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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО  
ТА МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ НОВИХ ПРОГРАМ 

В.І.Мирошниченко,  
начальник управління освіти і науки  

Полтавської обласної державної адміністрації 
Сьогодні ми знову традиційно зібрались на велику педагогічну раду з нашим 

славним земляком – вченим та педагогом М.В.Остроградським. 
Поради вченого особливо імпонують нам в умовах становлення національної 

школи.  
За новітню історію нашої держави створена основна законодавча база в галузі 

освіти, окреслені нові методологічні засади її розвитку. 
В Національній доктрині чітко визначена мета української освіти: 
– орієнтація на особистість; 
– формування національних і загальнолюдських цінностей; 
– підвищення якості, оновлення змісту й форм організації навчально – 

виховного процесу; 
– розвиток системи безперервної освіти; 
– пропаганда здорового способу життя; 
– запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій. 
Переважна більшість з напрямків Доктрини співзвучна з тими проблемами, які 

хотів М.В.Остроградський побачити розв’язаними в майбутній школі ...зацікавити 
дитячий розум – це одне з основних положень нашої доктрини, і ми нічим не 
знехтуємо, щоб прищепити учням смак ( навіть пристрасть!) до навчання [1,С.47]. 
Державний стандарт базової і повної середньої освіти( затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. №24), говорить про ...всебічний розвиток 
особистості, який визначається на засадах загальнолюдських та національних 
цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального 
становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги між 
націями і народами, світського характеру школи [2,С.3], тут ми можемо 
стверджувати, що новий зміст освіти створює передумови і для реалізації ідей 
Остроградського.  

Дати відповідь М.В.Остроградському на його запитання про те, чи треба під 
виглядом формування розуму і пам’яті з усіх сил мучити розум нескінченними і 
марними вправами? [1,С.48], – ми можемо змістом констатуючої частини Державного 
стандарту , а саме, ... у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки 
учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, 
поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності 
[2,С.3]. 

Сучасна освіта в Україні характеризується насамперед реформуванням її 
змісту, принципами якого є гуманітаризація, інтеграція та широка загальнокультурна 
орієнтація. Їх реалізація має на меті формування творчої особистості як умови і 
результату повноцінного процесу навчання, який мусить бути демократичним, 
гуманним, природовідповідним [5,С.5]. 

Підтримкою роздумів М.В.Остроградського ... хто зможе заперечувати проти 
першочергового значення методів, щоб бажане залучення до основ наук зробити 
легким для викладача і приємним для дитини [1,С.46] є Наказ Міністерства освіти і 
науки України №108 від 12.02.2004 Про затвердження Положення про 
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Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх 
навчальних закладів, де визначені основні вимоги до навчальних програм та 
підручників. 

У цьому аспекті особливо цінною є рекомендація Остроградського ... треба 
показати, що варто діяти методами значно природнішими й ефективнішими із 
меншими витратами... так, щоб викладати елементи наук у найбільш простому 
вигляді, скажемо, навіть у найменш науковому, найбільш пристосованому для дітей 
[1,С.46]. У доборі навчального матеріалу слід керуватися не критерієм максимуму 
того, що містить, наприклад, математика, фізика, географія як науки, і того, що може 
засвоїти учень, а тим, наскільки цей зміст відповідає даному віковому періоду, які 
базові потреби учня він задовольняє, що дає для подальшого розвитку дитини.  

З цих позицій ми і будемо розглядати нові програми, які будуть поетапно 
впроваджуватися в основній та старшій профільній школі рочинаючи з 2005-2006 
навчального року.  

Користуючись нагодою, хочу запросити шановне педагогічне товариство до 
участі у Всеукраїнському конкурсі навчальних програм та підручників для 
загальноосвітніх навчальних закладів та нагадати основні поняття щодо навчальної 
програми та підручника. 

Навчальна програма створюється на основі концепції вивчення предмета, 
формулює мету й завдання опанування змісту навчального предмета відповідно до 
його місця і ролі в загальній системі навчально – виховного процесу. Установлює 
перелік і основний зміст розділів, тем, окремих питань, що вивчаються в кожному 
році навчання.  

Відповідно, підручник повинен виконувати функції управління пізнавальною 
діяльністю школярів, містити рекомендації до способу вивчення пропонованого 
матеріалу, сприяти розвитку творчої активності та формуванню в них умінь 
самостійно застосовувати набуті знання на практиці.  

Ось тому, конструюючи зміст шкільної освіти, ... слід розвантажити від 
другорядного матеріалу, зберігаючи науковість, системність, практичну 
спрямованість з підсиленням прикладного характеру того чи іншого предмета 
[1,С.51]. 

Як відомо, у програмі має бути сформульований не тільки зміст, а й вимоги до 
результатів навчання, що грунтуються на діяльнісному та особистісно орієнтованому 
підходах, бо сьогодні якість знань визначається не стільки тим, що знає чи може 
відтворити учень, скільки тим, як він вміє ними скористатись [5,С.6].  

Отже, нове покоління навчальних програм, вибудовуючись на науковій 
педагогічній основі, особливостях вікової психології, основах наук, має закласти 
перспективну систему взаємодії: форм організації навчально – виховної діяльності; 
відповідних методів і методичних прийомів; сучасних засобів навчання, визначає 
структуру змісту навчального предмету, послідовність вивчення курсів, систему 
провідних наукових уявлень, понять і закономірностей, враховуючи міжпредметні 
зв’язки.  

У методичному апараті нових навчальних програм ми відслідковуємо такий 
підхід до методів навчання, який дає можливість використовувати різні способи 
роботи для кращого засвоєння учнями навчального матеріалу. Тобто, зміст нових 
програм вирішує проблему застосування ...методу навчання як багатовимірного 
явища, яке охопить всі численні відношення, що існують у навчально – виховному 
процесі [6,С.38], не забуваючи про те, що М.В.Остроградський у “Роздумах” 
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наголошував ... недолік у навчанні дітей полягає в тому, що в них не виховують силу 
волі. Їм не прищеплюють спостережливості, не вчать керувати своєю увагою [1,С.52]. 

Особливої актуальності у зв’язку з цим набувають запроектовані у програмах 
цілі навчально –виховної діяльності, шляхи, які обирає педагог для досягнення 
запланованої мети, способи співпраці, відповідні до поставлених завдань, зміст 
навчання у поєднанні з конкретним навчальним матеріалом, співпраця вчителя з 
учнями, логіка навчально – виховного процесу ( закони, закономірності, принципи), 
джерела інформації, активність учасників навчально – виховного процесу, 
майстерність вчителя, система прийомів і засобів навчання. 

Актуальною педагогічною проблемою ми вважаємо підготовку 
загальноосвітніх навчальних закладів області, їх керівників, вчителів, учнів до 
навчальної діяльності в умовах нового змісту освіти. Тут хочеться привернути увагу 
до ... формування високопрофесійних педагогічних працівників. Які відповідали б 
інтеграційному критерію “педагогічна майстерність + мистецтво комунікації + нові 
технології” [4,С.2]. 

