex, non-standard problem. 
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The author points out that the successful creative activity of students foresees the 

presence of proper mathematical abilities, that during the personal dialogue the formation of 

situations of choice, advancement of success, self-analysis, self-assessment, self-knowledge is 

foreseen. It is noted that an important factor in the development of the creative personality of 

the student is the availability of appropriate material and technical base, equipment with the 

latest computer technology, scientific and methodological developments. 

The conclusions indicate the need for this problem and the need for its further study, in a 

combination of training and education, their direction to research work within a holistic 

educational and cognitive process. 

Key words: creative activity, personality, mathematical thinking, higher mathematics, 

methodical system, cognitive interest, self - knowledge, problem tasks, creative thinking, 

research method, heuristic, creative thinking, non - standard problems. 
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STEM-ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 
 

Метою статті є висвітлення питань впровадження STEM-технологій на уроках 

біології. STEM-освіта – це комплексний міждисциплінарний підхід, який поєднує в собі 

природничі науки з технологіями, інженерією і математикою із проекцією на життя, де 

всі предмети взаємопов’язані й інтегровані в єдине ціле. Залучення в STEM може 

підтримати не лише розвиток креативного мислення та формування компетентності 

дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому що розвиває такі навички, 

як: співробітництво, комунікативність, творчість. Застосування STEM-технологій на 

уроках біології у нашому закладі освіти відбувається під час інтегрованих уроків, виконанні 

навчальних проєктів. Інтеграція на уроках біології можлива при вивчені багатьох тем. 

Інтегровані уроки мають на меті встановлення міжпредметних зв’язків, що спрямовані на 

формування цілісного, системного світогляду. При вивченні окремих тем окремі діти 

самостійно або у групах створюють навчальні проєкти. Вчитель повинен управляти 

діяльністю дітей, допомагати та спонукати до пошукової діяльності за для вирішення 

завдань навчального проєкту. Ефективність навчання зростає при використанні STEM-

елементів в освітньому процесі. У результаті в учнів формується цілісне уявлення про світ, 

учні розуміють практичне значення матеріалу. При вивченні біології не можливо вивчати 

живі організми не звертаючись до хімії або фізики, географії або природознавства, 

мистецтва або математики. Все разом забезпечує ефективність сприйняття навчальної 

інформації. Робота вчителя при використанні STEM-технологій в освітньому процесі має 

на меті навчити учнів мислити самостійно, знаходити способи розв’язувати проблеми, 

використовуючи знання з різних предметів, прогнозувати результати та наслідки 

розв’язання проблем. Проєктна діяльність, впровадження STEM-технологій в освітній 

процес при вивченні біології у сучасній освіті є важливою складовою фахової 

компетентності та соціалізації учнів. 

Ключові слова: STEM-освіта, STEM-технології, проєктна діяльність, уроки 

біології, середня освіта. 
 

Постановка проблеми. Сучасна середня освіта багато уваги приділяє формуванню 

в учнів природничо-математичних компетентностей та навичок практичної діяльності, а 
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також проблемі застосування отриманих шкільних знань у повсякденному житті. 

Аналізуючи дослідження науковців, зазначаємо, що найбільш поширеним напрямом у 

навчальному процесі є застосування STEM-технологій. 

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), що схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р [1] зазначає, 

що перед сферою освіти постає завдання розвитку і виховання всебічно розвиненої, 

освіченої, інноваційної особистості згідно з Концепцією реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. 

№ 988 [2]. Природничо-математична освіта (STEM-освіта) повинна стати одним з 

пріоритетів розвитку сфери освіти, складовою частиною державної політики з 

підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та розвитку 

людського капіталу, одним з основних факторів інноваційної діяльності у сфері освіти, 

що відповідає запитам економіки та потребам суспільства. 

Сьогодні в Україні вже відбувається багато подій, що орієнтовані на поширення та 

впровадження STEM-технологій. Однак залишаються деякі питання щодо їх 

застосування при вивченні шкільного курсу біології. 

Аналіз актуальних досліджень. Розроблення Концепції розвитку природничо-

математичної освіти (STEM-освіти) спрямоване на: 

 формування навичок розв’язання складних (комплексних) практичних проблем, 

критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості, організаційних 

та комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та приймати рішення, 

готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією, фінансової 

грамотності, цілісного наукового світогляду, ціннісних орієнтирів, загальнокуль-

турної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей і математичної 

та природничої грамотності; 

 всебічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей; 

 оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності; 

 виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя, формування 

вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань [1]. 

Передбачено реалізацію цієї Концепції до 2027 року через План заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 

року, що схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. 

№ 131-р [3]. 

Розробка та реалізація Концепції розвитку природничо-математичної освіти, на 

нашу думку, викликана тим, що Україна у 2018 році долучилася до Програми 

міжнародного оцінювання учнів – PISA, за допомогою якого оцінюються три види 

грамотності: читацька, математична та природничо-наукова. Сьогодні питання 

впровадження STEM-освіти є актуальними, багато публікацій з’являється у вітчизняних 

та зарубіжних наукових виданнях.  

У Концепції розвитку природничо-математичної освіти зазначається, що 

природничо-математична освіта (STEM-освіта) – цілісна система природничої і 

математичної освітніх галузей, метою якої є розвиток особистості через формування 

компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих 

цінностей з використанням трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на 

практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для 

розв’язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і вмінь у 

професійній діяльності [1]. 

Метою статті є висвітлення впровадження STEM-технологій на уроках біології. 

Виклад основного матеріалу. Що ж ми розуміємо під абревіатурою STEM? За 

визначенням Інституту модернізації змісту освіти: акронім STEM (S – science, T – technology 

– Е-engineering – М-mathematics) вживається для позначення популярного напряму в освіті, 

що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
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(Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних 

програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні технології [4]. 

STEM-освіта – це комплексний міждисциплінарний підхід, який поєднує в собі 

природничі науки з технологіями, інженерією і математикою із проекцією на життя, де 

всі предмети взаємопов’язані й інтегровані в єдине ціле. Залучення в STEM може 

підтримати не лише розвиток креативного мислення та формування компетентності 

дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому що розвиває такі навички, 

як: співробітництво, комунікативність, творчість.  

Мета STEM-освіти полягає у цілеспрямованому створенні зв’язків між школою і 

соціальними практиками, між навчальним процесом і цілим світом в аспекті розвитку 

природних здібностей дитини, рівень яких визначатиме її успішну самореалізацію як під час 

навчання, так і поза школою. Учень не просто вчиться генерувати цікаві ідеї, але й відразу 

втілює їх у життя, навчається планувати свою діяльність, виходячи з поставленого завдання 

і наявних ресурсів, що обов’язково стане йому в нагоді у реальному житті [5]. 

STEM-освіта є невід’ємною частиною Нової української школи (НУШ), тому що 

вона не лише дає змогу отримати нові знання, вона дає можливість учням оволодіти 

необхідними компетентностями за для системного мислення, можливості жити в світі, 

який розвивається стрімкими темпами, легко та швидко адаптуватися до нього. 

На нашу думку, запровадження елементів STEM-технологій в освіті дає 

можливість дітям більш ефективно засвоювати новий матеріал, робить освітній процес 

цікавим, мотивує до навчання, до отримання нових знань самостійно або в команді, 

мислити оригінально, не за шаблоном, шукати рішення швидко, комплексно, 

неординарно, креативно, всебічно розвивати свої здібності. А вчителі у цей час можуть 

наочно давати знання дітям, привчати їх до самостійності, до роботи у команді, 

неординарно підходячи до навчання мотивувати та зацікавлювати, розвивати дитячі 

здібності. Тобто учні з пасивних отримувачів знань стають активними учасниками 

освітнього процесу, конструкторами системи отриманих знань, а вчителі 

перетворюються в організаторів процесу пошуку й отримання нових знань. 

STEM-технології можна, і необхідно, застосовувати в усіх класах і при вивченні 

всіх предметів шкільного курсу без винятку: української мови та літератури, іноземних 

мов, математики, фізики, хімії, біології, мистецтва, інформатики і так далі. Застосування 

таких технологій зробить освітній процес максимально різноманітним, наочним, 

зрозумілим, більш доступним для запам’ятовування.  

У шкільному курсі біології дуже важливе прикладне спрямування. Тому 

спираючись на Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році підготовлені 

Інститутом модернізації змісту освіти [6] впроваджуємо в освітній процес STEM-

технології на уроках біології. 

При викладанні біології за діючою програмою, яку, на наш погляд, складали 

бездумно, без врахування вікових та психологічних особливостей дітей шкільного віку, 

вчителі стикаються з рядом проблем – це і важкий для розуміння дітьми матеріал, і 

перенасиченість термінами, і недостатня кількість лабораторних і практичних робіт і час 

для їх виконання. Тому, як вихід із ситуації яка склалася, активно застосовуються STEM-

технології, які дозволяють активізувати пізнавальні здібності дітей. Використання таких 

технологій навчання дозволяє формувати й розвивати креативну мислячу особистість, яка 

має логічне мислення, може розв’язати проблеми, що з’являються у житті кожної людини.  

Компетентнісна модель навчання передбачає впровадження інноваційних 

технологій, інтерактивних методів, методики проблемного навчання тощо. Займаючись 

практичною діяльністю діти більше розкривають та розвивають здібності, виявляється 

зацікавленість до предметів. 

Застосування STEM-технологій на уроках біології у нашому закладі освіти 

відбувається під час інтегрованих уроків. Інтеграція на уроках біології можлива при 

вивчені багатьох тем, деякі приклади наведені у таблиці 1. Інтегровані уроки мають на 
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меті встановлення міжпредметних зв’язків, що спрямовані на формування цілісного, 

системного світогляду. При вивченні окремих тем діти самостійно або у групах 

створюють навчальні проєкти. Вчитель повинен управляти діяльністю дітей, допомагати 

та спонукати до пошукової діяльності за для вирішення завдань навчального проєкту. 

Таблиця 1 

Інтеграція тем з біології та інших предметів 

Інші предмети Біологія 

Види рухів.  Рухи живих організмів.  

Симетрія. Симетрія квітки, живих організмів. 

Геометрична прогресія. Розмноження організмів. Правило 

екологічної піраміди.  

Функції та їхні властивості. 

Тиск (розділ термодинаміки). 

Серцево-судинна система. 

Зміна тиску в судинах.  

Площа фігур. Інтенсивність фотосинтезу, площа листка.  

Графіки функцій. Побудова варіаційної кривої.  

Математичне моделювання. Прогнозування та моделювання як методи 

біологічних досліджень.  

Оптика. 

Художне мистецтво. 

Вивчення зорової системи. 

Термодинаміка Будова та функції шкіри. 

Теорія пружності. Механіка. Будова внутрішнього та зовнішнього 

скелету живих організмів. 
 

Також при вивченні багатьох розділів шкільного курсу біології навчальними 

програмами з біології затверджених наказами МОН в окремих класах передбачено 

виконання декількох навчальних проєктів. Застосування STEM-технологій при їх 

виконанні дає можливість учням здійснювати проєктну та дослідницьку діяльність, 

засвоювати науково-технічні знання, розвивати навички критичного мислення. 

Використання STEM-технологій вчить учнів робити щось самостійно. 

На уроках біології такий підхід здатен: 

 стимулювати пізнавальний інтерес до природничих дисциплін, допомагає 

працювати у віртуальних лабораторіях, проводити комп’ютерні експерименти за 

допомогою моделюючих програм; 

 зробити уроки різноманітнішими, яскравішими, привабливішими, використовуючи 

наочність, анімацію, музику, відеоматеріали; 

 користуватися різноманітними довідковими системами, електронними 

бібліотеками та іншими інформаційними ресурсами на уроці, що підвищує 

інформаційну компетентність учнів; 

 надавати навчальній роботі проблемного творчого дослідницького характеру, що 

допомагає розвивати розумові здібності учнів, швидкість їхнього мислення, пам'ять; 

 уроки збагачуються емоційним забарвленням, бо урок біології перетворюється на 

світ незвіданих таємниць, коли всі біологічні явища і хімічні процеси в природі 

можна спостерігати за допомогою мультимедіа [6; 7]. 

Через наслідки пандемії Covid-19, введення карантинних заходів призвело до 

поєднання традиційного та дистанційного навчання. І, як наголошується у Методичних 

рекомендаціях [6], це сприяло впровадженню нових підходів та форм навчання. STEM-

технології, які останнім часом активно використовується в освітньому процесі, є 

поєднанням міждисциплінарних, міжгалузевих та проєктних підходів. 

Ефективність навчання зростає при використання STEM-елементів і в цьому 

допомагає інтеграція предметів або окремих тем. У результаті інтеграції в учнів формується 

цілісне уявлення світу, учні розуміють практичне значення матеріалу. При вивченні біології 

не можливо вивчати живі організми не звертаючись до хімії або фізики, географії або 

природознавства, мистецтва або математики. Використання мультимедійної презентації 
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стає значно яскравішим із показом фотографій, малюнків, графіків. Використовуючи 

анімацію або відео, можна прослідити будь який біологічний процес у динамічній зміні. Все 

разом забезпечує ефективність сприйняття навчальної інформації (наприклад, клітинне 

дихання, процеси транскрипції та трансляції, фотосинтез). 

Відомий факт – ніщо так не привертає увагу й не стимулює роботу, як цікаве. А 

тому, на початку вивчення нової теми можна повідомити учням різноманітні цікаві 

факти відгадки на які вони зрозуміють на уроці під час вивчення нового матеріалу. 

При вивченні будови клітини обов’язковою є демонстрація мікрофотографій, 

малюнків клітинних клітин різного типу, їх органел, що значно полегшує сприйняття 

складної навчальної інформації. Анімації, що використовуються на уроках, дають змогу 

детально розглянути всі стадії функціонування клітини. Для кращого розуміння клітинної 

будови, розташування органел клітини діти виконують проєкти «Будова клітини» (у 6-х, 9-х 

та 10-х класах). Дуже яскраво виглядають проєкти «Вирощування найвищої бобової 

рослини» (5-ті класи, Природознавство), дослідження умов проростання насіння (6-ті класи, 

Біологія рослин), хімічний склад клітини (моделі молекул) (9-ті та 10-ті класи), дитячі леп-

буки з найбільш цікавих для них тем (5-11-ті класи), Біологія тварин та Біологія людини має 

широкий простір для проєктів, які діти із великим задоволенням роблять практично з 

кожної теми. Практично з усіма проєктами, які виконують учні нашого закладу освіти (КУ 

Сумська гімназія №1) можна ознайомитися на сторінці у Фейсбуці 

(https://www.facebook.com/groups/1623558610988847) та на сайті закладу освіти у розділі 

«Проєкти гімназії №1» (http://gimnazia. sumy.ua/category/proekti-gimnazii-n1.html; 

https://ru.padlet.com/khomkate/ 83jpjksubsjxilhr). 

На уроках біології не можливо без застосування міжпредметних зв’язків. 

Наприклад, вивчення теми «Зорова сенсорна система» у 8-х класах доречно провести з 

вчителем фізики (розділ «Оптика») та/або мистецтва; уроки з теми «Опорна рухова 

система» (вивчення будови скелета, з’єднання кісток, м’язи, їх робота) – як із вчителем 

фізики, так і вчителем фізичної культури; вивчення теми «Хімічний склад клітини» – з 

вчителем хімії і ще безліч тем при вивченні біології, які можна вивчати через інтеграцію 

з різними предметами. 

В освітньому процесі при вивченні біології важливе місце належить роботі в 

групах. Таку роботу доречно організовувати при засвоєнні нових знань, як 

випереджальне завдання з метою зібрати більше інформації. На наступних уроках 

групи/представники від груп представляють свою роботу у вигляді стінних газет, 

сторінок буклету, презентацій, повідомлень та інші форми представлення результатів. 

Робота вчителя при використанні STEM-технологій в освітньому процесі має на 

меті навчити учнів мислити самостійно, знаходити способи розв’язувати проблеми, 

використовуючи знання з різних предметів, прогнозувати результати та наслідки 

розв’язання проблем. Проектна діяльність, впровадження STEM-технологій в освітній 

процес при вивченні біології у сучасній освіті є важливою складовою фахової 

компетентності та соціалізації учнів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Біологія – це складна 

наука. Кожен вчитель самостійно обирає методи та форми навчання на своїх уроках. 

Вчитель завдяки сучасним методам активно взаємодіє з учнями, і разом із своїми учнями 

постійно підвищує свій професійний ріст через освоєння нових практик, через 

інформаційні технології. Навчання дедалі більше стає результативним, розвиваючим. 

Впровадження STEM-технологій є основою для успішної самореалізації учнів в 

майбутньому, розвитку екологічної свідомості людини, розвитку критичного мислення, 

уміння навчатися впродовж життя, уміння швидко й адекватно аналізувати ситуацію, 

компетентність в математично-природничих науках. 

Наше дослідження не вичерпує всіх існуючих проблем й залишаються питання, 

пов’язані із впровадженням STEM-технологій на уроках біології, які потребують 

подальших наукових досліджень, розробок. 
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Хоменко Е. П., Хоменко А. В. STEM-технологии на уроках биологии. 
Аннотация. Цель статьи – освещение вопросов внедрения STEM-технологий на 

уроках биологии. STEM-образование – это комплексный междисциплинарный подход, 

объединяющий в себе естественные науки с технологиями, инженерией и 

математикой, интегрирует предметы в единое целое. Использование STEM-технологий 

обеспечивает развитие креативного мышления, формирование исследовательской 

компетентности, способствует социализации личности, поскольку развивает 

сотрудничество, коммуникабельность, творчество. Применение STEM-технологий на 

уроках биологии в нашем учебном заведении происходит при проведении 

интегрированных уроках, выполнении учебных проектов. Учитель должен управлять их 

деятельностью, помогать и побуждать к поисковой деятельности для решения задач 

учебного проекта. Эффективность обучения возрастает при использовании STEM-

элементов в образовательном процессе. В результате у школьников формируется 

целостное представление о мире, понимание практического значение изучаемого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
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материала. При обучении биологии невозможно изучать живые организмы не 

обращаясь к химии или физике, географии или природоведению, искусству или 

математике. Работа учителя при использовании STEM-технологий в образовательном 

процессе - научить учащихся мыслить самостоятельно, находить способы решения 

проблемы, используя знания по различным предметам, прогнозировать результаты и 

последствия решения проблем. Проектная деятельность, внедрение STEM-технологий в 

образовательный процесс при изучении биологии в современном образовании является 

важной составляющей профессиональной компетентности и социализации учащихся. 

Ключевые слова: STEM-образование, STEM-технологии, проектная деятельность, 

уроки биологии, среднее образование. 
 

Khomenko K. P., Khomenko A. V. STEM-technologies in biology lessons. 

Summary. The purpose of the article is to display the implementation of STEM-

technologies in biology lessons. STEM-education is a comprehensive interdisciplinary approach 

that combines the natural sciences with technology, engineering and mathematics with a 

projection to life, where all subjects are interconnected and integrated into a single whole. 

Involvement in STEM can support not only the development of creative thinking and the 

formation of the researcher's competence, but also contribute to better socialization of the 

individual, because it develops such skills as: cooperation, communication, creativity. The use of 

STEM-technologies in biology lessons in our educational institution takes place during 

integrated lessons, implementation of educational projects. Integration in biology lessons is 

possible when studying many topics. Integrated lessons aim to establish interdisciplinary links 

aimed at forming a holistic, systematic worldview. When studying individual topics, individual 

children individually or in groups create educational projects. The teacher must manage the 

activities of children, help and encourage research activities to solve the problems of the 

educational project. The effectiveness of learning increases with the use of STEM-elements in the 

educational process. As a result, students form a holistic view of the world, students understand 

the practical significance of the material. When studying biology, it is not possible to study living 

organisms without resorting to chemistry or physics, geography or natural science, art or 

mathematics. All together ensures the effectiveness of the perception of educational information. 

