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ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРI,IКЛАДНl ACПEKTI,I ВI,IКОРИСТАННЯ

МАТЕNIАТИЧНИХ j\,IЕТОДIВ ТЛ IНФОРМЛЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ У

нАУцI,оСВIТI,ЕкоНо]\{IцIТАУВИРоБНИЩТВI:I\,Iатерiали
засiдання IV Мiжвузiвського круглого столу - Марiупольо 20l3, _ l00,

Матерiали збiрrrика tзисвi,г,ltttlttl,t t, aK,Iviutt,tli lIи Iilllllя викJlалаllня

ма.гема1,ичlIих i KtlMtt'ttl,t,cptrtl-ittdltlpMitttiiittиx J\иcrlltttlIirr 5, ссрс.tlrliй та вищiй

школi. I)ttзгJtяJlilttуt,t,сrI ,t,aK())K ll1ltlб.rtcbttt N|il,lcl\,lillllllll()l'() М()/lс.JlI()Вilllня

виробничих IlpotlcciB. Круr,'lrий с,гi.ll ttlrlltKl71It,|,l,cл ll |)ill\|l(il\ llllK()llillltlя Klr(lc.l1poto

математичIlих NlcTo]1iB тц cHc,lcMll()lrt lttlltlti,ty Mltllivtttlltt,ct,I(()l,() /lcl))l(illtlto1,o

унiверситету KoMtlJlcKclltli,t,cпlи (Jlcpжulrttttii 1lcl,ctllitttililttrll tlrlпtc1l ()l l()V(x)7582)

натему: .Теоретичнi та ltрик.ltаUUti acltcl(,| }l llllK()|)иc,lillll1,1 l\lill,ýl\ltIl llllllltx ltctrl.,liB

та iнформачiйних Texttt,1.1tot'iй 5, 11"r,a1, rlctti,t,i, cKtrtttlMirti lrr 1, llllIn|tllIlll(llti".

Редакцiйна колегiя: Ka(lc,rtpl Mil,|,cI\lil,|,tltlllllx

Марiупольськ()Iu Jicp)l(ltl}llrlIrl yllillcpctt tct у,

Праrti в,збiрrr иK5, .ltllyKyrrl r l,сл l\l()ll()l() llll l (l|!lll l l, I

мсlt}/till llt (,It(, l(,l\lIl(ll о ltllttlti,ly

() l(шфa,,lIlll }lшleitш|lttlltlIt llt,ltttlilt tit

1,1|1,1 ulll|lll tt ltltrt ltI lt,. l(l 1.1

ПЕРЕДМОВА

шановнi колеги!

Кафелра маl,гсIIатичних методiв та системного аtlалiзу Марiупо;tьськtlго

jlсржавIIого унiвсрситету в on-line режимi проволить [V мiжвузiвське засiлаtltlя

<l(руглого стоjiч>, на якому булуть пiднiматися насryпнi питання:

} I Iроблеми викладання дисциltлiн мате]\{атичного i кол,tп'ютерно-

iнфорьrаuiйного циклiв.

i Методичне забезпечення навчiLпьного процесу.

} Практичне застосування мате]чIатичних tчtетодiв та iнформацiйних

тсхllt,l.tlогiЙ у науцi, ocBiTi, економiцi, виробництвi.

I lрис:мllо констатувати той факт, що у <круглому столir> беруть участь

llрсJlсl,авники l5 вищих навчаJ,Iьних закладiв УкраТни рiзних форм власностi.

Кожсtt piK учасниками с представники Харкiвського нацiонального

чrliвсрситету радiоелектронiки, Бердянського державного педагогiчного

чrtiвсрси,гету, Приазовського державного технiчного унiверситеry, а в цьоNlу

porli к нам при€дналися вченi Харкiвського нацiонального унiверситету iM. В.Н.

Каразiна, Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситеry iM. Григорiя

('ковtlроди, Харкiвського унiверситету Повiтряних Сил iM. IBaHa Кожедуба,

УкраТнськоТ iнженерно-педагогiчноТ академiТ, Уманського державного

ttсilагогiчного унiверситету iM.. Павла Тичини, ,Щнiпропетровського

ttаtliонального унiверситету iM. Олеся Гончара, 
, 
Суtчtського державного

t,rliвсрситету, аспiранти та студенти-Iчrагiстранти iнших вузiв, вчителя

]\1ll,гсNtатики та iнформатики. У зв'язку з цим, засiдання стало заходом, на якоr\f},

rr,lctti отримук)ть l\,{ожливiсть плiдного обмiну дуIчIкаI\,rи, що сприя€ бiльш

с(lсктивноьtу вирiшенню актуальних проблем науки та освiти. А досягнення

rllуки i технiки дозволяють використовувати HoBi форми спiлкування.

