
У спецiа-гliзовану вчену раду Д26.459.0|
в Iнститутi iнформацiйних технологiй

i засобiв навчання НАПН УкраiЪи

вIдгук
офiцiйного опонента на дисертацiю Попель Майi Володимирiвни <<Хмарний

cepBic SageMathCloud як засiб формування професiйних компетентностей вчителя
математики>, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата

педагогiчних наук зi спецiальностi 1З.00. 10 - iнформацiйно-комунiкацiйнi
технологii в ocBiTi

У сучасних умовах математична ocBiTa вiдiграе особливу роль у пiдготовцi
майбутнiх фахiвцiв рiзних спецiальностей як у планi формування певного рiвня
математичноi культури, iнтелекту€lJIьного i професiйного розвитку, так i в планi

формування наукового свiтогляду, розумiння cyTHocTi практичноi i професiйноi
спрямованостi математичних дисциплiн, оволодiння методами математичного
моделювання. Особливо це стосуеться майбутнiх вчителiв математики, оскiльки
саме вiд рiвня сформованостi iх професiйних компетентностей залежить
математична пiдготовка молодого поколiння Украiни. Разом з тим у вищiй
математичнiй ocBiTi сьогоднi накопичилося багато проблем i р"д негативних
тенденцiй, серед яких можна видiлити рiзке зниження рiвня математичноi
культури сучасноi молодi, iх пiзнавальноi активностi i самостiйностi. L{e

негативно вiдбиваеться на якостi знань i yMiHb студентiв ВНЗ, ix
iнтелектуzlльному розвитковi, piBHi фаховоi пiдготовки. Практично Bci дослiдники
проблем вищоi математичноi освiти вiдзначають, що для подолання негативних
явищ у цiй сферi в умовах iнформацiйного суспiльства необхiдно активно i
цiлеспрямовано використовувати iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi та
педагогiчнi технологii, якi повиннi стати основою перспективних методичних
систем навчання математичних дисциплiн.

Враховуючи сказане, актуаJIьною е проблема обrрунтування, створення та
широке впровадження повсякденну освiтню практику
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання математичних дисциплiн у
педагогiчних ВНЗ, зокрема веб- i хмаро-орiентованих систем комп'ютерноi
математики (СКМ), використання яких надасть можливiсть активiзувати
навчulпьно-пiзнавальну i науково-дослiдну дiяльнiсть майбутнiх вчителiв
математики, пiдвищити piBeHb ikHboi математичноi i професiйноI пiдготовки,

розкрити творчий потенцiал i збiльшити роль самостiйноt та iндивiдуальноi
роботи.

Саме вирiшенню актуальноi проблеми щодо створення методики
використання хмаро орiентованих систем комп'ютерноI математики у навчаннi
математичних дисциплiн при пiдготовцi майбутнiх вчителiв математики у
педагогiчних ВНЗ i присвячене дисертацiйне дослiдження Попель М.В. <<Хмарний



cepBic SageMathCloud як засiб формування професiйних компетентностей вчителя
математики).

Вiдповiдно до теми дисертацiйного дослiдження його об'екmолt обрано
процес формування професiйних компетентностей вчителя математики у
педагогiчних ВНЗ; преdллеmолl dослidження е методика використання хмарного
cepBicy SageМathCloud як засобу формування професiйних компетентностей
вчителя математики, а поставлена л4еmа передбачас теоретичне обrрунтування та

розробку методики використання хмарного cepBicy SageMathCloud як засобу

формування професiйних компетентностей вчителя математики.
OcHoBHi HayKoBi положення, завдання дисертацii i методи дослiдження

досить повно обrрунтованi та побудованi на сучасних психолого-педагогiчних та
методологiчних уявленнях про навч€Lльний процес вищоi школи.

Результати дослiдження впроваджено у навчальний процес таких ВНЗ:
,Щрогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка,
Криворiзького педагогiчного iнституту ДВНЗ <Криворiзький нацiональний

унiверситет), Нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi М. П. Щрагоманова
та Херсонського державного унiверситету, про що свiдчать вiдповiднi довiдки.

Результати дослiдження доповiдались i знайшли схвапення на 10 наукових
конференцiях мiжнародного i всеукраiнського piBHiB, на кiлькох науково-
методичних ceMiHapax, присвячених проблемам використання IKT в ocBiTi. За
матерiалами дослiдження опублiковано 21 друковану працю, серед яких:
1 навчальний посiбник, 1 монографiя (у спiвавторствi), б статей у наукових

фахових виданнях Украiни (3 cTaTTi включенi до мiжнародних наукометричних
ба"), 1 стаття у зарубiжному виданнi, 11 статей та тез доповiдей у iнших наукових
виданнях.