The teacher's work in using STEM technologies in the educational process aims to teach students 

to think independently, to find ways to solve problems using knowledge in various subjects, to 

predict the results and consequences of problem solving. Project activities, the introduction of 

STEM-technologies in the educational process in the study of biology in modern education is an 

important component of professional competence and socialization of students. 

Key words: STEM-education, STEM-technologies, project activity, biology lessons, 

secondary education. 
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METHODOLOGICAL SUPPORT – A MEANS OF OPTIMIZING THE 

MANAGEMENT OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS 

FOR SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

У статті висвітлено проблему методичної підтримки управління підготовкою 

майбутніх учителів математики до успішної професійної діяльності. Визначено, що 

методична підтримка – це відгук викладача на проблему, яка виникла і з якої студент не 

може справиться з її рішенням самостійно; а управління підготовкою до успішної 

професійної діяльності – це комплекс взаємопов’язаних організаційно-змістовних 

заходів, спрямованих на допомогу студентам для вирішення навчальних проблем і 

використанню їх для оптимізації процесу професійного становлення і формування 

необхідних професійних якостей. Методична підтримка управлінням підготовки 

студентів до успішної професійної діяльності спрямовано на організацію своєчасної 

допомоги з боку викладача в адаптації до навчання в умовах університету, оволодіння 

методикою і технологією освітнього процесу, що дозволяє задіяти механізми 

особистісного росту майбутніх учителів математики в освітньому процесі. 

Встановлено, що методична підтримка реалізується поетапно в різноманітних 

формах: проблемної групі, алгоритмів, індивідуальних консультацій, практико-

орієнтованих семінарів, «круглих столів», засідань дискусійного клуба.  

Методична підтримка управлінням підготовкою майбутніх учителів математики 

до успішної професійної діяльності потребує грамотних управлінських рішень, умінь 

своєчасно виявляти динаміку якості підготовки студентів до успішної праці, складні 

ситуації в житті студентів, шляхи зняття труднощів у навчанні, володіння 

методикою подолання цих труднощів. Продуктивність цього процесу залежить від 

розробки методичного обладнання і чіткого плану його використання в ході підготовки 

студентів до професійної діяльності  

Ключові слова: якість підготовки, етапи методичної допомоги, форми 

методичної підтримки, суб’єктний досвід. 

 

The problem statement. The current state of school mathematics education actualizes 

the problem of improving the quality of training of future mathematics teachers who are able to 

effectively solve a wide range of professional problems, successfully act in difficult situations 

and implement an innovative approach to solving urgent pedagogical problems. 
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The analysis of recent studies. The problem of the quality of training of future teachers was 

studied in various aspects: training of future specialists for creative professional activity 

(V. Gorshkova (2007), N. Guziy (2007), V. Klimenko (2006), N. Chuvasova (2020), etc.); patterns 

of formation of a professional image of a modern teacher's personality (N. Belokonnaya, T. Dovga, 

K. Zhegnalik, A. Klim-Klimashevskaya, L. Kondrashova, E. Rangelova, A. Smantser (2019), etc.); 

improving the training of future teachers of mathematics (I. Dereza, 2014, E. Skafa, 2004,  

N. Slyusarenko, 2010, etc.). The attention of researchers is focused on the development of a 

learning strategy for success (M. Clement, 2018, A. Flechner, 2017, M. Fullan, 2007), the 

acquisition of experience of the reflexive behavior of the individual, his readiness to interact in the 

educational process (S. Noormonammadi, 2014, A. Öqvist, 2018, M. Malmstrom 2018 etc.). Of 

well-known interest are works on the use of managerial resources in the training of future teachers 

(Y. Atamanchuk, 2020, N. Kondrashov. 2021, A. Kucheryavyy, 2020. O. Marmaza, 2004,  

V. Maslov, 2007, etc.). 

The basis of the training optimization strategy is "student-centrism", the implementation 

of which is associated with a new management philosophy. The essence of this philosophy is to 

create a flexible system of advanced informational methodological support for the management 

of students' preparation for professional activity. 

Analysis of scientific literature and pedagogical practice allows us to say that recently the 

attention of researchers has been attracted by methodological support, as a means of promoting 

the implementation of the training of future teachers on the principles of student-centrism. 

Unfortunately, methodological support has not yet received a complete theoretical 

substantiation of practical application in the preparation of future mathematics teachers. 

Methodological support is viewed as a personality-oriented tool that provides targeted 

stimulation of professional development and facilitates its transfer to a self-regulatory regime. 

The relevance and need for practice have led to the need to develop the problem of researching 

the possibilities of methodological support in optimizing the management of training future 

mathematics teachers for professional pedagogical activity. 

The quality of training future mathematics teachers for successful professional activity is 

due to its management and timely methodological support. 

The purpose of the study is to identify and theoretically substantiate the possibilities of 

methodological support in managing the quality of training future mathematics teachers for 

pedagogical activities. Therefore, the object of our research is the management of the training 

of future mathematics teachers for successful professional activities, and the subject is the 

methodological support of the management of the training of students of mathematical 

specialties in the system of university education. Participants in the study - students 1-4 courses 

(344 people.) And teachers (30 people) Bogdan Khmelnytsky Cherkasy National University, 

Cherkasy, Ukraine, University of Natural Sciences, Siedlce, Poland, Sumy State Pedagogical 

University named after A. Makarenko, Ukraine. Testing the effectiveness of solving the 

assigned tasks in the study was carried out using diagnostic techniques (a technique for 

studying difficulties in the work of students, a technique for diagnosing the productivity of 

methodological support for managing the preparation of future mathematics teachers for 

successful professional activities). The identification of the main indicators of productivity was 

carried out using the following methods: 

a) a theoretical analysis of the state of the problem under study in theory and practice 

(analysis of scientific literature, methodological developments and recommendations) for the 

development of theoretical provisions for methodological support by the management of 

student training and guidelines for providing practical assistance to teachers and students. 

b) identifying the difficulties of students in the educational process and the need for 

methodological support (questionnaires, conversations, observation, solving pedagogical 

problems) for the development of practical recommendations for overcoming difficulties and 

ensuring the productivity of the educational process. 

At the ascertaining and formative stages of the pedagogical experiment, the obtained data 

were processed and the conceptual provisions of the methodological support for managing the 
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preparation of future mathematics teachers for successful activities were determined through 

the use of various forms of methodological support in the educational process. 

 The development of the theoretical provisions of the phenomenon under study and the 

corresponding tools for managing the training of future mathematics teachers for successful 

activities is a logical step to ensure the quality of their professional training in a university 

environment. 

Presentation of the main material. The solution of the tasks set necessitated studying the 

level of students' difficulties and identifying possible ways to overcome them, which are not so rare 

that practicing teachers in the performance of professional functions are encountered. In order to 

identify the possibilities of methodological support in increasing the productivity of managing the 

preparation of students for professional activity and removing difficulties affecting its quality, a 

questionnaire survey of 1-3 year students was carried out. To the question: What helps you in 

educational work, increasing its effectiveness? the answers were received: only 5.2% pay attention 

to the psychological climate of the class, 13.4% – often, 52.6% – sometimes, and 28.8% – never. 

They create conditions for asking questions in the course of classes – always – 10.5%, often – 

34.3%, sometimes – 39.4%, never – 15.8%. During the survey, a negative tendency in the attitude 

of students to the study of the theoretical foundations of professional activity was revealed. A 

positive attitude in the 1st year is characteristic of 19.2% of students, in the 2nd and 3rd courses – 

14.0% and 11.1%, respectively; ―Negative‖ in the 1st year – 6.2% of students, in the 2nd year – 

11.2%, and in the 3rd year – 13.0%. About 20% of the surveyed 1-3-year students demonstrate a 

negative attitude towards the study of subjects and explain this situation by the difficulties that 

accompany their study. About 50% of the students surveyed note the absence of humane relations 

between them and the teachers, their indifference to the difficulties that students encounter in their 

educational activities. 

The analysis of the collected data made it possible to come to the conclusion that the 

difficulties in the work of students and teachers are explained by insufficient or lack of 

methodological support for the management of their training during their studies at the university, 

the lack of methodological recommendations and the necessary methodological literature. 

The change in the situation in practice and the removal of the difficulties encountered by 

the participants in the educational process led to the need for the development of theoretical 

provisions and methodological recommendations for the implementation of methodological 

support for the management of the training of future mathematics teachers. 

For the first time, the term support was used by O. Gazman, believing that support is an 

active and purposeful activity of a teacher, which is aimed at helping in solving urgent 

problems on the way to achieving positive learning results. In dictionaries, support means – to 

help, assist, keep in a certain state, serve as a support. 

Methodological support is a teacher's response to a problem that a student has, and who 

cannot always cope with its solution on his own. It is important for the teacher to take into 

account the subject position of the student so that he can rely on it in the course of solving the 

problem. The complexity of the teacher's actions and their effectiveness require competent 

management decisions, the ability to timely determine the semantic and activity dynamics of 

methodological support, to own the method of providing timely assistance to students. 

Methodological support combines two stages: 

At the first stage, it is supposed to create conditions in which the student changes his 

attitude towards difficulties; stimulating positive motivation to overcome them, using 

difficulties as an incentive for future mathematics teachers to acquire the experience of a 

successful exit from negative situations. At this stage, it is important to teach students the 

techniques of self-management by their own volitional efforts, emotions, actions and deeds. 

At the second stage of the implementation of methodological support, the teacher should 

focus the students' attention on mastering the methods of controlling their behavior, methods of 

acquiring their own experience of overcoming possible difficulties, ways of getting out of 

difficult situations. The teacher directs his efforts to reorient the motives and attitudes of 

students to develop their desire to transform failure into luck. 
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Methodological support contains in its arsenal means for the formation of the subject 

position of students, creative style and a responsible attitude to business. Methodological 

support is carried out step by step and is aimed at providing assistance to those students who 

need it. There are various steps in the teacher's activity: 

- the first step – diagnostic – assisting the student in identifying the cause of the 

difficulties, the essence of the problem and the analysis of possible risks for its solution; 

- the second step is methodological. It is designed to assist in finding specific ways to solve a 

problem, collecting the necessary information and modeling a scenario to get out of a difficult 

situation (brainstorming, circular collection of information, using Internet resources, etc.); 

- the third step is decisive. It provides for assistance in solving the problem that has arisen, 

identifying specific ways to overcome difficulties, in drawing up a plan of specific actions; 

- the fourth step – analytical – assistance in analyzing the results achieved, identifying the 

reasons for the negative or positive impact on the achieved result, assessing personal 

capabilities and abilities to overcome the difficulties that arise. 

The organization of classes in the system of university education is focused on the 

formation of the subjectivity of future mathematics teachers, the creation of conditions for 

them to acquire subjective experience and use it in practice. The difficulty lies in the fact that 

each student is characterized by a purely individual experience, its various characteristics and 

abilities. Methodological support should be aimed at using such means, didactic materials, 

methods of influencing participants in the cognitive process, which will allow everyone to 

realize their capabilities and abilities, to realize them with maximum return in acquiring and 

deepening individual experience. Students should clearly understand the main characteristics of 

the subject experience, which they work out in the educational process. The characteristics of 

the subject experience are presented in table. 1. 

Table 1 

Basic characteristics of subjective experience 

Cognitive Communicative Creative 

1. Features of the perception of the situation 

The student is ready for 

the situation, perceives it 

adequately 

He perceives the situation as 

communication and is ready for 

it in any kind of activity 

He perceives the situation as 

creativity and considers it as a 

search for new means self-

expression 

2. Motivation activity 

Focus on the perception of 

new information 

Focus on communication Focus on creativity 

3. Personal orientation 

On educational and 

cognitive activity 

For a certain status in group, 

represented by a teacher with the 

expectation of recognition 

To realize professional 

opportunities, expectations 

and interests 

4. Systematic or chaotic actions 

Ability to plan a sequence 

of actions 

Inability to plan actions, their 

randomness and inconsistency 

In habitual actions, 

consistency, in new situations 

- chaos 

5. The ability to self-control their actions 

Self-control on high level Constant comparison, 

juxtaposing yourself with others 

Lack of inclination to self-

control to avoid failure 

6. Means of Expression - Verbalization 

Speech as a means 

reasoning 

Speech as a means of 

communication 

 

 

 

Speech as internal solution 

monologue 
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Cognitive Communicative Creative 

7. Means of expression, self-expression 

Diligence Initiative in communication with 

other people to connect to their 

own activities 

Show initiative only in 

creative situations 

8. The expediency of using the subject experience of students 

Correspondence of one's 

own educational activity 

to the goals of mastering 

the chosen profession 

This correspondence is not 

present in educational activities 

Compliance takes place only 

in creative activity 

9. The effectiveness of the use of subjective experience in an educational situation 

Educational activities 

successful. The type of 

activity corresponds to the 

planned result 

Communication does not match 

expected result 

Partially compliant 

the expected result when 

performing creative 

assignments 
 

For the implementation of methodological support for the management of the preparation 

of future teachers for successful professional activity, scientific and methodological support 

has been created and adapted in practice, the textbook "Management of the new and 

educational activity at the head of the master", the educational and methodological manual 

"Methodological sphere of management system of university education", educational and 

methodological complexes: "Pedagogy of success: practice-oriented aspect", "Forms and 

methods of activating management of knowledge of students in the educational process of the 

initial investment", the workshop "Forms and methods of managing the form of readiness of , 

methodological instructions for different types of practices of university students". 

The emphasis in the methodological support of the management of the educational 

process was put on the allocation of constructive areas of activity, in the center of which is the 

activity of students, reliance on their capabilities and abilities, interests and needs in the 

educational process. Preference was given to the justification and use in practice of various 

forms methodological support. 

Problem groups are one of these forms. Their purpose is to create an atmosphere of interest 

in the professional growth of future mathematics teachers. The activity of the problem group is 

built on a diagnostic basis and is aimed at identifying strengths and weaknesses, determining the 

zone of proximal development of students, and developing a program for their professional self-

development. The work of the problem group is based on project activities on various topics: 

"Psychological comfort is a condition for successful professional activity"; "Pedagogical influence 

and interaction are important means of managing the educational process"; "Assessment of the 

quality of preparation for the independent solution of professional problems", etc. Project activities 

are aimed at stimulating the personal development of future mathematics teachers, the formation of 

their professional values, attitudes towards professional success. 

Methodological support can also be in the form of individual consultations, practice-

oriented seminars, "round tables", meetings of the discussion club "Pedagogical skills of a 

mathematics teacher and my professional capabilities." Among the forms of methodological 

support, an algorithm for the creative study of phenomena, processes, facts is used. The 

algorithm is built according to the general scheme of the cognition process and combines in its 

structure the components: "discovery" – "resources" – "boundaries" – "questions" – 

"explanations" – "model" – "management" –"application" [V. Boyarkin (2009)]. The algorithm 

allows you to combine educational, educational and research and creative tasks in order to 

develop creative thinking in future mathematics teachers, the ability to generate new ideas, and 

see the consequences. 

The implementation of the methodological support program has confirmed the 

effectiveness of its forms (instructions, workshops, trainings, creative projects). Various forms 

of methodological support for managing the behavior and actions of students in solving 
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educational problems optimize their consciousness, ideas about professional success, a 

reflexive position and stimulate the need for an independent search for ways to overcome 

emerging difficulties and obtain the planned result. 

Conclusions and prospects for further research. Systematic methodological support 

from the teacher contributes to the development of students' personal potential, their 

independence, activity, initiative, gaining experience in creative work, overcoming difficulties 

arising in the educational process, which serves as the basis for professional success in 

independent activity. 

Improving the quality of training future mathematics teachers is associated with further 

theoretical substantiation of the possibilities of methodological support, identifying resources and 

conditions for the implementation of its managerial aspect in the practice of university education. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES  

1. Бояркина, В. И. (2009). Алгоритм творческого изучения явлений (объекта, процесса, 

вещества). Педагогические технологии, 5, 60‒63 (Boyarkina V. I. (2009). Algorithm 

for the creative study of phenomena (object, process, substance). Pedagogical 

technologies, 5, 60‒63). 

2. Горшкова, В. В., Загривная, Т. А. (2007). Становление методологической и научно-

методической компетентности педагогов в современных условиях образования: учебно-

методическое пособие. СПб.: ГНУ ИОВ РАО (Gorshkova, V. V., Zagrivnaya, T. A. (2007). 

Formation of methodological and scientific-methodical competence of teachers in modern 

conditions of education: teaching aid. SPb.: GNU IOV RAO). 

3. Гузій, Н. В. (2007). Досвід реалізації задачного підходу у дидаскалогічній підготовці 

майбутнього педагога. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo 

/_14_2/doc_pdf/gyziii.pdf (Guziy, N. V. (2007). Provide information on the implementation of 

the task approach by the didactic pedagogue of the future teacher. Retrieved from: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/_14_2/doc_pdf/gyziii.pdf) 

4. Дереза, І. С. (2014). Організаційно-педагогічні умови управління самоосвітньою 

діяльністю студентів математичних спеціальностей педагогічного університету 

(дис… канд.. пед.. наук: 13.00.06. Черкаси (Dereza, I. S. (2014). Organizational and 

pedagogical thinking about the management of self-educated activity of students in 

mathematical specialties of a pedagogical university (PhD thesis). Cherkasy). 

5. Клименко, В. В. (2006). Психологія творчості: навчальний посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури (Klimenko, V. V. (2006). Psychology of creativity: Tutorial. Kyiv: 

The Center for Naval Literature). 

6. Kondrashov, N. M., Kondrashova, K. G., Chuvasov Mykhailo Olegovich, Volkova 

Nataliia Valentynіvna, Slyusarenko Nina Vitaliivna (2021). Technologization of 

preventive activities in the system of preparing future teachers: Apuntes Universitarios, 

Peru. Vol. 11, No 4. P. 183‒202. 

7. Kondrashova L. V., Kondrashov N. N., Chuvasova N. A., Kalinichenko N. A., Deforzn, H. V. 

(2020). Development of future teachers - Strategy for improving the quality of higher 

pedagogical education. EDUCACAO & FORMACAO, Fortaleza, v 5, n 15, p. 1‒15, set. dez. 

8. Kucheriavyi, A. O., Buryi, S. V., Atamanchuk, Yu. M. (2020). Management of Students' 

Learning Activities by Means of Distance Learning: Motivational Aspect. Revista 

Inclusiones, 7 (Abril – Junio 2020). (pp. 427‒442). 

9. Мармаза, О. І. (2004). Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. Харків: 

Основа (Marmaza O. I. (2004). Management in education: secrets of successful 

management. Kharkiv: Osnova). 

10. Маслов, В. І. (2007). Наукові основі та функції процесу управління загальноосвітніми 

закладами: навчальний посібник. Тернопіль: Астон (Maslov, V. I. (2007). Scientific 

fundamentals and functions of the process of managing overbearing mortgages. Ternopil: 

Aston). 



Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2021. Випуск 2(18) 

119 

11. Становление профессионального облика педагога в системе непрерывного 

педагогического образования: коллективная монография (2019), А. Клим-

Климашевская, Л. Кондрашова (ред.), [i]WN IKRiBL. Седльце – Черкассы (Formation 

of the professional image of a teacher in the system of continuous pedagogical education: 

collective monograph (2019). In A. Klim-Klimashevskaya, L. Kondrashova (Eds.), [i] WN 

IKRiBL. Siedlce – Cherkasy). 

12. Скафа, Е. И. (2004). Эвристическое обучение математике: теория, методика, 

технология. Донецк: ДонНУ (Skafa, E.I. (2004). Heuristic teaching of mathematics: 

theory, methodology, technology. Donetsk: DonNU). 

13. Слюсаренко, М. А. (2010). Модель навчання предметам природничого циклу на 

основі задачного підходу в педагогічному університеті. Вісник Черкаського 

університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: Вид-во Черкаського 

національного університету, 191(2), 126‒129 (Slyusarenko, M.A. (2010). Visnik of the 

Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences". Cherkasy: View of the Cherkasy 

National University, 19(1). 126‒129). 