Кафелра математичних методiв та системного аналiзу висловлюе щиру

tltl.;lяку BciM учасникам круглого столу та btac надiю на подальшу плiднч

сttiвпрацю.0'lill/l}'. 1(l l.]
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сrIстеj\tатllЧtlозлii-Iсtlюваtlаса\l(rстiйtнаробОтавllсТуllасliеобхi,'lно}оумоВоIоусПltЦllоГо

навчаllня та 1-1l{ltM l,] вtt,]llачальн!4х чiIнtl},tкiв, що 8IIjl1,1Balo1b на Ilрофесit:lне становлсння

особrIстостi та KoIIK\/pcHT()clIpoI,1oжHicтb маЙбутнього (lrx i вttя,

Рiзнitrt acttcKta\I \Iснел)к\Iенц в ocBiTi, tIгr,б_lcrtittl t|lорrtr,вання ylIpaBJliHcbKи\

коlчtt.tетеt{цiйпелагогiвпрttсвячеrliпрацiМ.Вiсвськоi..JI.ЖуравськоТ'Jl.КолгатiноТ,

Л.КрасовськоТ.В'Крlлlкка'Г'Нестеренко'о.Марstаlлlтаirtшlrхвiтчl'tзнянt,tкiзарубi;кннх

науковцiв, Так, J], Журавською проIlо}lусться така класlлфiкаtliя коллпетенцil"т влtкладача

вищоj tilколII, tцо забезttечrтоть 1,правлiння самостii-{tlою роботою Tl]x, хто навчаеться:

1)загально-пеДагогiчнiкOмпетенцiТ(знання.гауiчтiння,необхiднiпеДагоry,r;tя

здiйснення професit'лноj дiяльностi, педагогiчна MaГtcTepHicTb вt,tкладача);

2)особистiснrко,\tпе'IЕнцii(пеДагогiчнаirtайстернiстьВИклаДаЧаякособлtстосгi.

HmIBHicTb знань та yMiнb, шо е похiднltмlt вiд особистiсr;их якостей);

3) морально-пС}tхологiчнi коN,Iпетенцii щодо управлiння самостiйною роботоtlt

стуДентiв(розумiнняцiнностеi{iустановокЩоДоМетиса]\Iостiйноiроботи.власноТролrгu

tlерсональноi вiдповiдальностi щодо управлiння нею);

4)лiяльнiснiкопtпетенцij(органiзачiЙнiвмiннявиклаДача,ЩостосуютьсяуправЛlнllя

самостiГ,tною роботою студентiв):

- органiзачiiлно-методичнi коплпетенцiТ, що стосчються створення зовнlшIIlх

педагогiчних упrов управлiння самоотii,тною роботою;

-психолого.ПеДагоIiчнiколtпетенцii'якiпоширюютЬсянафорiuуванняустУдешIlli

готовностi до навчання упродовж усього життя; 
rравлiнськtrl

- управлiнськi компетенцii, якi забезпечують здатнiсть до реалlзацll yI

дiяльностi.

Виокремлення стр}ктурних складових систеNrи управлiння самостiйною роботllкt

сryДентiвдасЗмогУзорiснryватисявосноВнихуправлiнськихфункцiяхВltкЛадача,атако)fi

засобахреыriзачiiцжфункчiй,сереДяких,нанашпогляд,особливемiсценаrлежитьтим.llкl

спрl,tяють форпlуванню в сц"tентiв навичок самонавчаl{ня l,-l саNlоlvlенед2кмСll'ry

(самопроекryвання.саМоорганiзацii,самокоrпролюйtсамооцiнклtсамостiйноi:освiгttьоl

дiяльностi).l-iе,зокрема,стосуеться:стВоренняпрозороiДпясryдентiвс!lстем!tоцittкlвttttl|l

навчальних досягнень на ocHoBi розробки унiфiкованих критерiiвl залучення сryдеlп'iп JШ

самостiЙногонаВЧаЛьногопош)/ку,лослiдницькоiДiяльностiЗВltкористанняМпрltкJl.чЦlul'o

потенцlаJlу виучYваного навqального курсу; впровадження Nlетодiв i засобiв дистаtlrliйlкtlll

управлiвня та його методичнот пiдтриьtки, KpiM того, особливого значення rlабуiШ

оноВЛеl{няформсryвентськоiвзасtчtодii.органiзачiiконсультатtлвноiДопомоглtс.ry]lсll'l'шм.