Робота складаеться з перелiку умовних позначень, вступу, 4 роздiлiв,
висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв. Повний обсяг дисертацii
становить З 1 1 cTopiHoK. Обсяг основного тексту 22l cTopiHKa. Список
використаних джерел мiстить З68 найменувань, серед яких 69 - англiйською
мовою; 11 додаткiв розмiщено на 44 cTopiHKax.

У всmупi обrрунтовано актуальнiсть теми дослiдження, проаналiзовано
загальний стан дослiдження науковоТ проблеми, сформульовано проблему
дослiдження, представлено зв'язок дисертацii з науковими програмами, визначено
мету, завдання, об'ект, предмет дослiдження, схарактеризовано методи
дослiдження; розкрито наукову новизну одержаних результатiв, iх теоретичне та
практичне значення, подано вiдомостi про апробацiю та впровадження

результатiв дослiдження, публiкацiТ, наведено структуру й обсяг дисертацiйноi
роботи.

У першому роздiлi <Теоретичнi основи використання хмарних cepBiciB у
навчаннi майбутнiх учителiв математики)) проаналiзовано професiйну пiдготовку
вчителiв математики у педагогiчних ВНЗ Украiни, розкрито понятiйний апарат
дослiдження, проаналiзовано вiтчизняний i зарубiжний досвiд використання
хмарних cepBiciB для формування професiйних компетентностей вчителя



математики, дослlджено
математичних дисциплiн.

мiсце SageMathCloud у системi засобiв навчання

з вiдкритим кодом; пiдвищення часовоi та просторовоi

у ВНЗ единого освiтнього середовища навчання

компетентнiстъ вчителя математики> як здатнiстъ особи на ocнoBi знань, yMiHb,
навичок та особистiсного ставленнrI здiйснювати професiйну дiяльнiсть з
навчаннrI математики учнiв та досягати певних результатiв, розглянуто загапьно
професiйнi та спецiально професiйнi компетентностi майбутнiх вчителiв
математики. Зокрема до спецiа-пьно професiйних компетентностей, формування
яких € доцiльним з використанням хмарних cepBiciB, вiднесено: здатнiсть
використовувати професiйно профiльованi знання у галузi математики, для
статистичного опрацювання експериментаJIьних даних i математичного
моделювання природних явищ i процесiв; здатнiсть використовувати
математичний апарат для моделювання рiзноманiтних процесiв; здатнiсть до
роботи з комп'ютером на piBHi користувача та фахiвця у галузi IKT. У процесi
дослiдження вiтчизняного та зарубiжного досвiду було виявлено ocHoBHi переваги
використаннrI хмарних cepBiciB математичного призначення: економiя pecypciB;
мобiльнiсть доступу; еластичнiстъ (надання додаткових обчислюв€LIIьних pecypciB
на вимоry користувача). Показано, що xMapHi сервiси у навчаннi майбутнiх

У ходi дослiдження автором обrрунтовано поняття <професiйна

обцрунтовано обрано
При цьому використання

учителiв математики, доцiлъно використовувати як засоби для: комунiкацii (чати,
голосовий i вiдеозв'язок, електронна пошта, форуми), спiвпрацi (доступ до даних,
обмiн ними та спiвпраця з iншими користувачами), зберiгання та опрацювання
даних. У дослiдженнi як основний засiб
компетентностей учителя математики цiлком
вiльнопоширюваний хмарний cepBic SageМathCloud.

формування професiйних

SageMathCloud у навчаннi майбутнiх вчителiв математики пропонусться за
такими напрямами: органlзацlя навч€Lльноl комунlкацl1; пlдтримування
iндивiдуальних та групових форм органiзацii навчальноi дiяльностi (аудиторна та
позааудиторна); пiдтримуваннrl управлiння навчанням; забезпечення наочностi
шляхом побудови рiзних iнтерпретацiй математичних моделей, вiзуалiзацiТ
математичних абстракцiй тощо; забезпечення доступностi та HayкoBocTi завдяки
використанню спiльного iнтерфейсу доступу до об'ектiв середовища та надlиного

забезпечення

формування
математичних дисциплiн, змiст якого постiйно оновлюсться i розвиваеться.