14. Чашечникова, О. С. (2011). Теоретико-методичні основи формування і розвитку 

творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики (дис. ... 

д-ра пед. наук : 13.00.02). Черкаси (Chashechnikova, O. S. (2011). Theoretical and 

methodological bases of formation and development of creative thinking of students in the 

conditions of differentiated teaching of mathematics (DSc thesis). Cherkasy). 

15. Clement, M. C. (2018). What Successful Teachers Do: A Dozen Things to Ensure Student 

Learning. Rowman & Littlefield. 

16. Flechner, A. (2017). The usefulness of useless knowledge. Prinzeton Universitety Press. 

17. Fullan, M. G. (2007). The New Meaning of Educational Change. 4th edition. New York: 

Teacher College, Columbia Universitety. 

18. Noormonammadi, S. (2014). Teacher reflection and its relations to teacher efficacy and 

autonomy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98(1), 1380‒1389. 

19. Öqvist, A., Malmström, M. (2018). What motivates students? A study on the effects of 

teacher leadership and students’ self-efficacy. International Journal of leadership in 

Education, 21:2,155‒175. 
 

Кондрашов Н., Кондрашова К., Клим-Климашевская А., Чашечникова О. 

Методическое обеспечение – средство оптимизации управления подготовкой 

будущих учителей математики к успешной профессиональной деятельности. 

Аннотация. В статье отражена проблема методической поддержки управления 

подготовкой будущих учителей математики к успешной профессиональной 

деятельности. Определено, что методическая поддержка – это отзыв преподавателя 

на возникшую проблему, с которой студент не может справиться с ее решением 

самостоятельно; а управление подготовкой к успешной профессиональной 

деятельности – это комплекс взаимосвязанных организационно содержательных 

мероприятий, направленных на помощь студентам для решения учебных проблем и 

использованию их для оптимизации процесса профессионального становления и 

формирования необходимых профессиональных качеств. Методическая поддержка 

управлением подготовки студентов к успешной профессиональной деятельности 

направлена на организацию своевременной помощи со стороны преподавателя в 

адаптации к обучению в условиях университета, овладение методикой и технологией 

образовательного процесса, что позволяет использовать механизмы личностного 

роста будущих учителей математики в образовательном процессе. Установлено, что 

методическая поддержка реализуется поэтапно в различных формах: проблемной 

группе, алгоритмов, индивидуальных консультаций, практико-ориентированных 

семинаров, «круглых столов», заседании дискуссионного клуба. 

Методическая поддержка управлением подготовкой будущих учителей математики 

к успешной профессиональной деятельности требует грамотных управленческих решений, 
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умений своевременно выявлять динамику качества подготовки студентов к успешному 

труду, сложные ситуации в жизни студентов, пути снятия трудностей в обучении, 

владение методикой преодоления этих трудностей. Производительность этого процесса 

зависит от разработки методического оборудования и четкого плана его использования в 

ходе подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: качество подготовки, этапы методической помощи, формы 

методической поддержки, субъектный опыт. 

 

Kondrashov N., Kondrashova K., Klim-Klimaszewska A., Chashechnikova O. 

Methodological support – a means of optimizing the management of preparation of 

future teachers of mathematics for successful professional activities. 

Summary. The article highlights the problem of methodological support for managing 

the preparation of future mathematics teachers for successful professional activities. It is 

determined that methodical support is a teacher's response to a problem that has arisen and 

from which the student can not cope with its solution on their own; and management of 

preparation for successful professional activity is a set of interconnected organizational and 

meaningful activities aimed at helping students to solve educational problems and use them to 

optimize the process of professional development and the formation of the necessary 

professional qualities. Methodical support of the department of students' preparation for 

successful professional activity is aimed at organizing timely assistance from the teacher in 

adapting to study at the university, mastering the methods and technology of the educational 

process, which allows to use the mechanisms of personal growth of future mathematics 

teachers in the educational process. It is established that methodical support is implemented in 

stages in various forms: problem group, algorithms, individual consultations, practice-

oriented seminars, "round tables", discussions club meetings. 

Methodical support of management of preparation of future teachers of mathematics for 

successful professional activity needs competent administrative decisions, ability to reveal in due 

time dynamics of quality of preparation of students for successful work, difficult situations in a life 

of students, ways of removal of difficulties in training, possession of a technique of overcoming 

these difficulties. The productivity of this process depends on the development of methodological 

equipment and a clear plan for its use in preparing students for professional activities. 

Key words: quality of preparation, stages of methodical help, forms of methodical 

support, subjective experience. 
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ПОГЛЯД УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ НА ПРОБЛЕМУ ЗАПИТАНЬ У 

НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 
 

У статті представлено результати аналізу наявного стану використання 

запитань у практиці навчання учнів математики, який було зроблено за даними 

анкетування вчителів математики. В опитуванні взяли участь 173 учителя математики 

з Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської та інших областей України. 

Опитування підтвердило спрямованість учителів на реалізацію гносеологічної, 

праксеологічної, оцінювально-рефлексивної функції запитань у практиці навчання 

математики, а також функцію організації усіх етапів циклу навчання (дидактичного 
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циклу). В основу аналізу результатів опитування було покладено психолого-семіотичний 

підхід. З позицій цього підходу особлива увага звертається на тексти запитань. 

Успішність декодування змісту, загорнутого в текстові оболонки запитань, значною 

мірою залежить від того, в якому смисловому полі побудовано запитання, чи має воно 

перетин із тезаурусом учня і чи є цей перетин достатньо ємним для того, щоб учень 

спромігся відповісти на запитання. Опитування виявило, що вчителі вважають найбільш 

ефективними у навчанні запитання, що є близькими із тезаурусом учнів, сформульовані зі 

слів і термінів, зрозумілих для учня. Однак встановлено недооцінювання вчителями 

потенціалу запитань, що можуть мати кілька відповідей, а також тих, що 

передбачають кілька варіантів міркувань для отримання правильної відповіді. У ході 

опитування встановлено недостатній рівень спроможності учителів розпізнати цільове 

призначення запитань. Поряд із цим більшість учителів загалом у змозі розмежувати 

наведені запитання за ступенем представленості в їхньому формулюванні змістової 

опори для відповіді. Загалом опитування виявило 35 незалежних змінних, які, на думку 

вчителів, впливають на процес і ефективність використання запитань у навчанні 

математики. Така значна кількість незалежних змінних утруднює дослідження цієї 

проблеми. Тому постає питання про зменшення розмірності досліджуваного 

педагогічного феномену шляхом застосування факторного аналізу. 

Ключові слова: загальна середня освіта, навчання математики, запитання у 

навчанні математики, функції запитань, змістова опора для відповіді, цільове 

призначення запитань.  
 

Постановка проблеми. Успішний процес вивчення математики невіддільний від 

постановки запитань і пошуку відповідей на них. Запитання у навчанні математики 

виконують різні функції: гносеологічну, праксеологічну, оцінювально-рефлексивну, 

контролювально-оцінювальну функції, функцію організації змісту навчання, функцію 

організації усіх етапів циклу навчання (дидактичного циклу). Гносеологічна функція 

запитань проявляється в тому, що з їхньою допомогою в учнів формується і 

розвивається спосіб пізнання реального світу, що екстраполюється на спосіб пізнання 

абстракцій, якими оперує наука математика. Праксеологічна функція запитань 

виявляється в тому, що з їхньою допомогою школярі опановують різні способи 

математичної діяльності і набувають досвіду з їхнього виконання. Оцінювально-

рефлексивна функція запитань забезпечує аналіз з боку вчителя і самоаналіз з боку учня 

навчальних досягнень школярів, оцінювання вчителем і самооцінювання учнями 

результатів навчально-пізнавальної діяльності. Контролювально-оцінювальна функція 

пов’язана із забезпеченням з їхньою допомогою контролю за процесом просування учнів 

у навчанні. Ця функція пов’язана із функцією організації усіх етапів циклу навчання, 

однак, на наш погляд, її доцільно розглядати окремо. 

У навчанні математики вчителі по-різному імплементують ці функції запитань. 

Одні здійснюють «пряме» навчання, тобто надають повну орієнтувальну основу до будь-

якого математичного способу діяльності під час викладу нового навчального матеріалу. 

Запитання в такому випадку реалізують переважно контролювально-оцінювальну 

функцію та функцію з організації усіх етапів циклу навчання. Інші функції запитань 

реалізуються в такій моделі навчання не повною мірою.  

В освітній практиці достатньо часто можна зустріти другу модель навчання, що 

передбачає більш повне втілення всіх названих вище функцій запитань. У цій моделі 

вчитель, подаючи новий навчальний матеріал чи під час його закріплення і 

застосування, за допомогою запитань керує процесом просування учнів «у зону 

найближчого розвитку». Орієнтування учнів щодо способу математичної діяльності у 

цій моделі навчання відбувається частково, у формі діалогу чи полілогу, провідне місце 

в якому відводиться запитанням вчителя.  

Третя модель використання запитань в освітньому процесі з математики передбачає 

таку організацію навчання, коли провідне місце належить запитанням учнів. Орієнтувальна 
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основа математичної діяльності у цій моделі навчання не надається учням, а вони її 

формують і опановують самостійно в процесі постановки власних запитань до вчителя. 

Мистецтво вчителя полягає в тому, щоб своїми запитаннями та іншим чином спонукати 

школярів до формулювання відповідних власних запитань, що поступово і покроково 

просуватимуть їх до бажаного результату – знаходження способу дії чи способу міркування 

для розв’язання певного завдання. Таку модель імплементувати досить складно, оскільки в 

учнів має бути сформований високий рівень пізнавального інтересу до матеріалу, що 

вивчається, наявна потреба і досвід у формулюванні власних запитань. Однак у цій моделі 

запитання вчителя реалізують усі перелічені вище функції. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема запитань у навчанні математики постійно 

перебуває у фокусі уваги науковців. Ми поділяємо позицію науковців (І. Лебедєва [2],  

Л. Кульбякіна, Т. Зотова [1] та ін.), які вважають, що запитання не є універсальним засобом, 

вони є досить тонким педагогічним інструментом, що має свою специфіку, яка багато в 

чому і визначає їхнє дидактичне значення. Одна з головних специфічних рис навчальних 

запитань полягає в тому, що вони завжди дають стимул до розумових процесів, які 

починають діяти вже в момент звернення із запитанням до співрозмовника і продовжують 

діяти тривалий час [8; 9; 10]. Протягом цього часу пошук відповіді супроводжується 

активною розумовою діяльністю (І. Лебедєва [2]). У науковій літературі представлено різні 

підходи до класифікації запитань, які детально описані в роботі М. Худякової, 

С. Шипиловських [3]. Технологію використання одного із видів запитань, а саме «навідних 

запитань» розглянуто в роботах А. Давидова [4], Н. А. Тарасенкової та ін. [5]. 

В основу нашого дослідження покладено психолого-семіотичний підхід. З позицій 

цього підходу особлива увага звертається на тексти запитань. Тексти запитань 

виступають важливими знаково-символічними засобами для пізнавальної діяльності 

учнів і відповідної діяльності вчителя. Успішність декодування змісту, загорнутого в 

текстові оболонки запитань, значною мірою залежить від того, в якому смисловому полі 

побудовано запитання, чи має воно перетин із тезаурусом учня і чи є цей перетин 

достатньо ємним для того, щоб учень спромігся відповісти на запитання. 

У такому контексті запитання пропонуємо групувати в такий спосіб:  

1) запитання, що мають повну змістову опору для відповіді (наприклад, «Чи пра-

вильно, що n-й степінь добутку дорівнює добутку n-х степенів множників?»); 

2) запитання, що мають неповну змістову опору для відповіді (наприклад, 

«Добутку яких степенів множників дорівнює n-й степінь добутку?»);  

3) запитання, що не мають змістової опори для відповіді («Як формулюється 

властивість n-го степеня добутку кількох множників?»). 

Згідно із загальною теорією підручника [6], кожне запитання, що є елементом 

апарату організації засвоєння, являє собою завдання, яке вимагає певної перетворю-

вальної діяльності учнів. З їх допомогою досягається найбільш цілеспрямоване й 

продуктивне опрацювання школярем матеріалу підручника шляхом активізації його 

розумових та емоційних зусиль у процесі самостійного засвоєння знань.  

Підкреслюючи функціональну єдність запитань і завдань такого характеру, для їх поз-

начення використовують спільний термін «запитання-завдання». Вони відрізняються від 

вправ і задач, на основі яких вводяться й закріплюються правила, закономірності й загальні 

положення, а також від вправ і задач, що слугують для відпрацювання навичок і вмінь учнів.  

За домінуючою функцією запитань-завдань, що використовуються в апараті 

організації засвоєння, виділяють такі їх три групи [6]:  

1) запитання-завдання, спрямовані на організацію закріплення знань (відтворення 

вивченого, первісну систематизацію понять і фактів, формування навичок);  

2) запитання-завдання, що сприяють опануванню прийомів логічного мислення й 

досвіду творчої діяльності (самостійна робота з проведення аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення; формування оцінок, висновків; поглиблення системи знань: уточнення, 

конкретизація, систематизація);  
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3) запитання-завдання, що вимагають застосування отриманих знань (виконання 

самостійних робіт, оволодіння навичками й уміннями). 

Тексти таких запитань істотно відрізняються один від одного. Вчителеві треба 

уміти розмежовувати й розпізнавати такі види запитань, щоб дидактично виважено їх 

застосовувати в освітньому процесі. Тому важливо з’ясувати, чи спроможні вчителі 

розрізняти ці види запитань і повною мірою використовувати їх потенціал у навчанні. 

Мета статті – виявити та проаналізувати наявний стан використання запитань у 

практиці навчання учнів математики. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення вказаної мети було проведено 

опитування вчителів математики стосовно проблеми використання запитань в 

освітньому процесі з математики. В опитуванні взяли участь 173 учителя математики з 

Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської та інших областей України, з яких 

57,8% працюють у міських школах, 42,2% у сільській місцевості. Стаж роботи на посаді 

вчителя математики в учасників опитування такий: 1-5 років (9,8%), 6-10 років (8,8%), 

11-15 та 16-20 років (по 12,1%), 21-25 років (10,4%), 25 років і більше (46,8%). 

Приблизно рівномірно розподілені респонденти за досвідом роботи в базовій і старшій 

школі: 85% мають досвід роботи в 5-6 класах, 87,3% – у 7-9 класах, 85,5% – у 10-11 

класах. Загалом 100% опитаних використовують запитання у навчанні математики.  

Відповіді респондентів щодо цільового призначення запитань відображено в 

таблиці (табл. 1).  

Таблиця 1 

Цільове призначення запитань у навчанні математики 

№ 

п/п 

Запитання у навчанні математики … Відсоток респондентів 

у зоні погодження  

1 вимагають від учнів не просто застосування отриманих 

знань, а й спонукають до узагальнень і встановлення 

зв’язків (міжпредметних, внутрішньопредметних) 

78% 

2 допомагають учням розуміти суть науки математики 65,9% 

3 створюють умови, щоб учні зрозуміли і усвідомили свої 

прогалини чи неточності й помилки у знаннях 

64,7% 

 

Отже, фіксуємо спрямованість учителів на реалізацію гносеологічної, праксеологічної, 

оцінювально-рефлексивної функції запитань у практиці навчання математики. 

У середньому, як вказують респонденти, 42,2% запитань під час уроку виникає саме за 

змістом навчального матеріалу. Найбільше запитань (від 6 і більше запитань) вчителі 

задають під час закріплення і застосування нових навчальних відомостей (60,7%), в ході 

повторення теоретичних відомостей (56,6%) та в процесі актуалізації базових умінь учнів 

(46,8%). Найменше запитань (до 5-ти запитань) учителі задають під час перевірки 

домашнього завдання (76,5%) та під час рефлексії і підбиття підсумків уроку (56,1%).  

Гістограми (рис. 1-4) відображають відповідно частоту відповідей респондентів на 

запитання: «Скільки запитань у середньому Ви використовуєте під час актуалізації 

базових знань?» (рис. 1), «Скільки запитань у середньому Ви використовуєте під час 

повторення теоретичних відомостей?» (рис. 2), «Скільки запитань у середньому Ви 

використовуєте під час пояснення нового матеріалу?» (рис. 3), «Скільки запитань у 

середньому Ви використовуєте під час закріплення нових понять, фактів, способів 

діяльності?» (рис. 4). 
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Рис. 1.  Рис. 2. 

  
Рис. 3.  Рис. 4. 

 

Відтак, у ході опитування підтверджено імплементацію вчителями організаційної 

функції запитань у практиці навчання учнів математики.  

Одним із фокусів опитування було зафіксувати ті типи запитань, які вчителі вважають 

найбільш ефективними у навчанні. На думку 50,9% опитаних вчителів, запитання мають 

бути сформульовані зі слів і термінів, зрозумілих для учня, 24,3% респондентів 

наголошують на ефективності запитань, що передбачають кілька різних способів отримання 

відповіді, а от використання запитань, що передбачають кілька варіантів відповіді, є 

доцільним лише на думку 9,8% анкетованих учителів. Відтак, встановлено недооцінювання 

вчителями потенціалу запитань, що можуть мати кілька відповідей або тих, що 

передбачають кілька варіантів міркувань для отримання правильної відповіді. 

Одним із фокусів опитування було виявити, чи в змозі вчителі розмежувати 

запитання за ступенем представленості в їхньому формулюванні змістової опори для 

відповіді на них. Із цією метою в опитувальнику було наведено відповідні приклади 

запитань (Q13, Q14, Q15). Результати представлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Результати анкетування стосовно спроможності вчителів розрізнити види запитань 

 Q13 Q14 Q15 

Частота неправильної відповіді 63 60 84 

Частота правильної відповіді 113 116 92 

Середнє 0.66 0.68 0.53 

Медіана 1.00 1.00 1.00 

Дисперсія 0.231 0.226 0.251 

Середнє квадратичне відхилення 0.481 0.475 0.501 
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Запитання, що містять повну змістову опору для відповіді (Q13), указали правильно 

63,3% респондентів, запитання, що мають неповну змістову опору для відповіді (Q14), – 

65,3%, а запитання, що не мають змістової опори для відповіді (Q15), – 51,4% опитаних 

учителів. На думку 22,5% опитаних учителів, запитання завжди мають містити змістову 

опору для відповіді, решта респондентів (75,5%) вказують на те, що такі запитання 

краще використовувати несистематично, час від часу. 

В анкеті було запропоновано вказати цільове призначення (за прийнятою 

класифікацією) наступних варіантів формулювання запитань, що стосуються поняття 

відстані від точки до прямої: 1) «Що називається відстанню від точки до прямої?» (Q16-

1); 2) «Як формулюється означення відстані від точки до прямої?» (Q16-2); 3) «Чи 

правильно, що відстанню від точки до прямої є довжина перпендикуляра, проведеного із 

даної точки до даної прямої?» (Q16-3); 4) «Чим відрізняються поняття відстані від точки 

до прямої і перпендикуляра, проведеного із точки до прямої?» (Q16-4); 5) «Як знаходять 

відстань від точки до прямої?» (Q16-5). Результати представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Результати анкетування стосовно спроможності вчителів розрізнити цільове 

призначення запитань 

 Q16-1 Q16-2 Q16-3 Q16-4 Q16-5 

Частота неправильної відповіді 72 98 92 87 119 

Частота правильної відповіді 104 78 84 89 57 

Середнє 0.60 0.44 0.47 0.51 0.30 

Медіана 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Дисперсія 0.243 0.248 0.251 0.251 0.220 

Середнє квадратичне відхилення 0.493 0.498 0.501 0.501 0.469 
 

Розглянемо більш детально способи міркувань для відповіді на запитання. Перші 

два запитання (Q16-1, Q16-2) спрямовують учнів на відтворення означення поняття відстані 

від точки до прямої. Отже, відповідно до наведеної класифікації, вони є запитаннями, що 

спрямовані на організацію закріплення знань (відтворення вивченого, первісну 

систематизацію понять і фактів, формування навичок). Проте, з позицій трудності 

конструювання відповіді, вони не є рівнозначними.  