першокурснlлкапt на еtапi ix адапц,ванlля до навчання у вищili школi, I саме для tlt,tltrt, lll

ilаlllчДумку,Yнiкzutьнiмо;тt,,ll,tвtlс'l.ii\'lаIOтЬпеДагОГiчнiвlrшiнаrвчiшlt,нiзак,rадl1.1.ак.у

liсрUlо!l\'пiврiччi2о|zl2О|зtlilвtliuiЬltоГорокука(rелрокlI,1iПе!li1.1l{кliБерДянськогtl

,l.|])кitsнОГопедагогiчного1,1tiверсиr.еl,бу..rаiнirtiilсlванароilотаtiстворення
.кiперll]\,lснтаjlьI{ого консультаttiГlного пункry (ЕКП) "Перша сесiя", rti",ti якоi полягалll у

; l iltlpcllHi спр}Iяl-лI,{вих yi\{oB -Llя 0лII()часного:

- (lормування професiйних компетентностей сryдентiв-магiстрантiв шляхOм

1.1liзно;ttапiтненняфорлrтазмiсryпрактt'tчноТдiяльностi.забезтrечення:ttаксtrшtальноi

cartocTit-tHocTi 1-1 творчостi асlrстентiв-практикантiв, навчаIlня викоI{ання rювного цпклу дiй з

ltсltагогiчного управлiння навча,jlьниi\I процесоN,t прlт наданнi кtlнсультацiг,tноi допоьtоги

сl\'лснтаМ-першокчрсника\lпрItвltвченнil\tате\tатичнl{хдисtlип.цiн.Зокремавишоi

IIiItематики;

- забезпечення належноj якостi матепtатичнот пiдготовки сц,,лентiв першого курсу

I l 1.1t яхоilI пiдтримки ixHboj caMocTiГ,tHoi дiял bHocTi,

Консультацiямl,t були охопленi студенти першого курсу Iнституry фiзико-математично1

r tсхttологiчноi освiти рiзних напряrttiв пiдготовки (лrайбутнi вчlлтелi iчtатематики, фiзики,

tсхrtологiГл).ПлановiзаняттязрозпоДiлоплl{аВчzlльнихдисциплiн,складанняNlрозклаДУ

llр()R()jlились ллагiстрагпами у межа\ асистентськоi практики та у вiльний вiд аудиторних

lilllл I ь час для сryдеггiв-першокурсникiв,

днапiзрезультатiвроботиЕКП..Першlасесiя''створивпiДставлтдJIяпорчшенняпитання

lll().,[() lIодов)l(ення цiсi роботи на постiйнiГл ocHoBi, Перспективним залишаеться подальше

ltlltttlcIIllя можливостей охоплення консультацiями першокурсникiв ittmt111 структурнеfх

t t t цltгt;-l.iл iB унiверситеry (факультетiв чи iнститутiв),

попЕль м. в.

КПI ДВНЗ ,КНУ, ctltl,deHtпKa V ц,рq"

ф iз uк o-*t а п e,u а п il l чн о ? о ф с1 к),,ц б m g nryl

l l(,ltхолого-пЕЙгогIчI{I осоБлIIвостI }чнIв стАршого шкIльi{ого

BIKУ, якI вплt{в.цIоть нл здстосувАння IKT прI,1 врIвчЕнI{I

NtATEMATI{KI,I

\ltl\,альнiсть темш. OдHltivt з наГ,tваlкливiших факторiв, lцо вплt,t8ас Hzr успiшнiсть

lll1,1 l1,1l()l() llавчання с piBeHb роз),rtового розвtrтк),, РозупtовиГ,t розв}rток розглядасться як