Вже зараз ми можемо вести розмову про популяризацію досвіду методичних 
служб Хорольського, Пирятинського, Полтавського, Диканського, Кременчуцького 
відділів освіти, де відслідковуються інноваційні основи діяльності з педагогічними 
кадрами. 

Слід відзначити, що реальною підтримкою зараз є чітка вертикаль методичного 
забезпечення школи: від Міністерства освіти і науки та обласного управління освіти і 
науки через обласний інститут післядипломної педагогічної освіти до районних 
методичних об’єднань учителів. Ця система роботи характеризується ефективністю 
виконання навчально-виховних функцій та методичного забезпечення процесу 
навчання. Свідченням цього є добре організовані та проведені із широким залученням 
науковців, освітян, громадськості, науково-методичні семінари, конференції, 
семінари-тренінги, що актуалізували проблему вироблення змісту професійної 
підготовки вчителя в нових умовах. 

2004 – 2005 навчальний рік є першим роком у реалізації програми “Навчальне 
обладнання[3,С.3]”, яка має значно підвищити якість природничо – математичної та 
технологічної освіти. 

У нашій області вже діє обласна Програма переоснащення матеріально – 
технічного забезпечення навчального процесу на 2004 – 2010 роки, в рамках якої( 
Наказ ПОІППО ім. М.В.Остроградського №18 від 2.02.2004р.) розроблені методичні 
рекомендації до розділу “Шкільний комп’ютер” та методичні рекомендації щодо 
паспортизації засобів навчання у навчальних кабінетах природничо – математичних 
циклу, що створить позитивні умови для організації навчальної діяльності за новим 
змістом освіти.  

Так вчителі області, використовуючи уже наявну комп’ютерну техніку, мають 
змогу апробувати перші педагогічні програмні засоби. Наприклад, вчителька 
географії Супрунівського загальноосвітнього навчального закладу Полтавського 
району Ващенко Валентина Олександрівна першою в області , на своїх уроках 
розпочала застосовувати нові інформаційні технології, використовуючи електронний 
посібник з географії України у 8 та 9 класах; а з 2004-2005 н.р. до апробації 
педагогічних програмних засобів з математики, фізики, біології, хімії, географії 
залучена вже широка мережа загальноосвітніх навчальних закладів (майже 150). 

Отже, ...нині ситуація така, що вчора набуті знання сьогодні застарівають і 
втрачають свою функціональність. Тому визначальним у виробленні стратегії змін, у 
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підвищенні професійної компетентності педагогічних працівників має стати 
узгодження методологічної, змістової, процесуальної складових науково – методичної 
роботи, знаходження сучасних форм організації роботи [4,С.2] щоб, “... повністю 
оволодіти увагою учнів, спрямовуючи її, але за умови, щоб поступово зростала сила 
суджень, щоб це не викликало ні втоми, ні відрази [1,С.49]. 
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МОНІТОРИНГ ЗМІН У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ  
ТА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

П.І.Матвієнко, 
ректор Полтавського ОІППО 

На сучасному етапі розвитку освіти все актуальнішими стають питання 
удосконалення системи управління загальною середньою освітою. Це обумовлено 
необхідністю переводу системи освіти в новий стан, який забезпечить надання 
населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, 
суспільства та ринку праці. 

Якість освіти – це педагогічна категорія, що характеризує ступінь відповідності 
стану системи та результативності процесу освіти державному замовленню на рівень 
освіченості та вихованості підростаючого покоління. Сьогодні вона розглядається як 
одна з найвагоміших цілей процесу модернізації системи загальної середньої освіти. 
"Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної безпеки 
держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо 
реалізації права громадян на освіту. На забезпечення якості освіти спрямовуються 
матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави", – 
наголошується в «Національній доктрині розвитку освіти»  (2002 р.) [Національна 
доктрина розвитку освіти // Кремень В. Освіта і наука України: шляхи модернізації 
(Факти, роздуми, перспективи). – К: Грамота, – 2003 – С.4-6.]. 

Зрозуміло, що для забезпечення високої якості освіти необхідно мати 
об'єктивну та своєчасну інформацію про її ефективність як на державному і 
регіональному рівнях, так і на рівні загальноосвітнього навчального закладу. 

Різні погляди на цю проблему. По-перше, моніторинг розглядається 
науковцями як інформаційна система, що постійно поповнюється; по-друге, 
моніторингові процедури обов'язково передбачають порівняння з будь-яким 
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еталоном, стандартом, бажаною моделлю тощо; по-третє, моніторинг включає 
розробку еталону та критеріїв його оцінювання. 

На сучасному етапі розвитку науки управління в теоретичних працях 
вітчизняних і зарубіжних вчених (О.Дахін, Г.Єльникова, В.Кальней, А.Майоров, 
С.Подмазін, С.Шишов та ін.) сформульовано концепцію моніторингу в освіті.  

Водночас, практичні аспекти досліджуваного феномену залишаються 
недостатньо розробленими. Тому актуальним виявляється створення і впровадження 
в національний освітній простір систем моніторингу якості освіти. 

В регіоні є досвід відстежування якості базового рівня навчальної підготовки 
учнів з предметів природничо-математичних дисциплін.  

Моніторинг якості математичної освіти проводиться в загальноосвітніх 
навчальних закладах області з 2002 р. За цей період було задіяно 5000 учнів, 150 
учителів 9-их та 11-их класів. Першими в цій діяльності були відділи освіти та 
методичні кабінети м.Полтави, Новосанжарського, Полтавського, Пирятинського, 
Хорольського, Решетилівського районів. 

За допомогою єдиного інструментарію нам вдалося здійснити порівняльний 
аналіз одержаних результатів. Випускники основної школи в цілому володіють 
системою математичних знань, умінь та навичок. Майже 65% учнів засвоїли 
математичні знання на достатньому і високому рівнях. У випускників старшої школи 
- цей показник становить 70%. 

Керуючись словами Михайла Васильовича Остроградського про “об’єктивний і 
систематизований контроль знань учнів з вивчених тем” вивчення стану навчання та 
рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін, який інститут здійснює з 1999 
року, методисти відстежують і порівнюють поточне, тематичне, семестрове, 
підсумкове оцінювання не лише в одній школі, а в різних школах району та області. 

Це дає можливість корегувати дії педагогів у застосуванні методів, прийомів 
викладання, використання нових підручників, посібників у навчальному процесі з 
метою формування наукового світогляду. А також критичного мислення учнів, у 
засвоєнні ними понять і законів природничо-математичних наук та методів наукового 
пізнання, вироблення умінь, застосовуванні набутих знань і прийнятті важливих 
рішень у природокористуванні. 

За останні 5 років цієї діяльності методисти відділу вивчили роботу 15 відділів 
освіти і методичних кабінетів, 78 ЗНЗ. Побували на уроках і ознайомилися з досвідом 
200 педагогів. Аналіз отриманих результатів свідчить, що учні основної та старшої 
школи в області на належному рівні володіють понятіно-термінологічним апаратом 
природничих наук, усвідомлюють суть законів і закономірностей, уміють 
застосовувати знання під час практичної і експериментальної діяльності. 