Перше з них (Q16-1) надає учневі деяку підказку, принаймні, дозволяє скористатися 

певною частиною тексту запитання для побудови відповіді: «Відстанню від точки до 

прямої називається ...». Під час анкетування правильно вказали цільове призначення 

цього запитання 58,4% респондентів.  

Друге формулювання (Q16-2) потребує від учня додаткової розумової роботи – 

перш, ніж сформулювати означення, потрібно декодувати зміст, що несуть терміни 

«означення», «формулювання означення», пригадати спосіб конструювання означення 

та характерні для нього словесні конструкції з тим, щоб принаймні розпочати 

відповідати. Крім того, якщо перше запитання дозволяє подати відповідь «своїми 

словами», то друге запитання вимагає формулювання строгого означення. Все це є свід-

ченням того, що перше із наведених запитань (Q16-1) треба вважати більш легким для 

учнів, аніж друге (Q16-2). Правильно вказали на цільове призначення запитань такого 

виду 43,4% опитаних учителів. 

Для того, щоб відповісти на третє (Q16-3) і четверте запитання (Q16-4), потрібно не 

тільки пригадати означення відстані від точки до прямої, але й зіставити його з текстом 

відповідної частини запитання, провести аналіз не тільки оболонок обох текстів, але й 

змістово порівняти їх. Отже, ці два запитання потрібно віднести до тих запитань, що 

сприяють опануванню прийомів логічного мислення й досвіду творчої діяльності 

(самостійна робота з проведення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; 

формування оцінок, висновків; поглиблення системи знань: уточнення, конкретизація, 

систематизація). Причому вони не є однаковими як за трудністю декодування їх змісту, 

так і за трудністю пошуку відповіді. Перше з них (Q16-3) є більш легким, аніж друге (Q16-
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4). На цільове призначення першого з цих запитань (Q16-3) правильно вказали 31,8% 

респондентів, а другого (Q16-4) – 58,3% анкетованих учителів. 

П’яте запитання (Q16-5) ми відносимо до того виду запитань, що спрямовують учнів 

на застосування знань, зокрема про поняття відстані від точки до прямої. Це запитання 

передбачає змістову реорганізацію означення у правило знаходження відстані від точки 

до прямої. Спроможність учня правильно відповісти на такі запитання можна вважати 

свідченням сформованого поняття відстані від точки до прямої. З таким цільовим 

призначенням цього запитання погоджуються 32,4% респондентів. 

Відтак, у ході опитування встановлено недостатній рівень спроможності учителів 

розпізнати цільове призначення запитань (частота неправильної відповіді на запитання 

Q15, Q16-1, Q16-2, Q16-3, Q16-4, Q16-5 є досить високою (див. табл. 3)). Поряд із цим більшість 

учителів загалом у змозі розмежувати наведені запитання за ступенем представленості в 

їхньому формулюванні змістової опори для відповіді (частота правильної відповіді на 

запитання Q13, Q14 є досить високою (табл. 4)). 

Таблиця 4 

Результати анкетування стосовно спроможності вчителів розрізнити види і цільове 

призначення запитань 

 Q13 Q14 Q15 Q16-1 Q16-2 Q16-3 Q16-4 Q16-5 Q17 Q18 

Частота 

неправильної 

відповіді 

63 60 84 72 98 92 87 119 12 13 

Частота 

частково 

правильної 

відповіді 

        108 123 

Частота 

правильної 

відповіді 

113 116 92 104 78 84 89 57 56 40 

Середнє 0.66 0.68 0.53 0.60 0.44 0.47 0.51 0.30 1.28 1.17 

Медіана 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

Дисперсія 0.231 0.226 0.251 0.243 0.248 0.251 0.251 0.220 0.326 0.279 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

0.481 0.475 0.501 0.493 0.498 0.501 0.501 0.469 0.571 0.528 

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Загалом, опитування 

виявило такі незалежні змінні, які, на думку вчителів, впливають на процес і 

ефективність використання запитань у навчанні математики (табл. 5). 

Таблиця 5 

Незалежні змінні, що впливають на процес і ефективність використання запитань 

у навчанні математики 

Змінна Опис змінної 

V1  Місцевість, де розташована школа 

V2  Стаж роботи на посаді вчителя 

V3 Досвід роботи вчителем у 5-6 класах 

V4 Досвід роботи вчителем у 7-9 класах 

V5 Досвід роботи вчителем у 10-11 класах 

V6 Вчитель вважає, що найбільше запитань використовується під час перевірки 

домашнього завдання 

V7 Вчитель вважає, що найбільше запитань використовується під час 

повторення теоретичних відомостей 
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V8 Вчитель вважає, що найбільше запитань використовується під час 

актуалізації базових знань і вмінь учнів 

V9 Вчитель вважає, що найбільше запитань використовується під час пояснення 

нового матеріалу 

V10 Вчитель вважає, що найбільше запитань використовується під час 

закріплення нових понять, фактів і способів діяльності 

V11 Вчитель вважає, що найбільше запитань використовується під час підбиття 

підсумків та рефлексії 

V12  Вчитель вважає, що найбільше часу потрібно давати учневі на обдумування 

відповіді на запитання під час перевірки домашнього завдання 

V13 Вчитель вважає, що найбільше часу відводиться учневі на обдумування 

відповіді під час повторення теоретичних відомостей 

V14 Вчитель вважає, що найбільше часу потрібно давати учневі на обдумування 

відповіді на запитання під час актуалізації базових знань і вмінь учнів 

V15 Вчитель вважає, що найбільше часу потрібно давати учневі на обдумування 

відповіді на запитання під час пояснення нового матеріалу 

V16 Вчитель вважає, що найбільше часу потрібно давати учневі на обдумування 

відповіді на запитання під час закріплення нових понять, фактів і способів 

діяльності 

V17 Вчитель вважає, що найбільше часу потрібно давати учневі на обдумування 

відповіді на запитання під час підбиття підсумків та рефлексії 

V18 Серед запитань вчителя переважають запитання саме за змістом нового 

навчального матеріалу 

V19 Вчитель витрачає час і на постановку запитань за змістом, і на учнівські 

відповіді на них 

V20 Вчитель вважає, що учні повинні задавати на уроці запитання за змістом 

нового навчального матеріалу 

V21 Вчитель має певну стратегію у використанні запитань, якої здебільшого 

дотримується 

V22 Вчитель дотримується стратегії, коли він за допомогою послідовності 

запитань «підводить» учнів до правильної відповіді 

V23  Вчитель пріоритетною функцією запитань вважає світоглядну функцію 

V24 Вчитель вважає, що запитання у навчанні математики мають бути виключно 

з відкритою відповіддю 

V25 Вчитель вважає, що запитання у навчанні математики мають передбачати 

кілька варіантів відповіді 

V26 Вчитель вважає, що запитання у навчанні математики мають передбачати 

кілька різних способів отримання відповіді 

V27 Вчитель пріоритетною функцією запитань вважає коригувально-оцінювальну 

функцію 

V28 Вчитель вважає, що запитання у навчанні математики не просто спонукають 

до застосування отриманих знань, а спонукають і до узагальнень, та 

встановлення міжпредметних і внутрішньо предметних зв'язків 

V29 Вчитель вважає, що запитання у навчанні математики мають бути 

сформульовані зі слів і термінів, зрозумілих для учня 

V30 Вчитель вважає, що в запитанні мають бути змістові опори для відповіді 

V31 Вчитель вважає, що у навчанні математики доцільно використовувати такі види 

запитань (спрямовані на організацію відтворення вивченого / для первісної 

систематизації понять і фактів / для первісного закріплення навичок і вмінь)  

V32 Вчитель вважає, що доцільно використовувати запитання, що сприяють 

опануванню прийомів логічного мислення й досвіду творчої діяльності 
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V33 Вчитель вважає, що доцільно використовувати запитання, що вимагають від 

учнів застосувати отримані знання у змінених незвичних умовах 

V34 Вчитель використовує в навчанні альтернативні запитання 

V35 Вчитель спонукає учнів задавати запитання саме за змістом навчального 

матеріалу 
 

Відтак, у ході дослідження було виявлено 35 незалежних змінних (V1 – V35), що 

характеризують наявний стан використання запитань у практиці навчання учнів 

математики. Така значна кількість незалежних змінних утруднює дослідження цієї 

проблеми. Тому постає питання про зменшення розмірності досліджуваного 

педагогічного феномену шляхом застосування факторного аналізу, який дозволить 

об’єднати змінні, що суттєво корелюють між собою (коефіцієнт кореляції більший за 

0,5). На основі факторного аналізу будуть виявлені впливові чинники (фактори), 

можливо й не такі очевидні та передбачувані, а також будуть зроблені відповідні 

узагальнення, як це було зроблено, наприклад, у роботах [11; 12; 13]. Це і виступатиме 

фокусом наших подальших досліджень. 
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Тарасенкова Н. А., Акуленко И. А. Взгляд учителей математики на проблему 

вопросов в обучении математике.  
Аннотация. В статье представлены результаты анализа существующего 

положения использования вопросов в практике обучения учащихся математике, который 

был сделан по данным анкетирования учителей математики. В анкетировании приняли 

участие 173 учителя математики из Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и 

других областей Украины. Опрос подтвердил направленность учителей на реализацию 

гносеологической, праксеологической, оценочно-рефлексивной функции вопросов в практике 

обучения математике, а также функции организации всех этапов цикла обучения 

(дидактического цикла). В основу анализа результатов опроса был положен психолого-

семиотический подход. С позиций этого подхода особое внимание обращается на тексты 

вопросов. Успешность декодирования содержания, завернутого в текстовые оболочки 

вопросов, во многом зависит от того, в каком смысловом поле построен вопрос, имеет ли 

это смысловое поле пересечение с тезаурусом ученика и является ли это пересечение 

достаточно емким для того, чтобы ученик смог ответить на вопрос. Опрос выявил, что 

учителя считают наиболее эффективными в обучении вопросы, близкие с тезаурусом 

учеников, сконструированные из слов и терминов, понятных для ученика. Однако 

установлено недооценивание учителями потенциала вопросов, которые могут иметь 

несколько ответов, а также тех, которые предусматривают несколько вариантов 

умозаключений для получения правильного ответа. В ходе опроса установлен 

недостаточный уровень способности учителей распознавать целевое назначение вопросов. 

Наряду с этим, большинство учителей смогли разграничить вопросы по степени 

представленности в их формулировке содержательной опоры для ответа. В общем, опрос 

выявил 35 независимых переменных, которые, по мнению учителей, влияют на процесс и 

эффективность использования вопросов в обучении математике. Такое значительное 

количество независимых переменных затрудняет исследование этой проблемы. Поэтому 

возникает вопрос об уменьшении размерности исследуемого педагогического феномена 

путем применения факторного анализа. 

Ключевые слова: общее среднее образование, обучение математике, вопросы в 

обучении математике, функции вопросов, содержательная опора для ответа, целевое 

назначение вопросов. 
 

Tarasenkova N. A., Akulenko I. A. Queries in Teaching Mathematics: the Math 

Teachers' Perspective on the Problem. 

Summary. The paper reports the analysis of the current situation with the use of queries 

in teaching secondary school Mathematics. The analysis was made according to the 

mathematics teacher questionnaire survey. 173 mathematics teachers from Cherkasy, 
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Dnepropetrovsk, Kirovograd and other regions of Ukraine took part in the survey. The survey 

confirmed the teachers' commitment to the implementation of the epistemological, 

praxeological, reflexive evaluation functions of queries, and the function of the arrangement of 

all stages of training (didactic cycle). The analysis of the survey results was based on the 

psychological and semiotic approach. From the standpoint of this approach, special attention 

is paid to the texts of the queries. The success of decoding the content which is wrapped in text 

shells of queries largely depends on the semantic field in which the query is built, whether this 

semantic field has an intersection with the student's thesaurus and whether this intersection is 

capacious enough for the student to be able to answer the query. The survey revealed that 

teachers consider the queries constructed from the words and terms familiar and 

comprehensible to the students to be the most effective. However, it was found that teachers 

underestimate the potential of queries that can have multiple answers and those which provide 

several options for inferences to get the correct answer. The survey also showed an insufficient 

level of teachers' ability to recognize the purpose of the queries. On the other hand, most 

teachers were able to differentiate queries according to the degree of representation of a 

meaningful support for the answer in their wording. Overall, the survey identified 35 

independent variables that, according to the teachers, influence the process and efficiency of 

using queries in teaching mathematics. Such number of independent variables makes the 

research into this problem difficult. Hence, there arises the necessity of reducing the 

dimensionality of the researched pedagogical phenomenon by applying component analysis. 

Key words: general secondary education, teaching mathematics, queries in teaching 

mathematics, functions of queries, meaningful support for an answer, purpose of queries. 
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У статті розглянуто використання кейс-методу як комплексного методу 

навчання в структурі проблемно-орієнтованого навчання, який підвищує теоретичну і 

практичну цінність отриманих студентами знань. Проаналізовано актуальність 

фізико-математичної компоненти в системі медичної освіти, продемонстровано 

ефективність використання кейс-методу на практичних заняттях дисципліни 

«Медична та біологічна фізика» для студентів першого року навчання з напрямку 

підготовки «Медицина», показано синтез методичної та дидактичної складових 

навчального процесу, аргументовано вибір та оптимізація апаратного та 

інформаційно-комунікаційного забезпечення практичної частини заняття та аналіз 

психоемоційної складової «студент-викладач» у розрізі конкретного заняття. Також 

продемонстровано доцільність і користь використання на заняттях цифрових 
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інструментів, якими студенти охоче користуються і які допомагають їм у навчанні, 

що сприяє не тільки формуванню відповідних компетентностей, а й закріпленню знань 

при досягненні потрібного психоемоційного рівня.  

Метод проблемно-орієнтованого навчання, який виявився ефективним педагогічним 

інструментом у багатьох галузях знань може бути використаний для більшості дисциплін 

природничого циклу і, зокрема, медичної та біологічної фізики. Студент отримує навики 

використання отриманих теоретичних знань при вирішенні цілком можливих у 

повсякденному житті практичних ситуацій, а це, в свою чергу, дозволяє систематизувати 

знання, аналізувати ситуацію, синтезувати рішення і оптимізувати шляхи їх отримання, а 

на психоемоційному рівні - отримати відчуття цілком реальної ситуації.  

Використання методів проблемно-орієнтовного навчання здатне забезпечити 

якісну підготовку конкурентноспроможних медичних фахівців, здатних самостійно 

приймати рішення в реальних ситуаціях і здатних до самоосвіти упродовж життя. 

Ключові слова: медична та біологічна фізика, звук, кейс, студент, проблемно-

орієнтовне навчання. 

 

Постановка проблеми. При вивченні фахових дисциплін для студентів медичних 

спеціальностей значну роль відіграють природничі фундаментальні дисципліни. Саме 

послідовне, ґрунтовне, методологічне, а не інформаційне вивчення цих дисциплін, яке 

базується, в тому числі, на міждисциплінарній інтеграції і поєднанні фахової і 

фундаментальної складових формує цілісне усвідомлення проблем, що вивчаються і 

системний підхід до професійної освіти та є запорукою підготовки компетентного, 

фахово спроможного фахівця. 

При вивченні природничих наук студентами медичних спеціальностей все ще зали-

шається серйозною проблемою розрізненість знань і недостатній рівень горизонтальної 

(внутрішньодисциплінарної) і, особливо, вертикальної (міждисциплінарної) інтеграції, а 

успішність вивчення фахових дисциплін значною мірою визначається рівнем засвоєння 

базових фундаментальних дисциплін. Базові природничо-наукові знання полегшують 

оволодіння студентом-медиком у майбутньому інструментальних методів дослідження. 

Тому актуальною залишається проблема підготовки якісного інформаційного та дидактик-

ного контенту і методологія його використання для підготовки студента медичного універ-

ситету в розрізі спеціальностей з відповідними акцентами у варіативній частині курсів. 

Метод проблемно-орієнтованого навчання, який виявився ефективним 

педагогічним інструментом у багатьох галузях знань може бути використаний для 

більшості дисциплін природничого циклу і, зокрема, медичної та біологічної фізики. Ця 

дисципліна концептуально пов’язана з рядом навчальних дисциплін (медична хімія, 

фізіологія, мікробіологія, фармакологія та ін.) і є саме тією компонентою у комплексі 

формування загальних компетентностей, яка сприяє розумінню причинно-наслідкових 

зв’язків, а використання кейс-методу, як комплексного методу навчання в структурі 

проблемно-орієнтованого навчання підвищує теоретичну і практичну цінність 

отриманих студентами знань. Студент отримує навики використання отриманих 

теоретичних знань при вирішенні цілком можливих у повсякденному житті практичних 

ситуацій, а це, в свою чергу, дозволяє систематизувати знання, аналізувати ситуацію, 

синтезувати рішення і оптимізувати шляхи їх отримання, а на психоемоційному рівні 

отримати відчуття цілком реальної ситуації. Крім того, слід пам’ятати, що кожна 

запропонована навчальна компонента повинна бути методично опрацьована, її 

необхідно адаптувати під цілі конкретного практичного заняття відповідної теми, яка 

повинна відповідати програмі навчальної дисципліни.  

Аналіз актуальних досліджень. Проведений аналіз досліджень у напрямку 

впровадження проблемно-орієнтовного навчання показав, що розробкою концепції 

проблемного навчання займались Лернер І.Я., Оконь У., Махмутов М.І., Матюшкин А.М. та 

інші [2, с. 64; 4, с. 253]. Також дослідниками висвітлені родинні терміни: Шамова Т.І. – 

проблемний підхід, Кудрявцев У.Т., Матюшкин А.М. – принцип проблемності, Оконь У. – 
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проблемні методи, Амонашвілі Ш., Шаталов В., Ільїн Є, Лисенкова С. – елементи 

проблемного навчання [5, с. 93; 6, с. 230; 7, с. 235; 8, с. 76; 9, с. 105; 11, с. 156].  

Проблемно-орієнтовне навчання сприяє розвитку: 

 комунікативних навичок та взаємодії викладача зі студентами та студентів між собою; 

 інтелектуальних здібностей студентів; 

 творчого підходу у вирішенні проблеми; 

 навиків самостійного розв’язання завдань. 

Знання, отримані в процесі навчання за описаною методикою, засвоюються краще, 

міцно закріплюються, легше застосовуються в реальній ситуації за рахунок побудови 

заняття таким чином, що викладач виконує коригуючу роль, а студенти більшою мірою 

взаємодіють один з одним. 

Методи проблемно-орієнтовного навчання, кейс-метод мають велике практичне 

значення при підготовці майбутніх медичних фахівців тому, що націлені не на 

вирішення конкретної проблеми як такої, а на розуміння, збільшення рівня знань, 

тренування взаємодії між членами групи (командна робота), знаходження напрямку 

розв’язання поставленої проблеми, що дуже важливо в подальшій професійній практиці 

студентів-медиків. Тому дослідження в цьому напрямку є актуальними і доцільними. 

Мета статті – аналіз актуальності фізико-математичної компоненти в системі 

медичної освіти, демонстрація ефективності використання кейс-методу на практичних 

заняттях дисципліни «Медична та біологічна фізика» для студентів першого року 

навчання з напрямку підготовки «Медицина», синтез методичної та дидактичної 

складових навчального процесу, аргументація вибору та оптимізація апаратного та 

інформаційно-комунікаційного забезпечення практичної частини заняття та аналіз 

психоемоційної складової «студент-викладач» в розрізі конкретного заняття.  

Виклад основного матеріалу. Кафедрою біологічної фізики та медичної 

інформатики було апробовано на практичних заняттях з дисципліни «Медична та 

біологічна фізика» кейси, які структурно містять змістовий, процесуальний, діагностико-

оціночний блоки [1, с. 77].  