,, ttt,t tt ci'(lpiн загального психiчного розвитку людини, Влtкладання курсу ыtгсбри та

llll'lillIll] аtttrлiзу в старш!tх класах вимагають особливого пiдчодудо навчального прочесу, В

ll||lIll\ iIcp)\ слt.], врахоsуватlI псlп(олого_tlедагогiчнi особливостi юнацького BiKy, учнi

-r-
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с-гарulrtх класiв все бi.rьше розумiють. tцо Тх подilпьl]lllt'i lttttтгсвий c],aтvc цIлкоj!| заJlе)кllть Blll

lrpoclectiir:ttx lIaB1.I!1('}K. якlIх вOItи моrl<\tь traбt,r,lt B)I(e Jilpir]. В зв'язку ] llllIL ]'яs,jlяt]ться

потреба в cartocTiiittclrt}, ово_,lодlIIн! ]IIiltIня11lI. сlt\,]()вд()сконiLIенlIi. врi]\ов\ h)t,lt BIK()BI

особлltвос,гi Ilo)I(I{a BllKOpttcTaтtl потребt,l )'tlHiB на KoplIcIb краlц(]го fасвос.,нI{я I{агерitlllч

tujlяхо\l застосчванIIя Iк'Г.

оснсlвнiПO.пOяiення.<<ЮнttцькиtiвiкСостанньоюМежею]uiх(дIlтltнс.Г&оI'lТzl

дорослiстю. I{ей BiK рtlзпо.lllна(ться в перiодЗ 'l5*l7 iтриваt, прltблl,tзяо до 2З poкiB, В даниl"-t

перiод особт-tстiсно-важлl.твсlю стас tlавч&qьно-професirlна дiяльнiстъ, в зв'язку з чllrt в учнiв

розв}lвасться потреба в працi, формl,ються профссiirнi iH,tepeclI. вItявJIясться iHTepec до

}Iауково-дослiJLноТ дiялыlостi>, - зазначас О, I-, Вилра,

О. П. Сергiснкова наводить насIупIl)'характеристику: *Юнацьклtiл BiK - ваrкливий етап

розвитку Розут\'tових здiбностей, що передбачас акгивiзацiю теоретичного мисленIIя,

старшокласники прагн)ть осягнчтlt crTb та детерlttiнацiю явищ, характерним с прагнення до

узагаJIьнення, пошук загiшьних законоrtiрностсй за конкреlнипtи tРактаrти. Учнi uього BiKy

бiльrrl усвiдомЛено i iчiцнО оволодiвають логiчнl-tми операцiя]\tи,>

В старшому шкiльному вiцi спостерiгасться одна властивiсть сприйняття учням1l

математичного матерitLлу. Масгься на увазi багатостороннiсть MaTepiмy, рiзноп.пановiс,гь

спрlлйняття, коли одна i та ж математИчна задача, одlrн i Toir же вираз спрlлймасться з рiзних

точокзору.МожнапоirtiтитлIйЩеоднувластивiсть:появаiрозвитокпiдвпливомнавчання

тенденцii дослiджувати задачу на достатнiсть, cyMicHicTb, вiдокремлення даних якi потрiбно

довести.

Можна зробити висновок. що пi,,i впливом шкiльного навчання, з'являються тенденцiI

до форммiзацii математичного I\{атерiал}, в процесi його сприйняггя, якостi вllокремлювати 8

математIлчномч вlrразi чи yмoвi задачi формальну струкryру, Учень в даному випадку,

вiдволiкасгься вiд конкретних дани\ та cпpllt-lNlac в першу чергу спiввiдноluення мiж

велlлчинам}l. У старшокласНикiв все меншs виникас потреба аналiзуват1,1 однотипнi вираllt,

ll.lя того, щоб побачитtr форьrальну струкryру. Винлtкас здiбнiсть <<схоtlити>> форtttалыtч,

струпryру в результатi аналlзу лише одlJого явища. без значних зусиль, та виявлення пcBllllx

законоrtiрностей Mirk ланцюrккоl\,t явttlll,

особливоiувагипотребуеil{атеМатичнапаNl'яТь.Звiкомвсебiльtuезначеннянабуваt'

]апаi\l'ятов),ваIlня спiввiдношень i все менше конкретних данllх. Юнакlt та дiвчата :Krrjpc

пам'ятаютЬ загальнигt MeTo]Ta план розв'язанttя Tici чи iнutоiзацачi, але час,гiше в загальllllх

вllкладка(, без додаткових деталеl'l.