В процесі моніторингових досліджень працівники інституту користуються 
аналітичними матеріалами вчителів та районних методичних кабінетів. 
Використовується в цій роботі аналіз результатів учнівських олімпіад на всіх етапах, 
участь у Малій Академії Наук, виступи на конкурсах та вступ до вищих навчальних 
закладів. 

Вдалими були цьогорічні виступи команд учасниць IV етапу Всеукраїнських 
олімпіад: з географії – команда Полтавської області посіла 2-ге місце. До складу 
команди входили 7 учнів з мм. Лубен, Полтави, Гадяцького, Семенівського; з біології 
усі 4 учасники посіли призові місця, це учні з м. Полтави, Пирятину, Н-Санжарського 
та Лохвицького районів. 
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Але результати моніторингу змін в системі навчання та викладання 
природничо-математичних дисциплін на сьогоднішній день ставить ряд питань: 

1. Підготовка вчителів до викладання новоприйнятих державних стандартів, а 
саме: 

– вивчення нових планів та програм; 
– відповідне планування; 
– нові підходи до організації навчально-виховного процесу. 
У цьому навчальному році курсами підвищення кваліфікації та різними 

формами методичної роботи буде охоплено близько 1000 вчителів природничо-
математичних дисциплін. 

2. Важливою складовою зміни змісту освіти є використання підручників нового 
покоління природничо-математичного циклу. Сьогодні в області апробується: з 
географії – 1; хімії – 1; фізики– 2; математики – 4. 

3. Впроваджувати в практичну діяльність педагогічний досвід кращих учителів. 
Станом на 1 вересня 2004 р. заслужених вчителів 19, вчителів-методистів 437, 
вчителів вищої категорії 835 природничо-математичних дисциплін. У ПОІППО 
зібрано 173 методичних наробок, вчителів області з географії, економіки, хімії, 
біології, фізики, математики. Готуються до випуску методичні посібники: 
„Упровадження системи розвивального навчання в процесі викладання математики”, 
„Шкільне географічне товариство в загальноосвітньому навчальному закладі”, 
„Викладання загальної біології в класах гуманітарного профілю”. 

4. Впровадження державної програми по забезпеченню в 2005-2011 рр. 
навчальних закладів та установ освіти сучасними технічними засобами та 
навчальними приладами з природничо-математичних та технологічних дисциплін. 

 Дослідження матеріально-технічного забезпечення навчального процесу 
природничих дисциплін в області здійснюється методистами відділу ПМД під час 
планового вивчення стану викладання предметів. Проведений порівняльний аналіз 
статистичних даних показав низький рівень, в середньому близько 21% матеріально-
технічного забезпечення кабінетів природничо-математичних дисциплін. Покращення 
матеріально-технічної бази кабінетів за останній рік становить лише 1 %. Цей процес 
відбувається переважно за рахунок залучення спонсорських коштів. Так завдяки 
турботі Президента України до першого вересня 2001 року було введено в 
експлуатацію загальноосвітній навчальний заклад № 1 ім. Панаса Мирного м. 
Миргорода.  

 За результатами вивчення стану викладання природничо-математичних 
дисциплін (хімія – 2001р., математика – 2004р.) навчальні кабінети НВК № 1 м. 
Миргорода визначені одними з кращих. Тому місце цьогорічного зібрання, 
присвяченого 203-й річниці з дня народження М.В.Остоградського обрано місто 
Миргород не випадково. Так навчальний кабінет НВК № 1 ім.Панаса Мирного було 
визнано одним з кращих. До того ж тут створено прекрасний музей 
М.В.Остроградського. Від сьогодні досвід миргородчан стане надбанням усіх освітян 
області.  

5. Нині можна сказати, що комп’ютери з’явилися навіть у віддалених школах. І 
уже не потрібно нікого переконувати у необхідності запровадження нових 
інформаційних технологій. Зараз потрібні лише кошти для розширення комп’ютерної 
мережі.  

 Застосування системи Mathcad при викладанні математики та впровадженням 
інформаційних технологій в процес викладання шкільного курсу математики 



 
 

 10 

демонструється на курсах підвищення кваліфікації в інституті. У Хорольському 
районі використовувалась комп’ютерна техніка при проведенні моніторингових 
дослідженнях якості математичної освіти (начальник відділу освіти В.П.Міхно). У 
навчально-виховному комплексі № 30 м. Полтави (директор І.А.Надіна) вдало 
запроваджується на уроках математики та інформатики інтерактивне спілкування 
вчителя і учня.  

Моніторингові дослідження освіти передбачають не лише виявлення рівня 
досягнень результатів навчання, а й з’ясування умов навчання, факторів, які суттєво 
впливають на кінцеві результати учнів. Це досягається завдяки розвиваючим 
функціям шкільного курсу природничо-математичних дисциплін, а не 
інструментальними їх можливостями. 

Отже, зміни у системі навчання та викладання природничо-математичних 
дисциплін спрямовані на формування у школярів здатності здобувати знання, уміння 
самостійно формулювати задачі і шукати засоби для їх оптимального розв’язання. 
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Формування самостійності в процесі  
навчання – одне в основних дидактичних завдань, поставлених М.В.Остроградським 

О.М.Барабаш, 
 с.Бутенки Кобеляцького району 
Відомо, що результативність навчання оцінюється рівнем знань, умінь і 

навичок, засвоєних учнями. Саме це й зобов’язує вчителя так організувати навчальну 
працю школярів, щоб вина мали можливість самостійно користуватися наявним 
запасом знань під час розв’язання різного типу прикладів і задач. Така дидактична 
вимога не нова. Але, незважаючи на це, у шкільній практиці викладання математики 
маємо ще чимало огріхів, пов’язаних з недодержанням певного ступеня самостійності 
при виконанні навчальних і тренувальних вправ, при перевірці й оцінюванні знань, 
умінь і навичок. 

Візьмемо для прикладу математику в 6 класі. Спочатку уроку іде індивідуальне 
опитування по темі: “Розв’язування рівнянь”. Учитель ставить при цьому мету – 
визначити й оцінити знання, уміння й навички дітей з опанованого на минулому уроці 
матеріалу. Учень дістає завдання розв’язати рівняння. Воно такого ж типу, як і ті, що 
розглядались на попередньому уроці. 

При такій ситуації варто було б надати учневі можливість вияви ти власну 
ініціативу в ході операцій. Проте, коли школяр зіткнувся з труднощами. На допомогу 
прийшов учитель. 

Він підібрав число, яке слід було б додати до обох частин рівняння, нагадав про 
властивість суми протилежних чисел. Рівняння розв’язано. Учень одержав позитивну 
оцінку. Але після опитування, коли клас виконав невеличку контрольну роботу, цей 
хлопчина не впорався із завданням. Він не усвідомив змісту підказаної 
матеріалістичної операцій. не зумів відтворити тотожне перетворення рівняння 
самостійно. 