Змістовий блок містить інформаційно-методичне та дидактичне забезпечення 

відповідної теми, в тому числі мультимедійне, і постійно доступне студентам на сервері 

дистанційного навчання. Зі змістовим блоком кейсу студенти знайомляться до початку 

практичного заняття. 

Процесуальний блок складається з елементів роботи з дидактичними матеріалами 

позааудиторно та набуттям практичних навиків при роботі з деякими видами 

обладнання та проведенні вимірювань з подальшою обробкою результатів 

безпосередньо під час проведення практичного заняття.  

Діагностико-оціночний блок – це поєднання об’єктивного і суб’єктивного методів оці-

нювання через використання різнорівневого тестування з відомої бази запитань до даної теми 

та розбору і аналізу ситуаційних задач і отриманих експериментальних даних відповідно. 

Загальна структура кейсів з відповідними блоками може бути представлена у 

вигляді блок-схеми (рис. 1). 
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Рис.1. Загальна структура кейсів. 

 

Розглянемо структуру такого кейсу на прикладі практичного заняття за темою 

«Фізичні основи звукових методів у медицині». 

Основою для дослідження будь-якого кейсу, незалежно від теми є базовий рівень 

підготовки студента-медика. Аналіз контингенту студентів першого року навчання з 

напрямку «Медицина» показав позитивну динаміку щодо покращення базового рівня 

знань студентів. Не останню роль у цьому процесі, на нашу думку, відіграло те, що 

кілька років поспіль для студентів медичного напрямку у переліку вступних 

випробувань є зовнішнє незалежне оцінювання з математики, як обов’язкове та один з 

предметів на вибір - фізика. 

Отже, рівень базових знань студентів за даною темою орієнтовно може бути 

структурований наступними чином (рис. 2): 
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Рис.2. Рівень базових знань студентів. 

 

У процесі доаудиторної підготовки до теми заняття студент знайомиться зі 

змістовим блоком кейсу та матеріалами об’єктивного етапу діагностико-оціночного 

блоку: вивчає теоретичні матеріали, готує конспект, аналізує різнорівневі тести, 

переглядає презентації та відеоматеріали, які розміщені на сервері дистанційної освіти. 

Навчальні та навчально-методичні матеріали, підготовлені для студентів, адаптовані 

для забезпечення горизонтальної та вертикальної інтеграції та відображають сучасний стан 

та перспективи розвитку діагностичних та лікувальних методик у медицині, які базуються 

на фізичних чинниках, що розглядаються. Підготовка та оновлення навчальних та 

навчально-методичних матеріалів, їх підтримка, з інформаційної точки зору, в актуальному 

стані вимагає постійного зростання рівня фаховості викладача і максимального розкриття 

свого творчого та науково-методичного потенціалу. 

При вивченні фізичних основ звукових методів у медицині студент опановує об’єм 

знань, представлений наступною блок-схемою (рис. 3). 
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Рис. 3. Блок-схема заняття. 
 

Діагностико-оціночний блок, а саме його об’єктивна складова задіяна на початку 

практичного заняття. Інструментарій системи MOODLE дозволяє викладачеві групувати 

студентів за академічними групами і відкривати тест для проходження у визначений час, 

забезпечуючи випадковий відбір набору тестів різних рівнів. Для проходження тесту 

студент використовує свій мобільний пристрій або планшет. Це перший етап під час 

навчального заняття, коли викладач має можливість використати BYOD (Bring Your 

Own Devices) технології, що дозволяє додатково вдосконалювати інформаційно-цифрову 

компетентність здобувачів освіти. Цю компетентність сьогодні слід максимально 

використовувати для розвитку навчально-пізнавальної активності і формування та 

розвитку ключових професійних компетентностей, одночасно створюючи 

психологічний комфорт при навчанні [3, 12]. 

Суттєва перевага саме такого методу тестування: однакові часові рамки 

проходження тесту для всіх учасників начального процесу, рандомізований набір 

опитувального матеріалу і негайно отриманий результат оцінювання кожного студента 

на власний пристрій після завершення тесту, а для викладача систематизовані за 

групами результати тестування за темами. Апробація такого виду роботи показала 

підвищення рівня стресостійкості студентів при прийнятті рішень в умовах обмеженого 

часу, що є важливою компонентою у майбутній професії. 

Процесуальний блок складається з кількох етапів: формування цілісності знань 

через: а) формулювання запитань, б) аналіз поставлених задач з використанням 
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кількісних характеристик, в) аналіз явищ, які спостерігаються, та г) пояснення 

отриманих результатів аналіз ситуаційних медичних задач [1, с. 78]. 

Частина процесуального блоку виконується позааудиторно, наприклад 

розв’язування задач, а практично-орієнтована складова блоку виконується під час 

практичного заняття.  

Активуючи базові знання студента і систематизуючи матеріал теми заняття викладач 

знову має можливість активно використовувати свій мобільний пристрій для візуалізації 

обговорюваних понять. Використання додатків типу «Генератор звукових коливань», 

«Спектроїд», «Шумомір» (додатки вільного доступу) дозволяє студентові вперше для себе 

відкрити звучання простих та складних тонів, «побачити» спектр шуму створений внаслідок 

процесу їх дихання, «візуалізувати» спектр своєї мови, «побачити» відмінності у спектрах 

голосних і приголосних звуків, оцінити рівень інтенсивності звуків, які генеруються при 

звичайній розмові і розмові пошепки, перевірити психофізичні закономірності слухового 

сприйняття та ін. Таким чином, функціонал мобільного пристрою перетворюється на, свого 

роду, вимірювальний пристрій або віртуальну лабораторію. Для більшості з них, незалежно 

від країни походження, в тому числі і вітчизняних студентів, це перший досвід 

використання таких додатків для активного навчання, оскільки тема вивчається практично у 

перший місяць першого року навчання. Психоемоційна складова при використанні такого 

виду активності безперечно впливає на якість сприйняття матеріалу, спонукає студента 

відтворити деякі елементи самостійно. 

Практично орієнтована складова теми «Фізичні основи використання звуку в 

медицині» дозволяє студентам визначити біологічний вік свого слуху та спробувати себе 

в ролі пацієнта або лікаря при реєстрації аудіограми. І знову, викладач має можливість 

поєднання процесу класичної реєстрації гостроти слуху за допомогою аудіометра, 

використовуючи елементи ділової гри і використання BYOD-технології. Модеруючи 

процес практичної роботи викладач може зробити заняття і засвоєння студентами 

навчального матеріалу цікавішим і привабливим. 

Велика частина студентів, з подивом для себе дізнається, що відноситься, до 

старшої вікової категорії за здатністю сприймати звуки відповідної частоти ніж їх 

власний біологічний вік. І хоча такі результати не претендують на діагностичні, проте 

причини зниження гостроти слуху всі визнають майже одностайно: через регулярне 

перевищення гучності звуків при прослуховуванні музики в навушниках. Студентам 

цікава ця тема і підтвердженням цього є дослідження проблем втрати гостроти слуху 

молоді і представлення результатів на студентських наукових конференціях [10, с. 64]. 

Мобільний пристрій також можна використати як прототип аудіометра: не з метою 

діагностики, а з метою ознайомлення з принципами зняття аудіограм, причому кожен 

студент це може зробити індивідуально. 

За результатами дискусії та аналізу ситуацій викладач формує суб’єктивну 

складову діагностико-оціночного блоку у структурі загальної оцінки за заняття. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким чином, різні 

педагогічні інструменти відіграють важливу роль у підготовці компетентного фахівця. 

Студенти охоче долучаються до використання цифрових інструментів, якщо вони їм 

допомагають у навчанні, що сприяє не тільки формуванню відповідних компетентностей, а 

й закріпленню знань при досягненні потрібного психоемоційного рівня. Перспективи 

подальших наукових досліджень полягають у дослідженні впливу методики викладання 

різних дидактичних матеріалів на сприйняття дисциплін фізико-математичного профілю, а 

також на вибір студентами курсів за вибором даного напрямку. 
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Федив В. И., Олар Е. И., Бирюкова Т. В., Микитюк О. Ю., Кульчинский В. В. 

Особенности метода проблемно-ориентированного обучения студентов-медиков 

при изучении дисциплины «медицинская и биологическая физика». 

Аннотация. В статье рассмотрено использование кейс-метода как комплексного 

метода обучения в структуре проблемно-ориентированного обучения, повышающего 

теоретическую и практическую ценность полученных студентами знаний. 

Проанализирована актуальность физико-математической составляющей в системе 
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медицинского образования, продемонстрирована эффективность использования кейс-

метода на практических занятиях дисциплины «Медицинская и биологическая физика» для 

студентов первого года обучения по направлению подготовки «Медицина», показан синтез 

методической и дидактической составляющих учебного процесса, аргументирован выбор и 

оптимизация аппаратного и информационно-коммуникационного обеспечения 

практической части занятия и анализ психоэмоциональной составляющей "студент-

преподаватель" в разрезе конкретного занятия. Также продемонстрирована 

целесообразность и польза использования на занятиях цифровых инструментов, которыми 

студенты охотно пользуются и которые помогают им в обучении, что способствует не 

только формированию соответствующих компетентностей, но и закреплению знаний при 

достижении нужного психоэмоционального уровня. 

Метод проблемно-ориентированного обучения, который оказался эффективным 

педагогическим инструментом во многих областях знаний, может быть использован 

для большинства дисциплин естественного цикла и, в частности, медицинской и 

биологической физики. Студент получает навыки использования полученных 

теоретических знаний при решении вполне возможных в повседневной жизни 

практических ситуаций, а это позволяет систематизировать знания, анализировать 

ситуацию, синтезировать решения и оптимизировать пути их получения, а на 

психоэмоциональном уровне получить ощущение вполне реальной ситуации. 

Использование методов проблемно-ориентированного обучения способно 

обеспечить качественную подготовку конкурентных медицинских специалистов, 

способных самостоятельно принимать решения в реальных ситуациях и способных к 

самообразованию на протяжении жизни. 

Ключевые слова: медицинская и биологическая физика, звук, кейс, студент, 

проблемно-ориентированное обучение. 
 

Fediv V. I., Olar O. I., Biriukova T. V., Mykytiuk O. Yu., Kulchynskyj V. V. 

Peculiarities of the method of problem-oriented teaching of medical students in the study 

of the discipline «medical and biological physics». 

Summary. The article considers the use of the case method as a complex method of teaching 

in the structure of problem-oriented learning, which increases the theoretical and practical value 

of knowledge acquired by students. The relevance of the physical and mathematical component in 

the system of medical education is analyzed, the effectiveness of the case method in practical 

classes of the discipline "Medical and Biological Physics" for students of the first year of study in 

the field of "Medicine" is demonstrated, the synthesis of methodical and didactic and optimization 

of hardware and information and communication support of the practical part of the lesson and 

analysis of the psycho-emotional component of the "student-teacher" in terms of a particular lesson 

is shown. It is also demonstrated the feasibility and usefulness of using digital tools in classes that 

students are willing to join and that help them in learning, which contributes not only to the 

formation of relevant competencies, but also to consolidate knowledge while achieving the desired 

psycho-emotional level. 

The method of problem-oriented learning, which has proved to be an effective pedagogical 

tool in many fields of knowledge can be used for most disciplines of the natural cycle and, in 

particular, medical and biological physics. The student acquires the skills of using theoretical 

knowledge in solving possible practical situations in everyday life, which in turn allows 

systematizing knowledge, analyzing the situation, synthesizing solutions and optimizing ways to 

obtain them, and on a psycho-emotional level to get a sense of the real situation. 

The use of problem-oriented learning methods can provide quality training for 

competitive medical professionals who are able to make decisions in real situations and are 

able to self-education throughout life. 

Key words: medical and biological physics, sound, case, student, problem-oriented 

learning. 
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МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЦИФРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Запропоновано методику професійної підготовки та організації освітнього 

процесу для майбутніх фахівців з цифрових технологій дистанційної освіти. 

Проаналізовано особливості методики професійного навчання студентів – майбутніх 

педагогів – у технічному університеті. Відзначено, що висококваліфіковані викладачі 

університету, маючи великий досвід підготовки ІТ-спеціалістів та практичний досвід 

викладання фахових дисциплін, зокрема, і в дистанційному форматі, збагативши свою 

педагогічну майстерність через Школу лідерства, закордонні стажування, тренінги та 

семінари методико-педагогічного напрямку, можуть якнайкраще сприяти формуванню 

фахових компетентностей спеціалістів з цифрових технологій дистанційної освіти.  

Ключовою особливістю фахівця з цифрових технологій у професійній освіті є 

поєднання глибокої інженерної підготовки з напряму інформаційних технологій та 

фундаментальної психолого-педагогічної підготовку як викладача закладів освіти. Це 

породжує особливість освітньої програми – синтез всебічного вивчення специфіки 

застосування інформаційних технологій в технічних, природничих та соціально-

економічних системах з оволодінням спеціалізованим програмним забезпеченням та 

сучасними інформаційними технологіями дистанційної освіти у поєднанні із здатністю 

вести педагогічну діяльність в галузі професійної освіти. Пропонована методика освіти 

фахівців включає як функціональні компоненти системи професійної освіти, пов’язані з 

цифровими технологіями, так і теоретичні основи та сучасні інформаційні технології, 

необхідні для розробки та експлуатації цифрових технологій дистанційного навчання в 

освітніх установах і дистанційних цифрових технологій в інших організаціях.  

Описано підходи до впровадження в освітній процес студентоцентризму, що 

реалізуються в Національному університеті водного господарства та природокорис-

тування. Визначено перелік фахових компетентностей, набуття яких здобувачами 

вищої освіти забезпечує дисципліна «Методика професійного навчання». 

Ключові слова: професійна освіта; цифрові технології; дистанційна освіта; 

методика професійного навчання; фахова компетентність; проектування педагогічної 

діяльності; студентоцентризм. 
 

Постановка проблеми. Як відомо [13], основні тенденції сучасного ІТ-ринку 

України – це глобальна цифровізація (діджиталізація) державних послуг, перетікання IТ-

інфраструктури та бізнес-процесів у «хмари», особливий акцент на кібербезпеку, все 

ширше використання великих даних (Big Data), штучного інтелекту і машинного 

навчання. Як свідчить аналітичний огляд [12]: «Інформаційні технології міцно 

інтегрувалися в наше життя й охоплюють практично всі сфери діяльності. … 

спостерігається активне збільшення кількості IT-фахівців. Аналітики дослідницької 

компанії Gartner вважають, що в найближчому майбутньому попит на інновації та IT-

фахівців в Україні буде тільки зростати. Оптимістичні в оцінці перспектив українського 
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IT-ринку й представники Європейської бізнес-асоціації. Розширення сфери послуг, 

упровадження інноваційних технологій у виробничу сферу вимагатиме збільшення 

числа айтішників. Однак зміняться вимоги до кадрів: роботодавці все частіше почнуть 

віддавати перевагу багатопрофільним фахівцям».  

Ці тенденції вказують на те, що поряд із важливим завданням підготовки фахівців з 

інформаційних систем та технологій перед університетами України стоїть не менш 

важливе і нагальне завдання з підготовки викладачів професійної освіти, здатних 

формувати майбутніх висококваліфікованих багатопрофільних ІТ-спеціалістів. 

В рамках реалізації стратегії розвитку Національного університету водного 

господарства та природокористування (НУВГП) прийнята «Концепція освітньої діяльності 

та розвитку» [6], яка передбачає, зокрема, «трансформацію університету у сучасний 

науково-освітній центр, здатний забезпечити фахівцями та новітніми ідеями прискорену 

модернізацію країни». Для її втілення у 2018 році започатковано освітню програму 

«Професійна освіта. Комп'ютерні технології». Вона стала основою для розробленої у 2020 

році відповідно до «Місії, візії, цінностей та стратегічних напрямів розвитку НУВГП на 

2020-2025 рр.» [8] нової освітньої програми «Цифрові технології дистанційної освіти», 

основна мета якої – розвиток гармонійної особистості із сформованими загальними та 

соціальними компетентностями; підготовка висококваліфікованих та конкурентоспромож-

них фахівців у галузі цифрових (інформаційних) технологій дистанційної освіти, які здатні 

забезпечити створення та експлуатацію платформ і систем дистанційної освіти та засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій в закладах професійної освіти, володіють 

здатністю та вмінням системно застосовувати цифрові технології в практичній педагогічній 

діяльності при викладанні загально-технічних та спеціальних дисциплін у галузі цифрових 

(інформаційних) технологій; розвиток гармонійної особистості із сформованими 

загальними та соціальними компетентностями. 

Аналіз актуальних досліджень свідчить про те, що сучасних педагогів та 

дидактів дуже цікавлять питання дослідження педагогічних і методичних підходів до 

комп’ютеризації та інформатизації освітніх процесів. Зокрема, це праці С. Вітвицької 

[2], В. Бикова, Б. Гершунського, М. Жалдака, Ю. Машбіца, І. Підласого, І. Роберта, 

Г. Селевка, Є. Полат, Н. Тализіної та інших науковців. В публікаціях робиться наголос 

на перевагах електронного документообігу контролю знань, комп’ютеризованому 

навчанні, що сприяє зростанню швидкості передачі інформації та знань, збільшенню 

результативності навчання, інтересу до нього загалом, поліпшенню якості навчання 

завдяки активізації творчого потенціалу учасників освітнього процесу [9]. Низка робіт 

присвячені побудові хмаро орієнтованих навчальних середовищ в закладах освіти [1], 

що стали особливо актуальними в умовах карантинних реалій. 

Проблеми розвитку дистанційної освіти та впровадження технологій дистанційного 

навчання в освітній процес досліджували у своїх працях вітчизняні та зарубіжні науковці, 

серед яких О. Овчарук , Н. Морзе, О. Воронкін, Ч. Бісселл, Ж. Арсак (Франція), 

Є. Мазинська та Г. Кєдровіч (Польща), А. Томпсон та Р. Бредлі (США) та інші. В роботах 

[3; 7] та ін. наведено аналіз і можливості програмних платформ дистанційного навчання 

Moodle, ATutor, eFront тощо. 

Проте, педагогічні аспекти професійної освіти майбутніх викладачів 

інформаційних технологій, на нашу думку, висвітлені недостатньо. Серед іншого, 

значної уваги заслуговують основні принципи та аспекти моделювання професійної 

діяльності майбутніх викладачів закладів вищої освіти, що стосуються методики 

викладання педагогічних дисциплін, змісту й організаційних засад освітнього процесу, 

моніторингу якості освіти, упровадження в практику діяльності ЗВО ефективних 

моделей, здатних шляхом використання креативних підходів забезпечити високий рівень 

професійної діяльності майбутнього фахівця ЗВО [10]. 

Ключовою особливістю фахівця з цифрових технологій у професійній освіті є те, 

що цей фахівець має поєднувати в собі глибоку інженерну підготовку з напряму 

інформаційних технологій (володіти компетентностями програміста, системного 
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аналітика, адміністратора комп’ютерних мереж тощо) та фундаментальну психолого-

педагогічну підготовку як викладач навчальних закладів – професійних ліцеїв, коледжів, 

інших закладів вищої освіти. Це породжує особливість освітньої програми – синтез 

всебічного вивчення специфіки застосування інформаційних технологій в технічних, 

природничих та соціально-економічних системах з оволодінням спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними інформаційними технологіями дистанційної 

освіти у поєднанні із здатністю вести педагогічну діяльність в галузі професійної освіти. 

Традиційно підготовкою педагогів в Україні займалися ЗВО педагогічного 

спрямування, зокрема, в Рівному – це Рівненський державний гуманітарний університет. 

Проте, враховуючи відмінність професійної освіти за технічними спеціалізаціями від, 

наприклад, середньої освіти чи ін., що полягає у фундаментальній фаховій підготовці 

саме з технічних дисциплін, формування фахівців професійної освіти з цифрових 

технологій у технічному ЗВО, яким є НУВГП, вважаємо доцільним і актуальним. 