психiчнt yМoBll розвllтк} старшокласнtlкiв надаюrь лtоlкливостi вllкорllстання o,,trtiсi,t

основни)( iдей програмованого навчаIltlя, а cai\re: алгоритпtiзацiI навчання. OKpcMtltrl

вllвчення потрсбус проблеrtа вп;trtвl,tРормування &lгорtlт1llчного [1ltс.чсIIпя прllтztl1анного

K(]IlII'loтepHo-opicHToBattil'i ItoBc.:liгlцt. IIа роз8ltlок творчlIх злiбностеil )чllя, x()tta б,гоьt1', utо

гворчiстЬ це в псрпI}' черг), BlI\I]1 за rteiKi аrгорllтм1,. У tlboM)' BlIIIajlк}, учеt,lь самостi1-1trо

tllор:urт.стратегiю l-лого .fiя,rьностl з урахуванняrл об.tllслкlвztльн}N Mo)KjI1,1BOcTeii lK'I'.

Колtп'кlтерно-орiсlгговаtti зirctlr]lI ttaB.tatIHя Maтt'MaT}IKlI в cтilpIlI}lx Kjlacax \1(]жIlа в

llcpu]y чсргу BllкoplrcToBYBaТlt лiя caltocTiliHcti роботtt учнiв, поглиблення зltань, пepeBipKtt

гi пtrтсз, дослiдження та вtлявлен ня но 8llx властивостей Nlатеiиатичн}lх об' cKTi в.

Як зазна.tено в навчапьпiii програlti алгебри та початкiв aIIa[i]y акадеi\,ti.lного рiвня

ttijlгtlToBKr,l: оПiдвищенt1lо ефек,IивнOстi 1'poKiB tчtатеьtат}lки в с-гарш,Iх класiL\ спрtlяс

вlIкористання програмних засобiв нав.lального призначення GRдN ,l, GRдN2D, GRдN зD,

{)G, ЕURЕкд, бiблiотек електроннllх rrаочностей тощо. За ti допоitлогоIо лосц,пнiшим стас

вItвчсннЯ низки теМ курсу алгсбрИ i початкiв анмiзу та геометрii: побудова графiкiв функчiй,

l]оlв'яз\/ваннЯ систем рiвнянЬ i HepiBHocтeli, знахоIркеннЯ площ фiгур, обil,lеженrtх графiками

rIlуrrкцiil, побудова перерiзiв геOметр!Iчl{их тiл, обчислення об'смiв тiл обертання тощо.>

,.такил,t чином, 8икористання рiзноьtанiтних сучасних засобiв навчання дозволяе

tr,ttтгелевi цiлеспрямованО й ефектtлвнО керувати процесом самостiйноi дiяльностi учнiв.

сllрltяс пiдвищенню рiвня самостiйtностi в опануваннi нових знаI{ь, формус елементи

rrrr|lорrлацiйноi культ_чри учнiв i, разом з Ttll\t. сти|\tчлюс iHTepec учнiв до вt,lвчення

[tiIгсI,Iат!тки>>. - робrтгь висновок О. В. ABpalteHKo.

BlIcHoBKп. Впровадiкення комп'ютерно-орiснтованих засобiв навчаrrня в прOграму

tllHl.tbцoгo кl,рсу алгебри та початкiв аналiзу виltIагас вра\ування психолого-пс.],агогiчнlп

r rcrlб:tlt востей учн iB старшого шкiльного BiKy.

I Iедагогiчнi дослiд;тtення та практика використання iнфорrrtаЦiйНО-КОМУНiКаUiЙНИХ

lсхltологiй (IKT) в ocBiTi показ\|ють iх певнi позитивнi впливи на рез}|льтати навчального

l l |)( |l lccy.

Комп'ютерно-орiсrпованi засобI,r навtIання математики в старших класа\ [Iожна в

IlcplIl\, чергУ вlrкористовчваТи для cai\locтii,tнoi роботИ rlнiв, поглиблення знань, перевiркlt

l ttlrllсз. дослiдження та виявлеllня Hoallx влiстивостей illатеlчlатичних об'ектiв.
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