У другому роздiлi <Моделювання процесу використання хмарного cepBicy
SageMathCloud як засобу формування професiйних компетентностей вчителя
математики) дисертантом визначена загальна методика дослiдження, розглянуто
процес проектування системи професiйних компетентностей учителя математики,
висвiтлено особливостi використання cepBicy SageMathCloud у навчаннi
математичних дисциплiн, представлено сучасний стан i характеристики
SageMathCloud та розроблено модель використання цього хмарного cepBicy як
засобу формування професiйних компетентностей вчителя математики.

Сформульована автором гiпотеза дослiдження стверджуе, що методично

програмного
мобiльностi;

обцрунтоване використання хмарного cepBicy SageМathCloud у навчаннi



iнтеграцii, варiативностi. В основу моделi покладено мету, яка формусться пiд
впливом суспiльного замовлення на пiдготовку компетентного вчителя
математики, що обумовлено компетентнiсним пiдходом до навчання та
спрямуванням на IКТ-аутсорсинг засобiв навчання та розвиток IKT. Модель
складаеться з цiльового, стимулювЕlльно-мотивацiйного, змiстового, операцiйно-
дiяльнiсного та оцiночно-регулятивного компонентiв i передбачае три етапи

формування професiйних компетентностей: пропедевтичний, формувальний,
розвив€tльний. У змiстовiй складовiй моделi вiдображено перелiк основних
математичних дисциплiн та предметне навчання використання хмарного cepBicy

математичних дисциплiн сприятиме пiдвищенню рiвня сформованостi
професiйних компетентностей майбутнiх учителiв математики. Шя перевiрки
зазначеноi гiпотези була запланована дослiдно-експеримент€lльна робота як
пар€Lлельний, природний педагогiчний експеримент у чотири етапи: пiдготовчий
(2013-2014 рр.), констатувальний (друга половина 2014 р.), формувальний (2015

р.) та пiдсумковий (2016 р.), якi досить детально описанi в роботi.
На ocHoBi спроектованоi системи професiйних компетентностей майбутнiх

учителiв математики автором дослiдження була розроблена адекватна модель
використання хмарного cepBicy SageMathCloud як засобу формування
професiйних компетентностей уIителя математики, що
HayKoBocTi, професiйноi спрямованостi, самореалiзацii

формування професiйних компетентностей вчителя математики) представлено
структуру методики використання SageMathCloud як засобу формування
професiйних компетентностей вчителя математики, що мiстить засоби i форми
використання SageMathCloud та методи навчання майбутнiх учителiв математики
з використанням цього хмарного cepBicy. Автор дослiдження цiлком логiчно
виокремJIюе два етапи запровадження SageMathCloud у навч€Lльний процес. На
першому етапi передбачено навчання за програмою факультативного курсу
<Використання SageMathCloud у процесi вивчення математичних дисциплiн), як
елементу змiсту пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацii наукових i
науково-педагогiчних кадрiв. На другому етапi пропону€ться запровадження
системи тренiнгiв, ceMiHapiB, вебiнарiв, iндивiду€rльних консультацiй, що можуть
здiйснюватися у ходi пiлотного експериментulльного дослiдження (проекту) з

розгортання хмаро орiснтованого iнформацiйно-освiтнього середовища у ВНЗ.
Заслуговуе на увагу запропонований в дисертацii факультатив, спрямований на
врахування .мiждисциплiнарних. зв'язкiв (математичних та iнформатичних
дисциплiн професiйно науково-предметноi пiдготовки), в результатi вивчення
якого у студентiв формуються ocHoBHi вмiння i навички роботи з SageMathCloud.
Щругий етап формування професiйних компетентностей вiдбувасться у межах
вивчення нормативних математичних навч€Lпьних дисциплiн. Третiй етап охоплюс
виконання навч€L[ьно-дослiдницьких проектiв з використанням SageMathCloud,

ре€tлlзуе принцип
мiждисциплiнарноI

дисциплiнами, якi вивчають студенти освiтнъого рiвня

роздiлi <Методика використання SageMathCloud як засобу

SageMathCloud. Кожен з етапiв реалiзацii моделi TicHo пов'язаний з основними
математичними
кбакалавр>.