Висококваліфіковані викладачі університету, маючи великий досвід підготовки 

багатопрофільних ІТ-спеціалістів [11] за освітніми програмами «Інформаційні системи і 

технології», «Комп'ютерні науки», «Економічна кібернетика», «Інформаційні технології 

в бізнесі» та практичний досвід викладання фахових дисциплін, зокрема, і в 

дистанційному форматі, збагативши свою педагогічну майстерність через Школу 

лідерства НУВГП, закордонні стажування, тренінги та семінари методико-педагогічного 

напрямку, можуть, на нашу думку, якнайкраще сприяти формуванню фахових 

компетентностей спеціалістів з цифрових технологій дистанційної освіти. 

Метою статті є формування пропозицій щодо методики професійної підготовки 

фахівців з цифрових технологій дистанційної освіти у технічному університеті.  

Виклад основного матеріалу. Методика професійної освіти фахівців з цифрових 

технологій дистанційної освіти має включати як функціональні компоненти системи 

професійної освіти, пов’язані з цифровими технологіями, так і теоретичні основи та 

сучасні інформаційні технології, необхідні для розробки та експлуатації цифрових 

технологій дистанційного навчання в освітніх установах і дистанційних цифрових 

технологій в інших організаціях.  

Організаційний аспект вирішення завдання підготовки висококваліфікованих 

фахівців вимагає проведення низки заходів [4]: міждисциплінарної координації 

силабусів (робочих програм) освітніх компонентів, забезпечення доступу здобувачів 

вищої освіти до сучасного програмного забезпечення, цифрових платформ та їх 

інформаційних ресурсів, забезпечення можливості контактів студентів з практичними 

фахівцями – інженерами-програмістами Інформаційно-обчислювального центру, Центру 

незалежного оцінювання та фахівцями відділу дистанційної освіти. 

Опанування основними поняттями, концепціями і технологіями наук про освіту та 

психологічними особливостями педагогічних процесів здійснюється у першому – третьому 

семестрах в рамках вивчення дисциплін «Психологія», «Педагогіка» і «Професійна 

педагогіка». Теорії, методи та спеціалізовані задачі професійної освіти ґрунтовно 

вивчаються в рамках двосеместрової дисципліни «Методика професійного навчання». В 

подальшому навчанні відбувається оволодіння методами і засобами дистанційної освіти, 

елементами цифрової платформи закладу освіти, зокрема, інші фахові компетентності 

здобувачі вищої освіти набувають, опановуючи такі освітні компоненти як «Методика 

навчання інформатики», «Технічні засоби навчання», «Програмні засоби та платформи 

дистанційної освіти», «Методика дистанційної освіти», «Педагогічна практика», а також 

вибіркові освітні компоненти «Інтернет-технології в освіті», «Тестові та комп’ютерні 

технології діагностики знань», «Комп'ютерні технології в начальному процесі» тощо. 

Зміст і структуру навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» 

розроблено з урахуванням специфіки навчальної діяльності ІТ спеціаліста-педагога, яка 

включає два компоненти – технічний, як фахівця з розроблення комп'ютерних програм і 

інформаційних систем, та педагогічний, як викладача професійного навчання в галузі 

комп'ютерних (цифрових) технологій. Процес підготовки майбутніх викладачів 
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професійного навчання має забезпечити їм розуміння сутності та змісту методичної 

діяльності; усвідомлення механізму трансформування технічного знання в педагогічну 

систему навчання та методику дидактичного проектування.  

Для реалізації основного завдання курсу – навчити здобувачів освіти управляти 

навчальним процесом, необхідно сформувати у них компетентності з уміння 

проектувати власну діяльність на заняттях. В рамках курсу детально розглядаються всі 

необхідні види діяльності викладача з підготовки до навчальних занять, що включають 

опис алгоритмів діяльності та практичні приклади їх реалізації в освітньому процесі. 

Особлива увага приділяється проектуванню діяльності, етапами якого є конструювання 

змісту освіти, аналіз та прогнозування мети навчання, діагностика стану навчального 

процесу, конструювання навчальних матеріалів та вибір технологій навчання. 

З огляду на сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти, що 

впроваджуються Міністерством освіти і науки України та Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, здобувачів освіти необхідно знайомити з основними 

положеннями і цілями їхньої освітньої програми, критеріями оцінки якості освітнього 

процесу, структурою та змістом освітньої програми, результатами навчання, системою 

забезпечення якості освіти тощо. 

З метою розвитку застосування норм академічної доброчесності та посилення спро-

можностей освітньої системи НУВГП на засадах і принципах академічної доброчесності та 

якості, університет бере участь у дворічному (1 серпня 2020 – 31 липня 2022) проєкті 

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» [5], організованому Американською 

Радою з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і 

науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Впровадження студентоцентрованого підходу полягає у створенні такої моделі 

освіти, за якої студент знаходиться в центрі освітнього процесу, тобто з об’єкта 

навчання і виховання перетворюється на суб’єкт освітньої діяльності, повноправного 

члена академічної спільноти, активного учасника науково-освітнього та культурно-

просвітницького процесу. Студентоцентризм передбачає концентрацію зусиль на 

врахуванні індивідуальних якостей, здатностей, інтересів і вподобань особистості 

здобувача освіти, формування індивідуальної освітньої траєкторії і, відповідно, 

індивідуального профілю компетентностей. З цією метою університет залучає студентів 

до: розробки стратегічного плану розвитку НУВГП; розвитку внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; розробки документів, що стосуються усіх стадій 

студентського «життєвого циклу»: добору студентів, оцінювання успішності, визнання 

та видачі дипломів; аналізу освітніх програм на предмет внутрішньої цілісності та 

недопущення дублювання навчальних дисциплін чи їх елементів; виконання науково-

дослідних робіт, що дозволяють здобувачам вищої освіти розвинути дослідницькі 

компетентності під час навчання; процесу подання та аналізу публічної інформації; 

розробки процедур врегулювання конфліктних ситуацій тощо. Студентоцентроване 

навчання за освітньою програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» 

реалізується в можливості формування індивідуальної траєкторії навчання, 

щосеместрового опитування студентів та прийняття рішень на їх основі. Здобувачі 

вищої освіти мають можливість висловлювати думку щодо визначення якості змісту 

освітньої програми та потреби її удосконалення для побудови власної кар’єри; обирати 

додаткові дисципліни поза спеціальністю для здобуття додаткових кваліфікацій чи 

компетентностей; брати участь у міжнародній академічній мобільності; систематично і 

анонімно оцінювати викладачів з метою підвищення ефективності їх роботи; впливати 

на вибір форм та методів викладання і навчання. 

Здобувачі вищої освіти, а тим більше, майбутні викладачі професійної освіти, 

мають глибоко розуміти і усвідомлювати сенс таких понять як студентоцентризм, 

індивідуальна освітня траєкторія, академічна свобода, академічна мобільність, 

академічна доброчесність тощо, а також знати, як університет забезпечує студентам 

реалізацію цих можливостей. В рамках дисципліни «Методика професійного навчання» 



Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2021. Випуск 2(18) 

144 

здобувачі освіти готують доповіді (виступи, презентації, диспути) з проблем реалізації 

та впровадження в освітній процес механізмів забезпечення якості освіти, задоволеності 

внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів освітнім процесом та його результатами, участі 

академічної спільноти в освітньому процесі, можливостей неформальної та 

інформальної освіти, комп'ютерної самопідготовки тощо. Значне пожвавлення і 

зацікавленість викликають ділові ігри, що імітують фрагменти навчальних занять, 

контрольних заходів чи дослідницької роботи з використанням інтерактивних методів 

(мозковий штурм, метод асоціацій, метод проєктів, прес-конференція, дискусія та ін.) та 

сучасного комунікаційного програмного забезпечення. 

Набуті здобувачами вищої освіти в результаті вивчення дисципліни 

компетентності подано у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Компетентності студентів, набуті в процесі опанування дисципліни 

«Методика професійного навчання» 

Шифр 

за ОП 
Перелік сформованих фахових компетентностей 

К15. Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення. 

К16. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у педагогічній діяльності та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

К17. Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних 

критеріях, та використовувати цифрові технології для оцінювання 

навчальних досягнень. 

К18. Здатність до розробки та аналізу ефективності проектних рішень, пов’язаних 

з підбором (модернізацією) технологічного обладнання та устаткування 

організації (підприємства), необхідного для забезпечення освітньої 

(комерційної) діяльності. 

К20. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог 

законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів 

закладу освіти. 

К22. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, 

методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

К27. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній 

діяльності. 
 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Запропоновано 

методику професійної підготовки та організації освітнього процесу для майбутніх 

фахівців з цифрових технологій дистанційної освіти з акцентом на студентоцентроване 

та практико-орієнтоване навчання. Основний фокус освітньої програми спрямовано на 

забезпечення здатності фахівця до проектування, розробки та експлуатації цифрових 

технологій дистанційного навчання в закладах професійної освіти. Застосування 

інноваційних методик викладання є одним із чинників формування та розвитку у 

майбутніх фахівців загальних і професійних компетентностей з цифрових технологій 

дистанційної освіти та інформаційних технологій загалом, що забезпечить 

затребуваність та мобільність випускників на сучасному ринку праці; підготовки 

фахівців, здатних до ведення педагогічної діяльності в закладах професійної освіти в 

галузі цифрових (інформаційних) технологій. 
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Гладкая Е. Н., Карпович И. Н., Трачук Т. П. Методика профессиональной 

подготовки специалистов по цифровым технологиям дистанционного образования. 

Аннотация. Предложена методика профессиональной подготовки и организации 

образовательного процесса для будущих специалистов по цифровым технологиям дистан-

ционного образования. Проанализированы особенности методики профессионального 

обучения студентов – будущих педагогов – в техническом университете. Отмечено, что 

высококвалифицированные преподаватели университета, имея большой опыт подготовки 

ИТ-специалистов и практический опыт преподавания профессиональных дисциплин, в 

частности, и в дистанционном формате, обогатив свое педагогическое мастерство через 

Школу лидерства, зарубежные стажировки, тренинги и семинары методико-педагоги-

ческого направления, могут лучше способствовать формированию профессиональных 

компетенций специалистов по цифровым технологиям дистанционного образования. 

Предлагаемая методика профессионального образования специалистов по цифровым 

технологиям дистанционного образования включает как функциональные компоненты 

системы профессионального образования, связанные с цифровыми технологиями, так и 

теоретические основы и современные информационные технологии, необходимые для 

разработки и эксплуатации цифровых технологий дистанционного обучения в образова-

тельных учреждениях и дистанционных цифровых технологий в других организациях. Опи-

саны подходы к внедрению в образовательный процесс студентоцентризма, реализуемые в 

Национальном университете водного хозяйства и природопользования. Определен перечень 

профессиональных компетенций, приобретение которых соискателями высшего 

образования обеспечивает дисциплина «Методика профессионального обучения». 

Ключевые слова: профессиональное образование; цифровые технологии; 

дистанционное образование; методика профессионального обучения; профессиональная 

компетентность; проектирование педагогической деятельности; студентоцентризм 
 

Hladka O., Karpovich I., Trachuk T. Methodology of professional training jf 

specialists in digital technologies of distance education. 

Summary. The method of professional training and organization of the educational process for 

future specialists in digital technologies of distance education was offered. We described the features 

and approaches to the methods of professional training of students – future teachers at the Technical 

University. Highly qualified lecturers of the university, with extensive experience in training IT 

specialists and practical experience in teaching professional disciplines, in particular, in distance 

learning, with enriching their pedagogical skills through the School of Leadership, foreign 

internships, trainings and seminars in the field of methodological and pedagogical direction can 

train specialists in digital technologies of distance education. A key feature of a digital technology 

specialist in vocational education is that this specialist must combine in-depth engineering training in 

the field of information technology (have the competencies of a programmer, systems analyst, 

computer network administrator, etc.) and fundamental psychological and pedagogical training as a 

teacher in professional lyceums, colleges, universities. This creates a feature of the educational 

program – a synthesis of a comprehensive study of the specifics of information technology in 

technical, natural and socio-economic systems with mastery of specialized software and modern 

information technology distance education combined with the ability to conduct pedagogical 
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activities in institutions of vocational education. The methodology of vocational education of such 

specialists should include as functional components of the vocational education system related to 

digital technologies; and theoretical foundations and modern information technologies needed for 

the development and operation of digital distance learning technologies in educational institutions 

and digital distance technologies in other organizations. The approaches to the introduction of 

student-centeredness paradigm in the educational process, which are implemented at the National 

University of Water Management and Nature Resources Use, are described. The list of professional 

competencies, the acquisition of which by applicants for higher education is provided by the 

discipline «Methods of vocational training». 

Key words: vocational education; digital technologies; distance education; methods of 

vocational training; professional competence; design of pedagogical activity; student-centeredness. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
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Мета статті – представити педагогічні умови формування готовності 

майбутніх бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності 

учнів в умовах Нової української школи.  

Методи дослідження – теоретичні методи: систематичний аналіз наукової, психо-

лого-педагогічної, методичної літератури; узагальнення та систематизація теоретичних 

відомостей щодо впровадження інноваційних змін у систему вищої освіти України. 

Нами визначено ряд умов формування готовності майбутніх бакалаврів освіти до 

розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української 

школи. Педагогічні умови включають активізацію самостійної діяльності студентів 

щодо освоєння ними професійних компетентностей у процесі навчання інформатичних 

дисциплін на основі інноваційних форм, засобів та методів; формування позитивної 

мотивації у бакалаврів до оволодіння інформаційно-цифрової компетентності засобами 

цифрових технологій; забезпечення методичними матеріалами, що розширюють 

самоконтроль, самореалізацію, взаємоконтроль за допомогою цифрових технологій. 

Організаційні умови передбачають створення цифрової бази для самостійного пошуку, 

зберігання, переробки та передачі інформації в аудиторній та позааудиторній роботі; 

створення умов педагогічного співробітництва, що дозволяють зміцнити прямий та 

зворотний зв'язок між викладачем та студентом, поглибити знання та розширити 

кругозір під час самостійної роботи студентів на основі цифрових технологій. 

Формування готовності майбутніх бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-

цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи має поетапний 

характер. Крім необхідних знань, умінь, досвіду діяльності, фактором формування 

такої готовності є особистісний досвід з використання цифрових технологій та 

потенціал студента, що включає мотивацію, цілепокладання, саморегуляцію, рефлексію 

та інші механізми саморозвитку.  

Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність; професійна підготовка; 

майбутні бакалаври освіти; педагогічні умови; готовність; формування; цифрові 

технології; Нова українська школа. 
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Постановка проблеми. У сучасному цифрому суспільстві соціальне замовлення 

освіти актуалізує проблему підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

бакалаврів середньої освіти зі сформованими компетентностями, що володіють міждисцип-

лінарним та науково-творчим баченням, легко адаптуються у професійно педагогічному 

середовищі закладу освіти та успішно реалізують у ньому ідеї Нової української школи. 

Стрімке зростання та розвиток IT-технологій нині слугує тим фактором, який приз-

водить до появи нових освітніх стратегій. Освітня модель Нової української школи визначає 

не лише використання нового інтегрованого змісту освіти, але й змінює методи навчання. У 

той же час карантинні заходи щодо боротьби з вірусом COVID19 вимагають упровадження 

дистанційних форм навчання, що призводить до переосмислення самої класно-урочної сис-

теми навчання та необхідності формування інформаційно-цифрової компетентності учнів.  

При такому підході одним із завдань, які стоять перед учителем-предметником 

Нової української школи, є вибір таких методів, форм та засобів навчання, які б сприяли 

розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів. Відповідно постає проблема 

формування готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку в умовах 

Нової української школи інформаційно-цифрової компетентності учнів. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз даних міжнародних досліджень засвідчує, 

що рівень цифровізації освітнього процесу у країнах Європейського союзу є достатньо 

високим [5]. При цьому європейські вчителі-предметники набувають інформаційно-

цифрової компетентності не лише під час навчання у ЗВО, але й під час реалізації 

різноманітних освітніх та тренінгових програм, а також практичної роботи. 

Теоретико-методологічні засади упровадження цифрових технологій у галузі вищої 

педагогічної освіти, психолого-педагогічні основи використання інноваційних методик 

навчання і виховання майбутніх учителів у різний час досліджували В.Ю. Биков, А.М. Гур-

жій, М.І. Жалдак, М.П. Лапчик, М.Г. Друшляк, Н.В. Морзе, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, 

Ю.В. Триус, О.М. Спірін, О.В. Семеніхіна, С.О. Семеріков, Є.М. Смірнова-Трибульська, 

С.М. Яшанов та ін. Кожен студент у процесі професійно-педагогічної підготовки повинен 

занурюватися у творчу діяльність в умовах інформаційного освітнього середовища ЗВО, 

моделюючи свою майбутню професію, розвиваючи педагогічну креативність, розвиваючи 

загальну структуру готовності до професійної діяльності засобами цифрових технологій. 

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від педагогічних умов, 

що його забезпечують. Їх виявлення, аргументація та експериментальна оцінка 

зумовлюють значний інтерес науковців. Аналіз досліджень [7; 8; 9] показав, що 

проблема педагогічних умов знаходить своє відображення у численних трактуваннях. З 

аналізу робіт випливає, що педагогічні умови – це сукупність заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності педагогічної діяльності. Педагогічні умови виступають у ролі 

свого роду середовища, що визначає освітній процес. У даному випадку мається на увазі 

взаємозв'язок психологічних та педагогічних чинників. Можемо зазначити, що 

організаційно-педагогічні умови є системою певного роду можливостей, які сприяють 

успішному вирішенню дидактичних завдань. До психолого-педагогічних умов відносять 

заходи, спрямовані на особистість, задля досягнення ефективності освітнього процесу та 

досягнення певних цілей; дидактичні – набір необхідних засобів, методів та технологій, 

які ведуть до прогресивного навчання.  

Мета статті. Представити педагогічні умови формування готовності майбутніх 

бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах 

Нової української школи. 

Виклад основного матеріалу. У процесі теоретичного аналізу філософської, 

психологічної, педагогічної та методичної літератури, нормативних матеріалів у сфері 

вищої професійної освіти була обґрунтована структура готовності майбутніх бакалаврів 

освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової 

української школи як компонента професійної компетентності випускника-бакалавра, 

що включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісний та 

рефлексивний компоненти. За підсумками концепції системогенезу В.Д. Шадрікова [8] 
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були обґрунтовані етапи формування готовності майбутніх бакалаврів освіти до 

розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української 

школи в процесі професійної підготовки – діагностичний, мотиваційно-ціннісний, 

теоретичний, практичний та контрольно-аналітичний. При цьому етапи формування цієї 

готовності були покладені в основу організації освітнього процесу, який було 

спрямовано на розвиток особистісної мотивації формування професійних 

компетентностей майбутніх учителів, на розширення можливостей вибору способу 

пізнавальної діяльності студентів за керівної ролі викладача. Формування готовності 

майбутніх бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в 

умовах Нової української школи спирається на логіку поетапного процесу у разі 

реалізації педагогічних та організаційних умов. 

Згідно з нашим дослідженням проблеми формування готовності майбутніх 

бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах 

Нової української школи в авторській теоретичній моделі нами виділено такі 

організаційні та педагогічні умови: 

- педагогічні умови: 

- активізація самостійної діяльності студентів щодо освоєння ними професійних 

компетентностей у процесі навчання інформатичних дисциплін на основі 

інноваційних форм, засобів та методів (залучення студентів до процесу самостійної 

підготовки до виконання завдань, до участі у web-квестах, у наукових 

конференціях, самостійної розробки презентацій, доповідей, повідомлень та ін); 

- формування позитивної мотивації у бакалаврів до оволодіння інформаційно-

цифрової компетентності засобами цифрових технологій; 

- забезпечення методичними матеріалами, що розширюють самоконтроль, 

самореалізацію, взаємоконтроль за допомогою цифрових технологій; 

- організаційні умови: 

- створення цифрової бази для самостійного пошуку, зберігання, переробки та 

передачі інформації в аудиторній та позааудиторній роботі; 

- створення умов педагогічного співробітництва, що дозволяють зміцнити прямий та 

зворотний зв'язок між викладачем та студентом, поглибити знання та розширити 

кругозір під час самостійної роботи студентів на основі цифрових технологій. 

