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Попель М. В.,  
аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

 
ВИКОРИСТАННЯ “SAGEMATH CLOUD” ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ 

АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 
 
Вибір теми дослідження обумовлюють наступні фактори: 
- об’єктивна необхідність впровадження хмарних технологій в навчальний 

процес; 
- ідея використання на заняттях хмарних ресурсів; 
- недостатня розробленість методик використання хмарних ресурсів; 
- вивчення початків аналізу є досить складним та абстрактним матеріалом. 
Мета: провести теоретичний аналіз педагогічного використання Sagemath Cloud 

у вивченні алгебри та початків аналізу. 
Задачі: 1) розглянути перспективи використання Web-СКМ в аспекті хмаро 

орієнтованого середовища; 2) виявити особливості Sagemath Cloud як засобу навчання 
математичних дисциплін; 3) провести аналіз перспективних шляхів використання 
Sagemath Cloud для навчання алгебри та початків аналізу. 

Об’єкт дослідження: процес вивчення алгебри та початків аналізу у ВНЗ із 
застосуванням хмарних технологій. 
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Предмет дослідження: використання Sagemath Cloud як засобу навчання 
алгебри та початків аналізу. 

Методи дослідження: 1) аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми 
дослідження; 2) педагогічні спостереження і бесіди з викладачами; 3) аналіз Sagemath 
Cloud, як засобу навчання. 

Результати: обґрунтовано переваги використання Sagemath Cloud як засобу 
навчання алгебри та початків аналізу. 

Sagemath Cloud – це безкоштовне вільно поширюване програмне забезпечення 
для здійснення чисельних розрахунків та символьних перетворень, а також візуалізації 
математичних співідношень і закономірностей у даних, що є доступним як web-сервіс. 

На сьогодні відомий новий клас СКМ, який орієнтований на роботу в мережі, 
так звані Web-СКМ. 

Основні характеристики Web-СКМ Sage [1]: 
Переваги Недоліки 
– відкритість системи; 
– вільне поширення; 
– повнофункціональний Web-сервер 
системи; 
– інтеграція більше 100 математичних 
пакетів у єдиному середовищі тощо. 

– недостатньо науково-методичної 
літератури російською та українською 
мовами; 
– невисока швидкодія; 
– складність опанування, громіздкий 
інтерфейс; 
– недостатньо персоніфікований 
доступ. 

 
SageMath Cloud – це безкоштовний сервіс за підтримки Університету 

Вашингтона, Національного наукового фонду і Google. SageMath Cloud був 
розроблений спеціально для полегшення використання математичних обчислень на 
платформі Android. 

В SageMath Cloud реалізовано усі можливості, які є у Web-СКМ SAGE. Більш 
того: 
Переваги Недоліки 
– покращено користувацький інтерфейс; 
– можливість інтегрування з іншими 
сервісами; 
– замість блокноту – обліковий запис; 
– використання одного документу 
одночасно більш ніж 300 користувачів; 
– можливість розробки веб-сервера в 
Python; 
– збільшена швидкодія в декілька разів. 

– не завжди виходить завантажити 
файл на пристрій; 
– аркуші старого формату не 
відкриваються; 
– відсутня можливість перегляду 
публічних проектів; 
– не має гарантії повного захисту 
користувацької інформації. 

 
За результатами дослідження запропоновано і теоретично обґрунтовано 

доцільність використання SageMath Cloud для вивчення теми «Похідна та її 
застосування» з використанням на профільному рівні. 

Серед запропонованих моделей є: лекційні демонстрації, наочності, тренажери. 
Дані моделі є динамічними, що передбачає їх багаторазове використання. Також були 
розроблені моделі у підтримку основних поять початків математичного аналізу, що 
стосуються теми «Похідна та її застосування». 
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Практичне значення розробки даних матеріалів полягає у тому, що їх можна 
використати: 

- під час навчально-виховного процесу в 11 класі; 
- у науковій роботі студентів у процесі проходження фахової практики в 

загальноосвітніх школах та школах нового типу. 
Використати дане дослідження можна: 
- в практичній роботі педагога в умовах загальноосвітньої школи; 
- у навчанні студентів педагогічних закладів. 
Визначено наступні умови організації навчального процесу з використанням 

SageMath Cloud: 
1. Подання навчального матеріалу має бути лаконічним, доступним і науковим. 
2. Використовувати комп’ютер лише за умови, коли вивчення нового поняття 

потребує більшої наочності, або ж прискорить темп заняття. 
3. Використання SageMath Cloud має бути дозованим. 
4. Забезпечити усі необхідні умови роботи студентів на занятті. (Не допустимо, 

щоб один комп’ютер використовували одночасно два студенти). 
Можна зробити висновок, що використання хмарних технологій у процесі 

підготовки майбутніх учителів є перспективним шляхом розвитку та удосконалення 
навчального процесу. Тому такий програмний засіб навчального призначення, як 
SageMath Cloud, має значний потенціал щодо поліпшення якості математичної 
підготовки студентів педагогічних спеціальностей. Наступним нашим кроком стане 
впровадження методики використання SageMath Cloud в підтримку математичних 
дисциплін для майбутніх вчителів математики. 
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