Досвідчені вчителі вводять елементи самостійності на всіх етапах уроку і при 
подачі нового матеріалу, опитуванні під час навчально-тренувальних вправ, у ході 
узагальнення знань, проведенні всіх видів письмових і контрольних робіт. 
Особливості навчального процесу на кожному етапі визначають ступінь 
самостійності учнів під час виконання завдань. 

При опитуванні, роз’язанні усних і письмових прикладів та задач самостійність 
учнів може бути часткового і повного. Першу, як правило, спостерігаємо не 
завершених стадіях навчання, коли завдання теми до кінця не реалізовані й учні ще 
отримують інформацію. Вона також можлива, приміром, при навчальному, 
поточному опитуванні, при проведенні тренувальних самостійних робіт. 

Відомо, що при навчальному опитуванні учнів не лише відтворюють раніше 
вивченій теоретичний і практичний матеріал, користуються при розв’язанні тієї чи 
іншої навчальної задачі уже засвоєними положеннями, але й дістають нові знання, 
розширюють і поглиблюють їх. Отже, інформація, погоджена з пошуковою 
діяльністю класу. тут закономірна. 

Таке опитування проводиться, наприклад, коли учням дають проаналізувати й 
узагальнити запропоновані для доведення нових положень факти, приклади, рисунки, 
таблиці та інший конкретний фактаж, закони чи властивості. Воно необхідне й для 
дальших вправ, при закріпленні знань, коли з’ясовуються труднощі навчального 
процесу, накреслюються шляхи їх подолання, вишукуються можливості. для 
диференційного підходу в навчанні – організації додаткових занять сильним, 
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індивідуальної допомоги слабшим, встановлюється комплекс навчально-
тренувальних вправ нетипового, варіативного характеру, що сприяє розвиткові 
здібностей учнів. 

Вивчаючи програмну тему, практикуємо також і початок опитування. 
Виставляються оцінки за попередній матеріал, за знання його окремих 

складових елементів: розуміння теорії, уміння користуватися формулою, за чітке 
відтворення алгоритму, виконання розрахунково-обчислювальних операцій і т.п. В 
окремих випадках, коли дають змогу завдання, учням пропонується пояснити 
наслідки, що з них випливають, визначити й сформулювати важливу в практичному 
плані закономірність. 

Конкретний приклад. Тема: “Розкриття дужок і взяття в дужки”. Правило 
перетворень нескладне. Його швидко засвоюються учні. Вже на другому занятті 
робимо індивідуальне опитування. Шестикласник дістає домашнє завдання: а) взяти 
вираз у дужки, поставивши перед ним знак мінус; б) скласти різницю двох виразів і 
спростити її. Він упевнено береться за справу і скоро закінчує роботу, але 
припускається помилки. Складаючи різницю, за аналогією з першим завданням, 
застосовує до взятого в дужки, від’ємника те ж саме правило знаків: змінивши їх у 
кожного додаткам на протилежні. Клас колективно проаналізував похибку. Зроблено 
висновок, що допомагає розрізняти перетворення по суті. 

Останніми роками у зв’язку з поповненням арсеналу методичних засобів 
навчання поповнився і різного типу короткотерміновими перевірками і контрольними 
письмовими роботами. Нові прийоми почали ототожнюватися з колишніми. З’явився, 
наприклад, такий термін, як самостійна (перевірна) робота та інші. Тим часом 
короткотермінові самостійні, перевірні й контрольні розрізняються і за принципами, і 
по суті. 

Специфіка сучасних програм вимагає переходу після засвоєння конкретних 
знань до застосовування їх за різноманітних нестандартних умов, до варіювання 
нових і раніше отриманих знань, розв’язування різнотипних прикладів і задач. Часто 
учням пропонуються такі завдання і для самостійного виконання. Важко переоцінити 
важливість подібних робіт. Вони вимагають від школярів активної думки творчого 
підходу до праці: планування наступності операцій, дій, перетворень, вибору 
раціональних способів знаходження невідомих величин. Це розширює математичну 
ерудицію школярів. Але й ускладнює навчальний процес. Щоб запобігти труднощів. 
учитель нерідко дає класові вичерпні вказівки, по суті, завдання або під керівництвом 
педагога складається колективний план дій, після чого самостійно робота втрачає 
акцент пізнавального інтересу. 

Оцінка знань, коли учень виявляє часткову самостійність при відповіді, 
залежить не стільки від обсягу наданої допомоги, скільки від того, який вона має 
характер. Самостійні доведення, висновки, узагальнення, оригінальні судження, 
наприклад, заохочування, навіть якщо в них є частка праці вчителя, а допомога, 
надана з приводу навчання пройденого матеріалу. слабкої орієнтації в ньому, знижує 
бал. 

Кілька слів про обставини, за яких вимагається прояв повної самостійності 
учнів. Як правило, ми їх маємо на завершальних етапах навчального процесу, після 
закінчення всіх типів навчально-тренувіальних вправ, запланованих для вивчення 
програмного питання чи теми. і лише в тому випадку. якщо вчитель зробив висновок, 
що учні дістали необхідні знання і навчилися застосовувати їх на практиці, при 
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розв’язанні прикладів і задач. Тоді правомірно зважити все. що сприйняв учень, чого 
навчився в процесі пізнання. Тут враховується і здатність орієнтуватися в нових 
ситуаціях, нестандартних варіантах задач. виконувати різнотипові вправи. На цьому 
етапі практикується підсумкове опитування, короткотермінові або основні контрольні 
роботи, що завершують тему. Роз’яснення, підказування, колективну виконання 
математичних операцій, будь-яка причетність педагога до дій учня тут аж ніяк не 
виправдані. Для об’єктивності оцінки знань, умінь і навичок необхідна повна 
самостійність школяра. Такі ж вимоги ставляться і до короткотермінових перевірних 
робіт. У навчальному процесі їм відведена особлива роль. За їх допомогою 
вирішується проблема зворотного зв’язку “учень-учитель”. Перевіряється 
ефективність педагогічної праці за наслідками реалізації навчальних цілей уроку. 

Як бачимо, самостійна праця учнів на уроці багатогранна. І її треба 
організувати так, щоб вона стимулювала глибоке і міцне засвоєння знань, умінь і 
навичок, сприяння розвиткові розумових сил учнів, виховувала інтерес до навчання, 
долати труднощі, доводити почату справу до кінця, до успішного завершення. 

 
ІДЕЇ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО АКТУАЛЬНІ І СЬОГОДНІ: МАТЕМАТИКА 

ФОРМУЄ СВІТОГЛЯД 
 
“Математика не знає інших авторитетів, крім законів 
 логіки і властивостей самих математичних понять”  
М.В.Остроградський 
В основу вивчення математики, як і інших предметів, покладено інтелектуальні 

і чуттєві можливості людини. А це значить, що при умілій організації роботи освітній 
і виховній вплив поєднуються, і тим самим створюються сприятливі умови для 
формування наукового світогляду учнів. 