Педагогічні умови загалом сприяють розвитку інтересу студентів до майбутньої 

професії, підвищення їх рівня самостійної активності та мотивації. Організаційні умови 

сприяють формуванню особистісних якостей у майбутніх бакалаврів середньої освіти: 

самоконтроль, самореалізація, взаємоконтроль за допомогою інноваційних технологій, 

відповідальність, старанність, працьовитість, дисциплінованість, які спрямовані на 

розвиток професійної рефлексії. 

Прикладом реалізації визначених педагогічних та організаційних умов формування 

готовності майбутніх бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності 

учнів в умовах Нової української школи у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів математики є веб-квести з дисципліни «Історія математики» (рис. 1). 
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Рис. 1. Приклади завдань до веб-квесту з дисципліни «Історія математики». 
 

Проходячи по щаблях прописаних інструкцій до web квесту, студент може 

відкрити для себе те, на що раніше не звертав увагу, вдосконалити свої знання та вміння 

у розв’язуванні навчальних завдань, розібратися в особливостях спеціалізованого 

програмного засобу, що використовується у процесі виконання завдань квесту, 

удосконалюватись у креативності способів представлення отриманих результатів 

дослідження. Перш за все, пропонується вибрати із запропонованого списку роль, якій 

відповідатимуть усі, запропоновані квестом, завдання: вивчити Інтернет-джерела; дати 

відповіді на всі запропоновані запитання; вивчити критерії оцінки web-квесту; подати у 

відповідному вигляді звіт; здійснити захист роботи згідно з критеріями [1; 2]. 

Серед засобів реалізації вказаних вище педагогічних умов у навчанні майбутніх 

учителів математики фахових математичних дисциплін можемо назвати їх комп'ютерну 

підтримку, яка з використанням педагогічно доцільно підібраних програмних засобів дає 

значний педагогічний ефект. При вивченні цих дисциплін цифрові технології 

використовують як для унаочнення теоретичного матеріалу на лекціях, так і для 

розв'язування задач на практичних заняттях. 

За весь період використання комп'ютера в освітньому процесі значною мірою 

розширилися межі його застосування, підвищилися психолого-педагогічні вимоги до 

комп'ютерно-орієнтованого методичного забезпечення навчального процесу. Принципових 

змін зазнали й уявлення про комп'ютерні системи навчального призначення, їх сутність, 

функції, можливості використання. Використання комп'ютерів дає можливість під час 

вивчення теоретичного матеріалу звернути основну увагу студентів саме на з'ясуванні суті 

досліджуваних явищ, побудову математичних моделей, інтерпретацію результатів, 

отриманих за допомогою комп'ютера, зекономити час, що раніше витрачався на громіздкі 

математичні обчислення, побудови графічних зображень. За допомогою комп'ютера можна 
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розв’язувати задачі, не схожі одна на одну, головний успіх таких завдань – це готовність 

студентів до творчості, потреба в здобутті нових знань і відчуття самостійності. 

Застосування сучасних цифрових технологій підвищує пізнавальний інтерес студентів до 

навчального матеріалу, розширює можливості цілеспрямованого впорядкованого 

формування, поглиблення та розширення теоретичних знань студентів. Це досягається 

шляхом урізноманітнення подання матеріалу і вдосконалення методики навчання усіх 

розділів математики, у тому числі математичної статистики. Використання цифрових 

технологій дає можливість систематично розглядати різні способи розв'язання задач, 

збільшити їх кількість, урізноманітнити зміст, розширити можливості узагальнень 

математичних понять. Використання цифрових засобів дозволяє викладачу повною мірою 

реалізувати такі загальнодидактичні принципи навчання, як свідоме виконання навчальних 

завдань, наочність, доступність, послідовність, диференціація та індивідуалізація 

навчального процесу. Вивчення різних розділів математики з опорою на використання 

програмних засобів дає можливість викладачу інтенсифікувати роботу студентів, 

створюючи для кожного студента найбільш адекватний його можливостям темп просування 

в навчанні. Студенти, працюючи з програмами мають під рукою інструмент для вивчення 

широкого кола математичних понять та закономірностей, що дозволяє широко та якісно 

виконувати необхідні обчислення, графічні побудови, випробувати різні методи розв'язання 

конкретної задачі, вносити певні зміни в досліджений процес або явища, всебічно вивчаючи 

їхні властивості, провести необхідний обчислювальний експеримент і узагальнити його, 

висунути певне припущення та обґрунтувати чи спростувати його тощо. Певна економія 

часу може бути досягнута за рахунок комп'ютеризації навчального процесу. Однак, широке 

та часто необумовлене застосування на заняттях стандартних програм-розв’язників не 

сприяє глибокому усвідомленню й опрацюванню навчального матеріалу, крім того, слабка 

комп'ютерна підготовка частини студентів призводить до сліпої віри в правильність 

результату, отриманого за допомогою комп'ютера. Тому їх використання може бути 

рекомендованим як засоби виконання громіздких рутинних обчислювальних та графічних 

операцій, подання результатів виконання навчальних завдань. Ефективність заняття 

підвищується за рахунок того, що студенти будуть включені в роботу повністю. А цього 

можна досягти лише за умови розумного використання комп'ютерів [3; 7]. 

Зокрема, доцільним є використання програмних засобів для візуалізації 

геометричних побудов під час вивчення таких розділів аналітичної геометрії, як 

«Поверхні другого порядку» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Візуалізація побудови поверхні другого порядку. 
 

В останні роки карантинних обмежень у зв’язку з боротьбою з розповсюдженням 

вірусної інфекції COVID19 та упровадженням дистанційної освіти педагоги все частіше 

звертаються до послуг мережі Інтернет із метою використання цифрових технологій для 

комунікації, співпраці та організації корпоративної роботи, а стрімкий розвиток хмарних 

сервісів став провідною тенденцією в розв’язанні проблем навчальної мобільності всіх 

учасників освітнього процесу. У даний час найпоширенішими системами на основі 

хмарних обчислень, що застосовуються в освітньому процесі, є Google Apps Education 
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Edition. Вони є web-додатками на основі хмарних технологій, що надають студентам та 

викладачам інструменти, використання яких покликане підвищити ефективність 

спілкування та спільної роботи [4].  

Серед найбільш популярних з описаних підходів до активного застосування таких 

технологій під час навчання можна назвати такі [1; 3].  

1. Оптимізація організації та зберігання навчально-методичної документації. 

Інструменти на базі хмарних технологій створюють умови для отримання оперативного 

доступу до нових навчальних та наукових матеріалів, а також для зручного управління 

розміщеними даними з використанням настільних персональних комп'ютерів чи 

мобільних пристроїв.  

2. Подання теоретичних та практичних завдань у мережі Інтернет. Через хмарні 

платформи може бути реалізована робота студентів у віртуальні лабораторії, є 

можливість виконання практичних та лабораторних робіт з будь-якої точки без 

встановлення програмного забезпечення пристрої, можлива реалізація 

високотехнологічних тренажерів, діагностичних, тестових та навчальних систем будь-

якого рівня технічної складності.  

3. Здійснення віддаленого моніторингу та контролю виконання навчальних завдань, 

хмарні технології, у тому числі сервіси відеочатів, суттєво оптимізують процес 

консультування.  

4. Підтримка організації спільного планування навчальної та позанавчальної 

діяльності.  

Значна економія коштів на придбання програмного забезпечення; доступність 

ресурсів незалежно від місця перебування, операційної системи, видів комп’ютерної 

техніки; концентрація зусиль педагогічного колективу закладів освіти на задоволенні 

освітніх потреб студентів; збільшення можливостей для організації спільної роботи та 

різноманітної комунікації; зменшення проблем зберігання та створення резервних копій 

даних; забезпечення мобільності учасників освітнього процесу, – усе це сприяє 

підвищенню якості вищої освіти. 

Розглянемо переваги використання хмарних технологій викладачем закладу вищої 

освіти (рис. 3).  

 
Рис. 3. Переваги використання хмарних технологій викладачами ЗВО. 

 



Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2021. Випуск 2(18) 

153 

Серед особливостей використання хмарного середовища у ЗВО, що можуть стати на 

заваді їх упровадження, такі: необхідність постійного доступу до мережі Інтернет; 

уповільнення роботи за умови повільного Інтернет; відсутність віддаленого доступу; загроза 

цілісності даних; можливість часткового відновлення даних у випадку їх втрати [6].  

Отже, можемо констатувати, що впровадження хмарних технологій у ЗВО має значні 

технологічні переваги та педагогічні перспективи для вдосконалення освітнього процесу. 

Прикладом реалізації вказаних вище педагогічних умов засобами хмарних 

технологій є розробка у процесі вивчення інформатичних дисциплін навчальних завдань 

у вигляді міні-досліджень. Зокрема під час вивчення теми «Системне програмне 

забезпечення» можна запропонувати завдання «Порівняння мобільних операційних 

систем IOS та Android. Складіть порівняльну характеристику мобільних операційних 

систем IOS та Android».  

Мета такого міні дослідження – формування уявлення про мобільні операційні 

системи; формування вміння об'єктивно оцінювати результати своєї діяльності та 

діяльності учасників навчального співробітництва (рис. 4).  

 
Рис. 4. Інструкція для виконання міні-дослідження. 
 

Під час виконання завдання студенти самостійно об’єднуються у групи по 3 особи. 

Збір інформації походить з різних джерел, які вказані у файлі «Список_літератури», що 

зберігається на платформі Moodlе. Студенти складають порівняльну характеристику 

мобільних операційних систем за планом у вигляді таблиці, а виконані роботи 

зберігають до папки загального доступу для перевірки та оцінювання результатів 

діяльності учасників навчального процесу. Студенти самостійно оцінюють свою роботу 

та роботу учасників навчальної співпраці. Створюють файл під ім'ям «Оцінки», до якого 

заносять оцінки кожного учасника. Хмарні послуги, що застосовуються у процесі 

виконання роботи: Google Docs (Документи), Google Таблиці. Після виконання такого 

завдання у студентів формуються уміння об'єктивно оцінювати результати власної 

діяльності; об'єктивно та аргументовано оцінювати результати діяльності учасників 

навчальної співпраці; адекватно ставитися до оцінки учасників навчальної співпраці. 

Отже, упровадження хмаро орієнтованого навчального середовища забезпечує 

умови повсюдного доступу до навчальних матеріалів, що є важливим компонентом для 

розвитку новітніх технологій навчання. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Формування готовності 

майбутніх бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в 

умовах Нової української школи має процесуальний, поетапний характер (мотиваційно 

ціннісний, теоретичний, практичний, контрольно-аналітичний). Крім необхідних знань, 

умінь, досвіду діяльності, фактором формування такої готовності є особистісний досвід з 

використання цифрових технологій та потенціал суб'єкта (студента), що включає 

мотивацію, цілепокладання, саморегуляцію, рефлексію та інші механізми саморозвитку. 

При цьому самостійна робота як форма освітнього процесу та механізм самоосвіти та 

саморозвитку є важливим фактором професійного розвитку майбутніх бакалаврів освіти у 

процесі трансформації навчальної діяльності у навчально-професійну.  

Отже, нами визначено ряд педагогічних та організаційних умов формування 

готовності майбутніх бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності учнів в умовах Нової української школи. Педагогічні умови включають 

активізацію самостійної діяльності студентів щодо освоєння ними професійних 

компетентностей у процесі навчання інформатичних дисциплін на основі інноваційних 

форм, засобів та методів (залучення студентів до процесу самостійної підготовки до 

виконання завдань, до участі у web-квестах, у наукових конференціях, самостійної 

розробки презентацій, доповідей, повідомлень та ін); формування позитивної мотивації у 

бакалаврів до оволодіння інформаційно-цифрової компетентності засобами цифрових 

технологій; забезпечення методичними матеріалами, що розширюють самоконтроль, 

самореалізацію, взаємоконтроль за допомогою цифрових технологій. Організаційні 

умови передбачають створення цифрової бази для самостійного пошуку, зберігання, 

переробки та передачі інформації в аудиторній та позааудиторній роботі; створення 

умов педагогічного співробітництва, що дозволяють зміцнити прямий та зворотний 

зв'язок між викладачем та студентом, поглибити знання та розширити кругозір під час 

самостійної роботи студентів на основі цифрових технологій. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у обґрунтуванні 

критеріальної бази визначення ефективності реалізації педагогічних та організаційних 

умов формування готовності майбутніх бакалаврів освіти до розвитку інформаційно-

цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи. 
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Шишенко И. В., Борозенец Н. С. Педагогические условия формирования 
готовности будущих бакалавров образования к развитию информационно-цифровой 
компетентности учащихся. 

Аннотация. Цель статьи – представить педагогические условия формирования 
готовности будущих бакалавров к развитию информационно-цифровой компетентнос-
ти учащихся в условиях НУШ. 

Методы исследования: анализ, обобщение и систематизация теоретических 
сведений о внедрении инноваций в систему высшего образования. 

Нами определен ряд условий формирования готовности будущих бакалавров 
образования к развитию информационно-цифровой компетентности учащихся в новой 
украинской школе.  

Педагогические условия включают в себя активизацию самостоятельной деятель-
ности студентов по освоению ими профессиональных компетентностей в процессе 
обучения информатических дисциплин на основе инновационных форм, средств и методов; 
формирование положительной мотивации у бакалавров к овладению информационно-
цифровой компетентностью средствами цифровых технологий; обеспечение методичес-
кими материалами, расширяющими самоконтроль, самореализацию, взаимоконтроль с 
помощью цифровых технологий. Организационные условия предусматривают создание 
цифровой базы для самостоятельного поиска, хранения, переработки и передачи 
информации в аудиторной и внеаудиторной работе; создание условий для педагогического 
сотрудничества, позволяющих укрепить прямую и обратную связь между преподавателем 
и студентом, углубить знания и расширить кругозор при самостоятельной работе 
студентов на основе цифровых технологий. 

Ключевые слова: информационно-цифровая компетентность; профессиональная 
подготовка; будущие бакалавры образования; педагогические условия; готовность; 
формирование; цифровые технологии; Новая украинская школа. 

 

Shyshenko I. V., Borozenets N. S. Pedagogical conditions for the formation of the 
readiness of future bachelors of education for the development of information and digital 
competence of students. 

Summary. The purpose of the article is to present the pedagogical conditions for the 
formation of the readiness of future bachelors of education for the development of information 
and digital competence of students in the New Ukrainian school. 

Research methods: systematic analysis, generalization and systematization of 
theoretical information on the implementation of innovative changes in the system of higher 
education in Ukraine. 

Results. Pedagogical conditions for the formation of the readiness of future bachelors of 
education for the development of information and digital competence of students in the New 
Ukrainian school include the activation of independent activities of students to develop their 
professional competencies in the process of teaching computer science disciplines on the basis 
of innovative forms, tools and methods; formation of positive motivation of bachelors to master 
information and digital competence by means of digital technologies; providing 
methodological materials that expand self-control, self-realization, mutual control with the 
help of digital technologies. Organizational conditions include the creation of a digital 
database for independent search, storage, processing and transmission of information in 
classroom and extracurricular activities; creating conditions for pedagogical cooperation that 
allow to strengthen the direct and feedback between teacher and student, deepen knowledge 
and expand horizons during independent work of students on the basis of digital technologies. 

Conclusions. The formation of the readiness of future bachelors of education for the 
development of information and digital competence of students in the New Ukrainian school is 
gradual. In addition to the necessary knowledge, skills, experience, a factor in the formation of 
such readiness is personal experience in the use of digital technologies and student potential, 
including motivation, goal setting and self-development. 

Key words: information and digital competence; professional training; future bachelors 
of education; pedagogical conditions; readiness; formation; digital technologies; New 
Ukrainian school. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ  

В ПЕДАГОГЧНІЙ СПАДЩИНІ МИНУЛОГО 
 

Світові суспільні процеси підштовхнули людство до багатьох змін в різних сферах 

життєдіяльності. Сьогодення має тенденцію до підвищення ролі людського капіталу, 

орієнтацію на розвиток особистості, її здібностей та нахилів. В цьому контексті 

своєчасним стало реформування української освіти, що почало відбуватися останнім 

часом. Освіта починається в дитинстві. Дитинство – це віковий період, який є значущим 

для життя людини, привернув увагу багатьох наук (філософії, соціології, психології, 

культурології, історії, педагогіки) та досліджується з різних концептуальних позицій, 

становлення яких пов’язане з переходом від «дорослоцентризму» до «дитиноцентризму». 

Поняття «дитиноцентризм» у педагогіці не нове. Дитиноцентризм – це така освітня 

модель, яка ставить у центр педагогічного процесу дитину, сприяє її саморозвитку та 

розширенню життєвого шляху, захисту прав, акцентує увагу на системі її інтересів та 

цінностей з метою формування життєвих компетентностей. 

На сучасному етапі розвитку освіти дитиноцентричний підхід став одним з 

основних підходів Нової української школи, концепція якої зазначає, що «школа буде 

працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти» та «максимально 

враховувати» здібності, потреби, інтереси, права дитини та реалізовувати «на 

практиці принцип дитиноцентризму». 

Багато прикладів в контексті реалізації дитиноцентричного підходу розкриваються 

в педагогічній спадщині вчених, педагогів та дослідників минулого, дослідження та досвід 

яких мають велику значущість та можуть бути використаними в сучасній школі. 

В статті показано основні аспекти деяких історико-педагогічних концепцій з 

позиції розкриття смислу поняття «дитиноцентризм», наведено приклади реалізації 

цього принципу в педагогічній спадщині видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів. 

Ключові слова: суспільство, освіта, дитина, розвиток, дитиноцентризм, 

дитиноцентричний підхід, навчання.  
 

Постановка проблеми. Тенденція розвитку світових суспільних процесів підштовхує 

суспільство до реформування всіх його сфер, підвищення ролі людського капіталу, 

орієнтації на розвиток особистості, її здібностей та нахилів. В цьому контексті своєчасним 

стало реформування української освіти, що почало відбуватися останнім часом.  

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки визначає 

одним з основних завдань загальної середньої освіти «перебудову та оновлення змісту, 

форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах дитиноцентризму, 

особистісної орієнтації, компетентнісного підходу» [12, c. 12]. Вектор розвитку освіти, 

направлений на врахування «здібностей, потреб та інтересів кожної дитини», на 

«неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня», продовжується в Концепції 

Нової української школи, де зазначено, що: «Нова українська школа буде працювати на 

засадах особистісно орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа 
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максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці 

реалізуючи принцип дитиноцентризму» [7, c. 17]. 

Поняття «дитиноцентризм» в педагогіці існує давно, тому є багато його визначень, 

наприклад, дитиноцентризм характеризується як освітня модель, яка ставить у центр 

педагогічного процесу дитину, сприяє її саморозвитку та розширенню життєвого шляху, 

захисту прав, акцентує увагу на системі її інтересів та цінностей з метою формування 

життєвих компетентностей [6, с. 33]. Зануримося до вказаної проблематики та 

переосмислимо деякі її аспекти детальніше та комплексно.  