У третьому



курсових робiт, вигrускноi роботи бакалавра. У цьому роздiлi також представлено
структуру методики використання хмарного cepBicy SageMathCloud як засобу

формування професiйних компетентностей вчителя математики, яка мiстить:
мету, очiкуванi результати, змiстовий компонент, провiднi методи, форми
органiзацii навчання i засоби формування професiйних компетентностей уrителя
математики з використанням хмарного cepBicy SageMathCloud. Як додатковi
засоби навчання в запропонованiй методицi використовуються: навчаJIьний
посiбник <<Органiзацiя навчання математичних дисциплiн у SageMathClouф, web-
сайт з методичними рекомендацiями для майбутнiх учителiв математики з
використання хмарного cepBicy SageMathCloud у навчаннi рiзних математичних
дисциплiн та проекти з використанням SageMathCloud для пiдтримки

експеримент€lльноi роботи) подано вiдомостi про етапи дослiдження, наведенi
завдання та змiст експериментztльноi роботи, виконано кiлькiсне та якiсне
опрацювання результатiв констатув€Lпьного та формувального етапiв
педагогiчного експерименту. У дослiдженнi склад контрольних груп (КГ)
охоплював студентiв груп, що навчЕlлись за традицiйною методикою формування
професiйних компетентностей учителя математики, а склад експериментаJIьних
груп (ЕГ) охоплював студентiв |руп, якi навч€Lпися за авторською методикою
використання SageMathCloud як засобу формування професiйних
компетентностей учителя математики. На ocHoBi сформульованоi статистичнi
гiпотези про вiдсутнiсть вiдмiнностей мiж рiвнями сформованостi окремих
скJIадникiв системи професiйних компетентностей та про значимlстъ вlдмlнностей
мiж рiвнями сформованостi обраних складникiв за критерiем Фiшера на
констатув€lльному етапi експерименту було встановлено збiг, а пiсля
формувального етапу експерименту вiдмiнностi характеристик експериментальноi
i контрольноi груп. Проведений у дослiдженнi аналiз результатiв формувального
етапу педагогiчного експерименту пок€вав, що розподiли piBHiB сформованостi
професiйних компетентностей в експериментальнiй та контролънiй групах
майбутнiх )..rителiв математики мають статистично значущi вiдмiнностi,
зумовленi впровадженням розробленоi методики використання хмарного cepBicy
SageMathCloud, що пiдтверджуе гiпотезу дослiдження.

Пiдсумовуючi сказане, зазначимо, що наукова новllзна mq mеореmuчне
значення одержаних у дисертацiйному дослiдженнi результатiв полягае в тому,
що:

-уперше теоретично обЦрунтовано методику та розроблено модель

У четвертому роздiлi <Органiзацiя проведення та

професiйних компетентностей майбутнiх учителiв математики;

навчання.

результати

використання хмарного cepBicy SageMathCloud як засобу формування

-уmочнено професiйнi компетентностi майбутнiх учителiв математики,
формування яких доцiльно здiйснювати з використанням SageМathCloud; напрями
використання хмарного cepBicy SageMathCloud у навчаннi майбутнiх учителiв
математики, показники
компетентностей;

i piBHi визначення сформованостi професiйних



-набулu поdальuлоzо розвumку теоретико-методичнi засади створення та
використання комп'ютерно-орiентованих методичних систем навчання, методика

в тому, що:
компонент, змiстовий

та
математичних
<<Органiзацiя

дисциплlн
навчання

застосування апаратних i програмних засобiв iнформатизацii освiти.
Пракmuчне значення одержаних результатiв полягае
l) розроблено компоненти методики (чiльовий

компонент, форми органiзацii, провiднi методи навчання, засоби формування
професiйних компетентностей) використання хмарного cepBicy SageMathCloud як
засобу формування професiйних компетентностей учителя математики;

2) укладено навчЕLпьний посiбник для викладачlв
студентiв педагогiчних навч€Lпьних закладiв

математичних дисциплiн у SageMathClouб;
3) створено wеЬ-сайт з рекомендацiями для майбутнiх учителiв математики

з використання хмарного cepBicy SageMathCloud у навчаннi математичних
дисциплiн (https ://sites. google.com/site/hmaroorientovanisistemy/);

4) створено електроннi ocBiTHi ресурси у навчаннi майбутнiх учителiв
математики диференцiальноi геометрii i топологii, диференцiальних рiвнянь,
елементарноТ математики, Teopii ймовiрностей та математичноi статистики
(https ://sites. goo gle. com/site/hmaroorientovanisistem}u/eor) з використанням
SageMathCloud.