У практиці роботи передових учителів математики визначилися такі напрямки: 
формування світогляду учнів, вироблення наукового світорозуміння, розвиток 
культури логічного мислення, виховання свідомості. Математиці властиві 
абстрактність понять, тверджень і висновків, їх логічна обгрунтованість і водночас 
надзвичайно широта практичного застосування. Отже, вчителю необхідно 
якнайповніше розкрити зв’язок науки з життям, з технікою, з іншими галузями знань. 
Необхідно показати, що математика з її складною символікою формул створена 
людством у процесі пізнання навколишньої дійсності як метод, як знаряддя цього 
пізнання, для практичного використання закономірностей дійсності. 

За останні роки зросла кількість практичних вправ з виробничим змістом. 
Розв’язують їх не тільки щоб закріпити вивчене, а й щоб поставити перед учнями 
певну проблему, повніше розкрити зміст того чи іншого поняття і твердження. 

Наприклад, перед розділом “Ровз’язання трикутників”, у якому виводять 
формулу залежностей між основними і допоміжними елементами, вчителі 
пропонують таке проблемне завдання: у всіх технічних спорудах і будівельних 
конструкціях їх стійкість забезпечується трикутниками, вузлами чи ланками, які 
“несуть” і “розподіляють” види навантаження (тиск, розтягування, вагу). Для 
розрахунку сил навантаження потрібно знати і вміти точно обчислювати 
функціональну залежність між сторонами і кутами згаданих форм. 

Такий вступ викликає інтерес учнів і акцентує їх увагу на необхідності 
векторизації трикутників, виведенні формул синусів, косинусів та інших залежностей. 
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Правильне уявлення про внутрішні взаємозв’язки між окремими компонентами 
складних процесів і закономірностей у природі розрахунків на підвищення 
ефективності праці людей, удосконалення роботи верстатів, машин. цілих 
підприємств учні усвідомлюють при розв’язанні відповідно спрямованих фізичних, 
хімічних, географічних, креслярських задач із використанням таких математичних 
категорій, як графік, функція тощо. 

Шкільний курс математики характеризується стрункою послідовністю викладу 
матеріалу, логічною обгрунтованістю висновків та тверджень. Отже, самий процес 
засвоєння матемтаичного матеріалу позитивно впливає на розвиток логічного 
мислення учнів. Але це не означає, що його можна пустити над самоплив. 

Складність у тому, що на уроках математики вирішальну роль відіграють 
понятійні логічні міркування. Тому сформувати у школярів уміння розкривати 
зв’язки і залежності між даними й шуканими величинами в задачах, будувати 
алгоритми розв’язування, вичленовувати істотні властивості фігур і відрізняти ї від 
неістотних, другорядних, давати за вибраним єдиним принципом вичерпну 
класифікацію числам, фігурам. графікам, функціям та ін., аргументувати висновки чи 
твердження – найважливіше навчально-виховне значення учителя математики. 
Реалізація цього завдання, зважаючи на особливості елементарної математики, 
спирається в основному на закони формальної логіки (тотожності. несуперечності, 
виключення третього, достатності підстав). Учитель повинен бездоганно знати ці 
закони й вміло ними оперувати. 

Зважаючи на те. що основними об’єктами для логічних міркувань учнів, є 
математичні поняття, абстрактність яких з класу в клас зростає, потрібно уважно 
стежити за процесом правильних узагальнень. Нерідко учні вводять в зміст 
усвідомлюваних ними понять несуттєві чи навіть помилкові ознаки або змішують 
суттєві ознаки з несуттєвими. 

Математики деяких шкіл ведуть досить складну, відповідальну роботу, 
виховуючи в учнів навички діалектичного мислення. Не кожному їх уроці особлива 
увага приділяється діалектиці окремого і загального, конкретного й абстрактного. в 
основному учні засвоюють математичні поняття і твердження. вивчаючи фігури, 
моделі, графіки, схеми, вимірюючи та будуючи математичні об’єкти тощо. Через 
судження аналізуючи окреме, школярів школярі встановлюють певні зв’язки чи 
залежності, виділяють властивості, які служать основою для узагальнень, для 
формулювання висновків і тверджень. У такий спосіб формування розумових 
математичних і логічних дій в учнів проходить досить швидко. 

Яскравим прикладом діалектичного переходу від окремого до загального є 
доведення геометричних теорем. тут проникнення в математичну суть певної 
просторової закономірності здійснюється на підставі вивчення окремо взятої фігури. 
Розглянувши, скажімо, один трикутник і виділивши в ньому істотна особливість – 
сума його кутів є величиною сталою і дорівнює 180 градусів, – констатуємо, що це – 
загальна характеристика всіх трикутників. Істотно “особливе” для прямокутного 
трикутника – метрична залежність між довжиною гіпотенузи і катетів – приводить до 
загального – теореми Піфагора і т.п. Використання ж доведеної теореми для 
розв'язання багатьох прикладів і задач є перехід від загального до окремого. 

Шкільна математика побудована на таких абстрактних поняттях, як функція, 
число тощо. Але оперувати (обчислювати, вимірювати, будувати, виконувати дії) 
доводиться над конкретними елементами цих функцій, чисел. Конкретний. 
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зображений в зошиті чи на дошці трикутник (він має певні лінії і кутові розміри) 
розглядаємо як форму виявлення абстрактної властивості “трикутник взагалі”, тобто 
множину трикутників. Цю абстрактну властивість ми виражаємо словами: “нехай 
дано будь-який трикутник АВС”. Нескінчену послідовність чисел, кратних трьом, 
виражаємо кількома конкретними її числами 3, 6, 9, 12..., а множину лінійних функцій 
– конкретним символічним записом: 2х + у =0 і п.д. Таким чином, при вивченні 
шкільної математики маємо справу з окремо конкретним. що виступає яз форма 
прояву своєї протилежності – абстрактного, множинного, і тим забезпечуємо 
правильне розуміння абстрактного. Однак слід пам’ятати, що конкретне в математиці 
не збігається з конкретним у фізиці чи астрономії. так, конкретне тіло (залізо, вода, 
провід, планета, заряд) або конкретне явище (магнетизм. температура, гравітація) є 
матеріально конкретним. У математиці ж конкретним виступає тільки кількісна або 
просторова характеристика окремих властивостей названих чи інших матеріальних 
тіл, явищ. Причому ця характеристика подається у символічній формі відношення 
рівностей, подібності, тотожності, пропорціональної залежності тощо. 

Отже, конкретне в математиці не зводиться до наочно-конкретного. Наочність є 
лише первісна умова формування математичних знань переважно в учнів молодших 
класів. Наочно-конкретне збагачується знанням абстрактного, вичленовуванням 
загальних закономірностей. Наочно-конкретне переходить у науково-конктетне.  

Так, у зв’язку з вивченням тангенса гострого кута розглядається задача про 
нарізування гвинта. Рисунок гвинта чи сам гвинт виступає тут як наочно-конкретне 
явище, яке треба математично осмислити. А це значить, учень має побачити. що 
гвинт – геометричне тіло циліндричної форми, що поворот витка – циліндрична крива 
гвинтова лінія, уявити, що коли розгортку гвинтової ліній прийняти за гіпотенузу, а 
розгортку – за катет, величину кроку гвинта – за другий катет, то одержимо 
прямокутний трикутник. Отже. за допомогою теореми Піфагора можна обчислити 
величину гіпотенузу та через відоме число витків і тангенс кута підйому знайти 
довжину заготовок для нарізки гвинтів потрібних розмірів. 