Аналіз актуальних досліджень. Дитинство – це віковий період, який є значущим для 

життя людини, привернув увагу багатьох наук (філософії, соціології, психології, 

культурології, історії, педагогіки) та досліджується з різних концептуальних позицій, 

становлення яких пов’язане з переходом від «дорослоцентризму» до «дитиноцентризму» 

[3]. Поняття «дитиноцентризм» у педагогіці не нове. Різні грані цієї проблематики 

висвітлювали вітчизняні та зарубіжні науковці та педагоги. У межах соціально-

філософського та соціологічного дискурсу цікавими є праці І. Загарницької, О. Кислова, 

Л. Нефьодової, М. Ноготкової, Т. Попкової, Л. Сандакової, Є. Удалих, Л. Українець, 

С. Щеглової, в яких зроблено аналіз та реконструкцію феномена дитинства в різних 

соціологічних та соціокультурних аспектах, показано розуміння сутності дитинства у 

фольклорі, художній літературі, міфах та філософських текстах, розкрито соціологічні 

основи дитинства в розрізі входження дитинства в онтологічну картину еволюції людини та 

в розрізі сучасної культури, порівняно образи дитинства в зарубіжних та українських етико-

філософських трактатах [3]. Багато етнографічного матеріалу з вказаної проблематики 

надають роботи Ф. Ар’єса, К. Леві-Стросса, М. Мід, М. Міклухо-Маклая, Е. Тайлора, 

Дж. Фрезера [3]. Осмислення змісту та особливостей розвитку дитини крізь призму 

концепцій сучасної освіти та психолого-педагогічних знань бачимо в працях 

В. Андрущенка, І. Беха, Н. Бібік, А. Богуш, Н. Гавриш, Д. Ельконіна, І. Зязюна, І. Кона, 

В. Кременя, В. Кудрявцева, Т. Піроженко, Т. Поніманської, С. Черепанової [3]. Змістовну 

основу досліджень складають педагогічні твори Ш. Амонашвілі, М. Драгоманова, 

О. Захаренко, С. Захаренко, В. Зеньковського, О. Квас, А. Макаренка, С. Русової, 

В. Сухомлинського, К. Ушинського, в яких показано своєрідність дитячої душі та духовну 

сутність дитини. Історико-педагогічні та соціально-педагогічні аспекти проблеми дитинства 

розкриваються в працях І. Волошанської, Т. Кочубей, О. Максимової, В. Савченко, 

О. Сурженко, Н. Ченбай, Н. Шевченко, які основну увагу зосередили на вивченні дитинства 

в контексті педагогіки партнерства та аналізу суб’єкта педагогічної дії. Окремі аспекти 

проблеми дитинства, присвячені освітнім теоріям і практикам, осмисленню сучасного 

світового порядку, конфлікту поколінь «батьки – діти», проблемам кризи відносин 

«дитина – дорослий», знайшли відображення в працях вітчизняних науковців: 

О. Александрової, М. Козловця, В. Огнев’юка, І. Сайтарли, І. Утюж [3].  

Вітчизняний науковець В. Кремень виокремив нову дослідницьку парадигму – 

«дитиноцентричний підхід». В своїй роботі «Про дитиноцентризм або чому освіта 

України потребує структурних змін» він зазначає, що цей підхід є «визначальним при 

проведенні будь-яких змін в освіті, але не як увага до дитини як такої абстрактної, 

узагальненої, а як до конкретної дитини з її сутнісними характеристиками на всіх етапах 

освітньої діяльності від дошкілля до університету» [8, с. 22]. У цьому зв’язку необхідно 

якомога більше наблизити навчання і виховання дитини до її сутності, конкретних 

здібностей, майбутньої життєвої траєкторії людини [8, с. 22]. 

Сучасна дослідниця І. Загарницька вважає, що «дитинство – це складний і багато-

вимірний феномен, опосередкований багатьма соціокультурними чинниками, а дитина 

виступає не тільки черговим елементом, що утворюють разом з іншими картину світу, а й 

активним учасником усіх соціальних і природних процесів [4, с. 10]. Вона визначає 

дитинство як етап становлення людини, складний феномен, в основі якого лежить синтез і 

взаємодія біологічного (природного) та соціального складників, їх інтенсивний розвиток у 

формі зростання організму і формування вищих психічних функцій дитини [4, с. 90]; 
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цілісний інтегративний соціокультурний просторово-часовий феномен, період становлення 

та соціалізації особистості людини (від народження до 18 років) [4, с. 280]. 

О. Квас стверджує, що «дитиноцентризм досліджує не тільки дитину, але і світ, у 

якому вона живе, тобто життєвий простір дитини, закономірності та дії людей, які 

зосереджують життєву активність на невеликому просторовому відрізку (місто, село, 

вулиця, домівка тощо)» [6, с. 35]. За думкою дослідниці, дитиноцентризм – це така 

освітня модель, яка ставить у центр педагогічного процесу дитину, сприяє її 

саморозвитку та розширенню життєвого шляху, захисту прав, акцентує увагу на системі 

її інтересів та цінностей з метою формування життєвих компетентностей [6, с. 33].  

Сьогодення вимагає переосмислення основних аспектів історико-педагогічних 

концепцій минулого з позиції розкриття смислу поняття «дитиноцентризм». Метою 

нашої статті є показати приклади реалізації принципу «дитиноцентризму» в 

педагогічній спадщині минулого, в професійній практиці видатних вітчизняних та 

зарубіжних педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Дитиноцентричною є дидактика К. Ушинського, 

класика педагогіки, літератора, теоретика й, одночасно, педагога-практика та психолога, 

який відрізнявся гуманістичними поглядами, самостійним мисленням та стояв у витоків 

педагогіки як науки. Одним з найважливіших аспектів його педагогічної системи стало 

положення про єдність психічних якостей дитини з їх нейрофізіологічною основою, що 

створювало підґрунтя для розкриття принципових питань відбору змісту освіти та 

пристосування його до особливостей дитячого віку. Матеріалістична гносеологія, 

досягнення фізіології та психології допомогли досліднику розкрити особливості розумового 

розвитку дитини, а дослідження психофізичної природи навчання – дати аналіз 

психологічних механізмів мислення, пам’яті, волі, уяви, інтересу, емоцій та уваги й 

обґрунтувати необхідність їх урахування під час навчання. Велику увагу психолог та 

педагог приділяв розвитку психіки дитини в різні вікові періоди та співвідношенню 

специфічних характеристик цього розвитку з вирішенням дидактичних проблем, організації 

виховного впливу на дитину в єдності розумових, моральних і фізичних «параметрів» її 

життєдіяльності та побудови навчального процесу. Психологічне трактування вікових 

періодів розвитку дитини, що розглядалося у зв’язку з розглядом «душевних процесів», в 

яких проявляється свідомість, дали поштовх Ушинському для створення своєї дидактичної 

системи, яка ураховувала вік дитини та її особливості. Педагог пропонував перегляд 

навчального матеріалу, його впорядкування, оброблення, наближення до життя та 

спрощення згідно до вікових особливостей дитини. Він вважав, що кількість наукових знань 

зростає, їх не можна механічно переносити в школу, тому займався адаптацією наукових 

знань до вікових та психологічних особливостей дітей, тобто перероблював систему 

наукових знань в дидактичну. За його словами: «Не науки повинні схоластично укладатися 

в голові учня, а знання та ідеї, що повідомляються якими б то не було науками, повинні 

органічно будуватися в світлий і, по можливості, широкий погляд на світ і його життя» [14, 

с. 20] Ушинський бачив мету навчання в розвитку мислення, здібностей дітей за допомогою 

суми знань, необхідних в житті, а основне завдання навчання – створення умов для 

різноманітної діяльності дитини на уроках. Він вважав, що виховання тоді бажає щастя 

дитині, коли сприяє розумовому розвитку, моральному вдосконаленню, естетичній 

розвиненості та фізичному здоров’ю. Моральне виховання в педагогічній концепції 

педагога займає одне з центральних місць та превалює над самим наданням знань. За 

думкою вченого, дитину руйнує виховання, в якому відсутнє формування моральності, тому 

важливим аспектом педагогічної системи Ушинського є положення про важливість на 

основі принципу народності виховання в дітях дисципліни, працьовитості, гуманізму, 

почуття патріотизму та громадського обов’язку, прагнення до добра, а воля та твердий 

характер, за його думкою, допоможуть змінювати не тільки душу, а й тіло. Крім цього, 

необхідно в процесі виховання моральності долати упертість, кар’єризм, лінощі, неробство, 

лицемірство тощо. Великий педагог вважав, що моральні якості слід формувати в процесі 

розумової та фізичної праці та різноманітної діяльності дітей, пробудження жаги до 
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правильних переконань. Нав’язування своїх особистих переконань, настирливі повчання та 

вмовляння не доходять до свідомості дітей. 

Під впливом педагогічних ідей К. Ушинського відбувалось становлення поглядів 

видатного педагога ХІХ століття Тимофія Лубенця, ключовими аспектами педагогічної 

спадщини якого була освіта дітей та підготовка їх до життя та праці. Постать Т. Лубенця 

є справжнім явищем в українській педагогічній думці. В його роботах «Педагогічні 

бесіди», «Дитячі осередки» та інших працях розкриваються авторські ідеї 

дитиноцентризму, що є актуальними до моменту сьогодення в контексті розбудови 

освіти на засадах особистісно орієнтованої парадигми. Звернемо увагу на провідні 

принципи організації шкільного навчання, основним з яких педагог вважав 

індивідуалізацію. Результатом застосування цього принципу була особистість, що 

спроможна жити у соціумі, а реалізація його повинна була відбуватися за допомогою 

врахування потреб та інтересів дитини, родини, гармонізації цих потреб й інтересів у 

суспільному житті. Велику роль Т. Лубенець відводив народній освіті та вважав 

всезагальне навчання (в тому числі й навчання всіх дітей) двигуном розвитку держави. 

За думкою педагога, тільки за умов доступу дітей до освіти народна школа стане 

справжнім світочем істинної просвіти [2, с. 81; 11]. Освіту він бачив комплексною, що 

розвиває особистість всебічно, орієнтованою на практику, та різні спеціальні знання 

відповідно до місцевості проживання (міста чи села), без чого грамотність залишиться 

«мертвим вантажем». Центром освіти Т. Лубенець вважав дитину, підтвердженням чого 

може слугувати праця «Дитячі осередки» [2, с. 81; 9], де визначено декілька ідей 

педагога, які базуються на його дитиноцентристській позиції на етапі побудови нової 

народної школи. По-перше, в цій роботі автор наголошує на необхідності отримання 

дитиною якісної освіти незалежно від її соціальної приналежності, ураховуючи потреби 

«безсімейних» та бездомних. По-друге, цікавою для сучасних дослідників стала думка 

про те, що навчання якісніше відбувається в маленьких групах (сімейного типу), де 

дитині навчатися комфортніше. Такі осередки існували як сучасні групи продовженого 

дня, діти могли вільно відвідувати їх, основний зміст їх роботи – позакласна діяльність, 

що сприяла розвитку особистості та її творчого потенціалу По-третє, ідея наступності 

між ланками освіти, що повинно базуватися на потребах дітей [2, с. 81]. 

Ключовим елементом формування свідомості дитини Т. Лубенець вважав 

поєднання навчання з трудовою діяльністю. Особливістю його поглядів є розкриття 

праці за допомогою різних аспектів діяльності учнів. Наприклад, за поглядами педагога, 

читання в початковій школі є вихідним елементом, який формує всі інші види робіт, 

друковані твори можуть слугувати не тільки носієм фактичних знань, а й джерелом 

морального виховання, необхідно обов’язково використовувати твори, в яких міститься 

установка на значущість праці, розкриття механізмів здійснення деяких трудових 

завдань. Ці погляди фахівця розкриваються книзі «Зернятко», яку він створив для 

навчання читання молодших учнів. [2, с. 81 – 82]. 

Схожого принципу Т. Лубенець дотримувався і в процесі навчання дітей арифметики 

та пропонував використовувати задачі, що безпосередньо необхідні для виконання трудових 

завдань у майбутньому. Підручник «Общеполезный задачник», складений ним, містив 

завдання, в яких окрім математичних обчислювань знаходилась додаткова інформація, що 

могла знадобиться дітям в повсякденному житті, розширити їх світогляд, наприклад: «на 

земній кулі налічується 1.391.000.000 людей, скільки тисяч жителів?», «скільки треба взяти 

тисяч і сотень квадратних саженів, щоб склалася десятина?» [2, с. 82; 10] тощо.  

Т. Лубенець пов’язував навчання та підготовку дітей до суспільної праці з 

розвитком суспільства, зазначав, що гарна підготовка дітей до життя є інструментом 

формування соціуму, вважав тему дитинства, дитини та її поведінки малодослідженою, 

закликав педагогів враховувати природний потяг дитини до життя, застерігав дорослих 

від стримування дитячої активності, гальмування їх життєдіяльності, що може негативно 

позначитися на емоційній сфері дітей. Педагог вважав, що пошуки дитиною радості та 

щастя є нормальним явищем, дорослі повинні забезпечити їй умови для відчуття 
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радісного та щасливого життя, основною функцією вчителів є організація наповненої 

радістю діяльності учнів, а школа повинна розвиватися, постійно впроваджувати 

інновації, досягнення наук, ураховувати запити життя. Особистість та професіоналізм 

учителів, знання ними дітей, їх природи, морально-духовної та емоційної сфери має 

важливе значення для навчання. Т. Лубенець вважав, що вчитель для кожного учня є 

провідником до майбутнього, його помічником на цьому шляху, творцем духу школи, 

атмосфери радості, без чого навчання може стати нудним та неактуальним [2, с. 82; 11]. 

Вищезазначене вказує на дитиноцентричність педагогіки Т. Лубенця, націленість на 

інтереси та потреби дітей, визнання їх найвищою цінністю. Його педагогічні погляди є 

цінним матеріалом для сучасних педагогів. 

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського є концептуальною щодо розкриття поняття 

«дитиноцентризм». Великий педагог був «центрований» на Світі дитинства, вважав його 

«самостійною країною», «казковим палацем», де діти живуть «своїм особливим дитячим 

життям» та мають свої поняття про людську гідність, Добро, Зло, Честь та Безчестя, мають 

свої критерії краси та часу. В цій країні «день виявляється роком, а рік – вічністю» [13, с. 8]. 

Безмежна любов до дітей та щастя від спілкування з ними визначили педагогічне кредо 

Сухомлинського: «Любов і віра в дитину – це фундамент педагогічного оптимізму вчителя» 

[13, с. 37]. Невіру в учня педагог вважав «страшною раковою пухлиною недоброзичливості» 

[13, с. 37]. Розгляд педагогічних творів Сухомлинського дає можливість розуміння деяких 

складових дитиноцентризму, наприклад, «вміння педагога пізнати дитину, вивчити її індиві-

дуально-психологічні особливості, здібності, нахили, інтереси». Отже, одна із цих складових 

– це «дитинознавство». Без знання дитини, її особливостей, розумового розвитку, здібностей, 

захоплень, інтересів, переконань не може бути, за словами педагога, і виховання [13, с. 37].  

Наступною складовою дитиноцентризму в спадщині Сухомлинського можна виділити 

тематику екології дитинства (питання збереження та охорони здоров’я дитини). Він 

закликав до повсякденної активної пізнавальної діяльності на свіжому повітрі, на лоні 

природи, що забезпечує «емоційну насиченість сприйняття довкілля» [13, с. 45], про що 

свідчать такі праці великого педагога: «Ми живемо в саду здоров’я», «Здоров’я і духовне 

життя школярів», «Природа – джерело здоров’я», «Праця як зміцнення здоров’я» тощо. 

Не можна не розглянути в нашій статті й досвід українського педагога, Народного 

вчителя Олександра Захаренка. Його син, Сергій Захаренко в своїй статті, розкриваючи 

умови забезпечення дитиноцентричного підходу в школі, де працював батько, акцентує 

увагу на такому правилі його роботи: «У школі учню має бути так затишно, як у 

батьківській хаті. До школи він має бігти, а не йти, знаючи, що тут він пізнає радість 

відкриття своєї сутності в цьому мінливому світі. В школі його не образять, на нього не 

гримнуть, а порадять, підтримають, дадуть можливість розкрити себе, свою творчу 

обдарованість» [1, с. 35; 5, с. 66]. О. Захаренко вважав дитину «центром Всесвіту». У 70 – 90 

роках ХХ століття в умовах сільської школи він організував освітній процес таким чином, 

що вчителі, батьки і діти були там партнерами в навчанні та розвитку. Саме це педагог і 

вважав дитиноцентризмом та головною умовою «суб’єкт – суб’єктних відносин [5, с. 66]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на сучасному 

етапі розвитку освіти в Україні дитиноцентричний підхід став одним з основних 

підходів Нової української школи. Поняття «дитиноцентризм» у педагогіці не нове. 

Приклади реалізації дитиноцентричного підходу розкриваються в педагогічній спадщині 

багатьох вчених, педагогів та дослідників минулого, дослідження та досвід яких мають 

велику значущість та можуть бути використаними в сучасній школі. У подальшому 

вважаємо доцільним продовжити дослідження педагогічної спадщини минулого та 

деяких аспектів підготовки вчителів до впровадження принципу дитиноцентризму в 

закладах загальної середньої освіти. 
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Гребинь С. Н. Реализация принципа детоцентризма в педагогическом 

наследии прошлого.  
Аннотация. Мировые общественные процессы подтолкнули человечество ко 

многим изменениям в различных сферах жизнедеятельности. В настоящее время 

наблюдается тенденция к повышению роли человеческого капитала, ориентации на 

развитие личности, ее способностей и наклонностей. В этом контексте 

своевременным стало реформирование украинского образования. 

Обучение начинается в детстве. Детство – это возрастной период, который 

является значимым для жизни человека, привлекает внимание многих наук (философии, 

социологии, психологии, культурологии, истории, педагогики) и исследуется с различных 

концептуальных позиций. Детоцентризм – это такая образовательная модель, которая 

ставит в центр педагогического процесса ребенка, способствует его саморазвитию и 

расширению жизненного пути, защите прав, акцентирует внимание на системе его 

интересов и ценностей с целью формирования жизненных компетентностей. В Новой 

украинской школе детоцентрический подход стал одним из основных. 

Множество примеров реализации этого подхода раскрываются в педагогическом 

наследии прошлых лет, что имеет большую значимость и может быть использовано в 

современной школе. 

В статье показаны основные аспекты некоторых историко-педагогических 

концепций с позиции раскрытия смысла понятия «детоцентризм», приведены примеры 

реализации данного принципа в педагогическом наследии выдающихся отечественных и 

зарубежных педагогов. 

Ключевые слова: общество, образование, ребенок, развитие, детоцентризм, 

детоцентрический подход, обучение. 
 

Grebin S. M. Implementation of the principle of childcentrism in the pedagogical 

heritage of the past.  
Summary. World social processes have pushed humanity to many changes in various 

spheres of life. Currently, there is a tendency towards an increase in the role of human capital, 

orientation towards the development of the personality, its abilities and inclinations. In this context, 

the reform of Ukrainian education has become timely. Education begins in childhood. Childhood is 

an age period that is significant for human life, attracts the attention of many sciences (philosophy, 

sociology, psychology, cultural studies, history, pedagogy) and is studied from various conceptual 

positions. Сhildcentrism is an educational model that puts a child at the center of the pedagogical 

process, contributes to his self-development and expansion of his life path, protection of rights, 

focuses on the system of his interests and values in order to form life competencies. At the present 

stage of the development of education in Ukraine, the childcentrism approach has become one of 

the main approaches of the New Ukrainian School, the concept of which notes that «the school will 

operate on the basis of a personality-oriented education model» and «take into account the child’s 

rights, abilities, needs and interests as much as possible». In the context of the implementation of 

the childcentrism approach many examples are revealed in the pedagogical heritage of scientists, 

educators and researchers of the past, whose research and experience are of great importance and 

can be used in a modern school. The article shows the main aspects of some historical-pedagogical 

concepts from the standpoint of revealing the meaning of the concept of «childcentrism», provides 

examples of the implementation of this principle in the pedagogical heritage of outstanding 

domestic and foreign teachers. 

Key words: society, education, child, development, childcentrism, childcentric approach, 

learning. 
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