Практична значущiсть одержаних результатiв вiдображена також i у
додатках дисертацii. Особливо це стосуеться додатку Д.<Приклади розв'язання
завдань з математичних дисциплiн), що мiстить розв'язки типових задач з рiзних
роздiлiв елементарноi та вищоi математики. OcHoBHi результати дослiдження
можуть бути використанi у навчаннi математичних дисциплiн майбутнiх учителiв
математики, при написаннi навчальних пiдручникiв та навчЕuIьних посiбникiв з
математики для студентiв педагогiчних спецiальностей, для пiдвищення
квалiфiкацiT викладачiв математичних дисциплiн педагогiчних ВНЗ, пiд час
проходження майбутнiми вчителями математики педагогiчноi практики у
загЕLльноосвiтнiх навчапъних закладах (ЗНЗ) та пiд час навчання геометрii,
алгебри та початкiв ана.rriзу в старших кJIасах математичного профiлю у ЗНЗ.

Оцiнюючи змiст i структуру дисертацiйного дослiдження Попель М.В.
загапом позитивно, звернемо уваry на oKpeMi неdолiкu i висловимо деякi
з ау в auc е н ня i по б аэtс слнняi

l. З вступноi частини дисертацii не зрозумiло, якi особливi умови для
студентiв створюе перехiд у навчаннi майбутнiх вчителiв математики вiд
використання традицiйних комп'ютерно орiснтованих засобiв i cepBiciB до хмаро
орiентованих. Разом з тим, TaKi умови зазначенi для педагогiчних ВНЗ, для
викладачiв, для IКТ-пiдроздiлiв, для слухачiв i педагогiв KypciB пiдвищення
квалiфiкацii.

2. У MeTi дослiдження, поряд з теоретичним обrрунтуванням та розробкою
методики використання хмарного cepBicy SageMathCloud як засобу формування
професiйних компетентностей вчителя математики, доцiльно було б зазначити
перевiрку iT ефективностi експеримент€uIьним шляхом.

З. В об'ектi варто було б вказати, що дослiджувався процес формування





Однак викладенi вище недолiки i зауваження не зменшують наукову,
теоретичну та практичну значимiсть дисертацiйного дослiдження Попель М.В. та
його позитивну оцiнку в цiлому.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Вiрогiднiсть результатiв дослiдження, ix наукова новизна та практична
значущiсть досить переконливо apryMeнToBaHi i не викликають заперечень. У

На ocHoBi аналiзу дисертацii, автореферату i публiкацiй здобувача вважаю,
що дисертацiйна робота Попель Майi Володимирiвни <Хмарний сервlс
SageMathCloud як засiб формування професiйних компетентностей вчителя
математики)>, е завершеним самостiйним дослiдженням на актуzlльну тему,
визначас напрями под€rльших дослiджень у галузi використання web- i хмаро-
орiенованих систем комп'ютерноi математики у навчаннi математичних
дисциплiн, одержанi результати мають суттеве значення дJuI педагогiчноi науки i
практики, зокрема для методики навчання математичних дисциплiн у вищих
навчЕuIьних закладах з використанням iнформацiйних технологiй та формування
професiйних компетентностей майбутнiх вчителiв математики. ,Щисертацiйна
робота вiдповiдае вимогам ДАК МОН Украiни до кандидатських дисертацiй
вiдповiдно до профiлю спецiалiзованоТ вченоi ради Д26.459.0| в
iнформацiйних технологiй i засобiв навчання НАПН УкраIни та
вимогам пунктiв 9, 11-14 <<Порядку присудження наукових ступенiв>> вtд24 липня

Триус

2013 року за J\Ъ567, а ii' автор - Попель Майя Володимирiвна - заслугову€
присудження наукового ступеня кандидата педагогiчних наук зi спецiальностi
1 3.00. 10 - iнформацiйно-комунiкацiйнi технологii в ocBiTi.

Офiцiйний опонент
доктор педагогiчних наук, професор,
завiдувач кафедри комп'ютерних наук
та iнформацiйних технологiй управлiння
Черкаського державного технологiчного унiверситету

Iнститутi
вiдповiдае

дисертацiйному дослiдженнi виконана значна теоретична i практична робота,
досить квалiфiковано та
використання IKT i систем

всебiчно проаналiзовано стан проблеми щодо
комп'ютерноi математики у навчаннi математичних

дисциплiн майбутнiх учителiв математики, ступiнь розробленостi цiеi проблеми в
науковiй i методичнiй лiтературi та iнформацiйно-освiтнiх ресурсах глобальноi
мережi Intemet.

Автореферат i публiкацii автора вiдображають основний змiст та положення
дисертац1l.

27 квiтня20|7 року ь"