З поданого випливає дуже важливе, хоч і мало розроблене дидактичне завдання 
по формуванню математичного світогляду: виховувати в учнів переконання, що 
математика, здобуваючи із матеріальної дійсності шляхом абстрагування свої первісні 
поняття, узагальнюючи і об’єднуючи їх в систему понять, створює могутні засоби для 
теоретичного оволодіння законами природи. 

Що ж до виховання, то майже всі якості особистості, характерні для свідомості, 
формуються під впливом вивчення математики. Крім того, процес усвідомлення і 
засвоєння математичних знань ефективно виховує самостійність мислення. 
наполегливість у подоланні труднощів, новаторство. критичне ставлення до себе і 
своїх однолітків, самоконтроль, розвиває культуру мови, усуває поверховість і 
суб’єктивізм в оцінці фактів і явищ. 

Тож правильно роблять ті вчителі. які створюють належні умови для дискусії і 
обміну думками. під час яких найкраще розвиваються інтелектуальні і чуттєві 
здібності учнів. 

 
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО І РОЛЬ МАТЕМАТИКИ НА 

УРОКАХ ФІЗИКИ 
Протягом чотирьох десятків років викладання математики, фізики, креслення і 

астрономії я приходив до багатьох висновків, що наш земляк, геніальний математик, 
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механік і педагог, академік М.В.Остроградський в багатьох загально педагогічних 
поглядах викладання актуальний і зараз. 

 Про втілення математики на уроках фізики і піде мова далі. Аналіз навчальних 
програм, підручників, досвід роботи показують, що існують реальні шляхи 
підвищення якостей знань учнів з механіки. Один з них – тісний зв’язок викладання 
фізики з математико. 

Програма з математики враховує різноманітні зв’язки із суміжними 
предметами. Так п’ятикласники користуються поняттями швидкості рівномірного і 
нерівномірного руху, пройденого шляху тощо. У шостому класі школярів вчаться 
будувати і читати графіки руху і температури , розв’язують велику кількість задач на 
зустрічний рух, що дає поняття про відносність звідності. Слід відзначити, що в 
підручниках і посібниках з математики багато завдань безпосередньо зв’язані з 
фізикою. 

І навпаки. Новим у шкільному курсі фізики є послідовний розвиток ідей 
відносності руху, положення про значення вибору системи відліку для 
характеристики рухів. Значна увага приділяється використанню координаційного 
методу, що відчутно спрощує розв’язання деяких задач з механіки. Ця мета 
досягається і за допомогою векторної форми запису рівнянь, яка є більш загальною, 
компактною і простішою. 

Однак систематичне дослідження навчального процесу показує, що бажаного 
педагогічного ефекту ще не досягнуто. Перед усім йдеться про недостатню глибину і 
міцність знань школярів. Особливо це стосується засвоєння положень механіки у 
дев’ятому класі, зокрема поняття відносності руху, дій з векторами, застосування 
координаційного і графічного методів. 

Ми розробили систему вправ, запитань, провели контрольні роботи, щоб 
з’ясувати, як дев’ятикласники використовують математичні поняття на уроках 
фізики, зокрема, при аналізі пичинно-наслідкових зв’язків між фізичними 
величинами. 

Результати досліджень показали, що учні нечітко усвідомлюють між 
геометричними векторами і векторами фізичних величин, мають недостатнє уявлення 
про графічне зображення механічного руху, метод координат, як один з важливих 
приймів визначення положення тіла у просторі. 

Під час контрольних робіт частина учнів 72 проценти – користувалися 
графічним методом, решта – надавала перевагу аналітичному. Не всі школярі 
оволоділи прийомами і технікою побудови графіків. 

Грубих помилок припускали дев’ятикласники і при розв’язанні кінематичних 
рівнянь, їх дослідженні. Відомо, що вони даються спочатку у векторній формі. 
Розрахунок же числових значень величин, що входять у ці рівняння, роблять у 
склярній. Цей перехід викликає ряд труднощів. До речі, дане питання поки що не 
розв’язане ні в навчальному посібнику, ні в методичній літературі. 

Спільна робота вчителів фізики й математики, глибоке вивчення програм обох 
предметів, спеціальний аналіз підручників і посібників, узгодження календарних 
планів допомагають подолати труднощі при викладанні механіки. 

Вчителеві фізики не можливо не врахувати новий зміст шкільного курсу 
математики, він має знайти, якими фактичними знаннями, поняттями і вміннями 
володіють його учні. 
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Ми, перш за все, з’ясували, який матеріал з курсу математики середньої школи 
використовується при вивченні фізики у дев’ятому класі, і умовно розділили його на 
три групи: 

1. Теми, які відомі учням з 5-8 класів (системи координат на площині, 
розв’язання лінійних рівнянь, системи лінійних рівнянь з двома невідомими, 
включаючи і графічний спосіб і т.д). 

2. Розділи, які вивчаються на уроках математики паралельно з використанням 
на уроках фізики (синус, косинус, значення їх для кутів 00-900 і т.д). 

3. Поняття, що розглядаються на уроках математики пізніше, ніж це потрібно в 
курсі фізики (похідні елементарних функцій, радіанне вимірювання дуг, кутів, 
алгебраїчне співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумент і 
т.д). 

В нашій школі з вказівками райвно було розроблено сітковий графік, тобто 
узгоджено план навчального матеріалу з фізики й математики. Визначено важливі 
теми, в яких розкриваються фундаментальні поняття. Передбачені узагальнюючі 
уроки, лабораторні і практичні заняття, екскурсії, позакласні заходи між предметного 
характеру. На уроках, де розглядаються завдання, що потребують синтезу знань, 
особлива увага приділяється самостійній роботі школярів. Вчителі зорієнтовані на те, 
щоб, уникаючи дуб...вання тем, розширити і поглиблювати їх суттєві ознаки на 
новому фактичному матеріалі (це стосується, наприклад) понять: функція, вектор, 
симетрія, вимірювання величин тощо). 

Розглянемо це положення на прикладі. Із сіткового графіка вчителеві 
математики відомо, що векторний апарат широко використовуватиметься в курсі 
фізики таких понять, як переміщення, швидкість, прискорення, сила і т.д. Отож, при 
введенні поняття „Вектор” (геометрія, VIII клас) він звертає увагу на те, що відповідні 
величини часто зображують у вигляді геометричних векторів. Вони, в свою чергу, 
характеризуються певною довжиною. Так, швидкість сама по собі довжини не має, 
але її зображають вектором певної величини після вибору масштабу. 

Ці знання учнів з математики дозволяють глибше вивчити ряд важливих тем з 
фізики. Приміром: „Шлях і переміщення”, „Нерівномірний прямолінійний рух”, 
„Поняття сили”, „Додавання сил”, „Елементи статистики” та ін. 

При вивченні теми „Шлях переміщення” вчитель фізики пропонує учням 
знайти спільні відмінні ознаки між поняттями „вектор” і „ Векторна фізична 
величина”, конкретизує поняття вільного вектора, який визначається тільки двома 
своїми елементами: модулем і напрямом у просторі. 

На уроках за темами „Рівновага тіл у відсутності обертання”, „Момент сили” 
поглиблюються знання з векторного апарату, вводиться поняття „ковзаного вектора” і 
„зв’язаного”. 

Які ж умови потрібні для успішного впровадження зв’язку фізики з 
математикою у педагогічний процес? 

Перша – визначити, який матеріал з математики учні вже мають знати для 
засвоєння того чи іншого розділу програми з фізики. 

Друга – з’ясувати, чи давно він вивчався за програмою математики і в якому 
обсязі. 

Третя – в разі необхідності повторити з учнями відповідні розділи. 
Четверта – при викладі нового матеріалу, при розв’язанні задач пояснити їх 

математичний зміст. 



Секція 1 
 

 18 

П’ята – виклад поняття, що невідоме учням з математики, повинен бути 
грамотним і доступним. При викладанні кінцевих результатів математичних 
тверджень слід вказати, де і коло вони будуть вивчатися. 

Таким чином, прийоми налагодження зв’язку механіки з математикою 
сприяють розвитку самостійного мислення дев’ятикласників, підвищують якість 
засвоєння навчального матеріалу.  

 
ДРУЖБА ДВОХ УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ЗНАЄ СВІТ 
Я українець. Чуєте, люди, як наповнюється моє серце неймовірною радістю, як 

захоплює подих, як до болю стукає в скронях від гордості за те, що я часточка 
великого українського роду. Бо ходжу я по землі, сходженій моїми предками 
знатними: Григорієм Сковородою, Іваном Котляревським, Тарасом Шевченком, 
Михайлом Остроградським. По землі, оспіваній багатоголоссям народним, политій 
кров’ю гарячою, просоченій потом солоним, оплаканій сльозами людськими і 
возвеличеній працею мільйонів рук натружених. Мій початок України рідної – від 
міста Полтави. Тут ступаю стежинками між шатами зелених полтавських алей і 
думки вільно біжать в далечінь часу. Мабуть, сама доля подарувала нашому народові 
великого Тараса Шевченка – як винагороду за ті трагедії і драми, які випали нам 
пережити. Його священний гнів на кривдників людини з народу був однаково лютий, 
чи йшлося про чужих завойовників, чи про своїх „рідних” експлуататорів і 
запроданців. Згадаймо: 

Озовітеся ж заплачте, 
.....зі мною 
Над неправдою людською, 
Над долею злою.... 
Тарас Шевченко увібрав у себе пам’ять і славу, розум і совість нашого народу, 

його талант, мрії і прагнення. Його поезія формує нашу свідомість і життєву позицію, 
моральні і естетичні засади. Вона творить націю. Нині Україна самостверджується 
для себе і для світу під знаком Шевченка, повертає собі національну свідомість і 
гідність. А Шевченків ідеал – Україна великої сім’ї, „вольної нової”, Україна без зла. 
Не було в ньому ні краплини національної зарозумілості чи упередженості проти 
інших народів. І Україну він любив, за Україну стояв, за Україну себе віддавав не 
тому, що хотів би бачити її рівною в сім’ї світовій. 

Та не однаково мені,  
Як Україну лі її люди  
Присилять, лукавії в огні 
Її, обкраденою, збудять 
Ох, не однаково мені.  
Тарас Григорович Шевченко був не тільки геніальним поетом, але й людиною 

величезної ерудиції, інтереси якої виходили далеко за межі літератури. Великий 
Кобзар постійно підтримував тісні зв’язки з видатними письменниками, він бува 
знайомий і з представниками мистецтва, науки і культури. Вірна його дружба з 
українськими композиторами і співаком Семеном Гулаком-Артемовським, артистом 
Михайлом Щепкіним, актором-трагіком Айрою Алдріджем та багато іншими. 
Сучасники поета в один голос твердять, що поет дуже швидко умів полонити свого 
співрозмовника і на все життя прив’язати його до себе 
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Надзвичайно цікава для повнішого розуміння широкої натури поета його 
тривала з геніальним математиком ХІХ століття Михайлом Васильовичем 
Остроградським. Ця дружба яскраво підтверджує факт, що геніальний кобзар стояв на 
рівні розвитку наукового часу, жваво цікавився не тільки суспільними науковими, а й 
точними – астрономією, математикою, фізикою. 

Ще під час навчання в Петербурзькій Академії мистецтв, Шевченко слухав 
лекції патріарха вітчизняних математиків, який на той час був однією з 
найвидатніших постатей у світовій науці. Саме тоді поет близько познайомився і на 
все життя міцно здружився з ним. Познайомив їх Андрій Васильович Жуковський 
після публікації 1840 року „Кобзаря”. Скільки тоді земляків потяглося до нового! 
Молодому поетові особливо запали в душу захоплеві відгуки про його вірші 
поважного вченого Остроградського. Ще б пак!. Слова про наукові відкриття 
математика з Полтавщини покотилося на той час країнами Європи, французькі 
журнали щорічно публікували його праці... Та ні тіні зарозумілості чи зверхності не 
відчув у ньому Шевченко. Просто з замилуванням розповідав Остроградський про 
рідний хутір Паш енне Кобеляцького повіту, що мальовничо розкинувся неподалік 
Псла, про роки навчання в Полтаві. 

„Знаєте, – говорив він, мені на все життя вкарбувався у пам’яті образ мого 
наставника Івана Петровича Котляревського. Чесна і благородна людина. Це він 
прищеплював нам, малюкам почуття людської гідності, розкривав красу поезії. Я 
твердо переконаний, що між поезією і математикою є багато спільного. І тут же 
вчений прочитав улюблений вірш „Поет і математик”. 

Про це маємо свідчення, що колишні зустрічі і розмови з Михайлом 
Остроградським живили музу Шевченка під час роботи над російськими творами. У 
повісті „Близнеуцы” письменник натхненно розповів про закоханого у все 
„благородне” письменника і педагога І.П.Котляревського використовуючи для цього 
свої спогади про перебування в Полтаві 1845 року, а також думається, і розповіді 
Остроградського про гуманне ставлення знаменитого полтавця до своїх вихованців. 
Роздумуючи над тими жахливими наслідками, до яких призводить пияцтво (Тоді 
прощай все – і геній, і мистецтво, і слава, і все чарівне в житті”). Шевченко у повісті 
„Художник” відзначив моральну ці...льність М.Остроградського. „Я особисто, – писав 
він, – і добре знав геніального математика нашого Остроградського... Він, крім води, 
нічого не пив за столом...”. Ще раніше, під час перебування в Оренбурзі, 3 січня 1850 
р., Шевченко передає через службовця С.Левицького, що від’їжджав до Петербурга, 
листи академікові Остроградському і професорові Боденському. Далі дізнаємося, що 
він з нетерпінням чекав листа від С.Левицького, бо дуже хотів знайти подробиці 
зустрічі Левицького з Остроградським . 

Повернувшись в заслання до Петербурга, Шевченко відновив своє давнє 
приятельство з ученим. Про теплу і зворушливу зустріч, зо відбулася між ними поет 
записав у своєму щоденнику від 13 квітня 1858 року, підкресливши при цьому і гумор 
математика: „Від М.Д.Старова поїхали ми з Семеном (Гулаком Артемовським – О.Б.) 
до М.В.Остроградського. Великий математик прийняв мене з розкритими обіймами , 
як земляка і свого сім’янина, що кудись надовго відлучився. Спасибі йому. 
Остроградський з сім’єю своєю влітку їде на Україну. Запросив би, каже, і Семена з 
собою, та боїться, що в Полтавській губернії не стане сала на його харчування. Про 
відносини Остроградського разом з С.Гулаком-Артемовським пише Шевченко в 
щоденнику і 1 травня 1858 року. Після повернення із заслання Шевченко деякий час 
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жив на квартирі М.В.Остроградського. Ця міцна дружба між двома світочами ХІІ 
сторіччя не була випадковою. Їх єднала рідна Україн, рідна земля і мова, ніжна пісня і 
думи про визволення українського народу. Якось, в який уже раз, Остроградський 
попросив „Прочитайте щось про Україну”, 

Затамувала тиша Тарас Григорович тихо, проникливо прочитав: 
Садок вишневий коло хати, 
Хрущі над вишнями гудуть 
Плогатирі з плугами йдуть, 
Співають ідучи дівчата, 
А матері вечерять ждуть 
Дві сльози скотилися по його щоках. 
Сім’я вечеря коло хати, 
Вечірня зіронька встає, 
Дочка вечерять подає,  
А мати хоче научати, 
Так соловейко не дає.  
Михайло Васильович затулив очі рукою, бо і в самого набігли сльоза, защеміло 

серце. Який біль, яка туга за рідним краєм! Де тільки бралася життєдайна сила в цієї 
до краю виснаженої людини, щоб так писати про Україну! 

Дружба між поетом і вченим розширювала наукові абрії Шевченка в галузі 
природознавчих наук, особливо математики, механіки, фізики, астрономії. Та й 
взагалі жадібному до знань поетові багато часу можна взяти з великого наукового 
багажу Остроградського. З іншого боку, геній Шевченка допомагав повніше і 
всебічне розкрити геній великого математика. На підставі таких тісних зв’язків ми 
сміливіше можемо говорити про суспільні погляди Остроградського, як однодумця 
поета. Не випадково, як це підкреслюють біографи великого математика, 
найулюбленішим його поетом був Шевченко. Сучасники твердять, що весь „Кобзар” 
Остроградський знав напам’ять ти вмів його майстерно декламувати. 

Семен Гулак-Артемовський згадував, що одного разу, зайшовши до вченого, 
застав його дуже засмученим. Було це під час Кримської війни. „Гинуть сірі 
шинельки”. – з болем говорив Остроградський. Шевченкові близькими були ці слова 
вченого, хоч причину війни і її наслідки бачив значно глибше. Адже ще в 1854 році 
він гнівно затаврував коронованих владик, які розпалили війну на горе простим 
людям  

І знову потекла 
Мужицька кров!  
Кати Зіньчані. 
Гризуться знову. 
На початку січня 180 року вийшли перші політехнічні таблиці під 

керівництвом Михайла Остроградського. 
Через кілька днів побачив світ і понівечений цензурою „Кобзар” Шевченка з 

портретом автора. Кілька примірників удалося надрукувати без пропусків. 
Які ж то ліки для поета! 
Одна з останніх зустрічей двох геніїв з України. „...Сиділи близько, 

вдивляючись добрими очима один на одного. Зовнішньо змінилися, постаріли „Ой, 
Тарасе, де твої кучері поділися?” – сумовито подумав Остроградський. І, щоб 
розвіяти мінорний настрій, почав розповідати про враження від своїх поїздок на 
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Україну, про поетичні звичаї земляків, про допитливих селянських дітей. „Я купався 
разом з ними у Пслі, – веселів від згадок учений. – Скільки у них кмітливості, 
безпосередності”. А Шевченко при цих словах і себе побачив у дитячому 
полохливому товаристві, яке охоче слухало його казки, пісні. Обидва любили дітей, з 
ними пов’язували надію на кращу майбутню долю свого народу. 

Смерть Т.Г.Шевченка 10 березня 1861 року стало для Михайла Васильовича 
особистою втратою. Відчуваючи, що і його дні вже полічені, вчений все частіше 
повторював у думках слова Шевченківського „Заповіту”. 

Прибувши в останнє на Полтавщину, він сказав: „Я умру у себе...так поховайте 
мене..., щоб мені було видно і Паш енну і Довгу і Глибоке. 1 січня обірвалося життя 
визначного вченого-академіка, і його назавжди прийняла у своє лоно полтавська 
земля. 

Одна з найдовших центральних вулиць Полтави названа іменем Шевченка, а в 
Полтавському парку навпроти Полтавського краєзнавчого музею піднявся у своєму 
непокірному завзятті із гранітної скелі Кобзар. 

На вулиці Остроградського, яка пролягає через територію Полтавського 
педагогічного університету ім.. В.Г.Короленка, здається, найбільш вдало вибрано, бо 
семе тут, в стінках вузу, готуються майбутні педагоги, вчені, встановлено пам’ятник 
нашому земляку, математику, механіку і педагогу, титану математичної думки 
М.В.остроградському 

Правила і міцна дружба славетних поета і математика проливає світло на ще 
один бік діяльності безсмертного кобзаря і патріарха вітчизняних математиків, 
допомагає додати ще один штрих до Кобзарів наших геніїв з України. Вони були 
близькими в житті, нероздільні вони у своїй славі і народній пам’яті. Пророча сила 
поезії Шевченка тому й пророча, що завжди стосується того часу, в якому цю поезію 
сприймаємо. Сьогодні вона стосується нас, ніби тільки для нас писана 

Минуть, 
Уже потроху і минають 
Дні беззаконня і зла... 
Поезія Шевченка давно стала нетлінною і важливою частиною духовного єства 

українського народу. 
Шевченко для нас – це не тільки те, що вивчають , а й те, чим живуть, з чого 

черпають сили і надії. 
У глибини майбутнього посилав він свої непорушні заповіти синам свого 

народу, і серед цих заповітів перший і останній – 
Свою Україну любіть 
Любіть її... во время люте, 
В останню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМИ 
“МАТЕМАТИКА” В КОНТЕКСТІ ВТІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РОЗДУМІВ 
М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Академік, коронований математикою, М.В.Остроградський, писав: “Зацікавити 
розум дитини – ось що є одним з основних положень нашої доктрини, і ми нічим не 
нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми сказали б навіть, пристрасть до навчання”. 

Давно відомо: розвиток інтелекту зовсім не обов’язково означає високу 
культуру почуттів. Так само, як уся історія день у день дає безліч прикладів, що 
підтверджував класичну формулу: “…без людських емоцій ніколи не бувало, нема і 
не може бути людського шукання істини”. 

Як же розвинути в наших вихованців високу культуру почуттів, як прищепити 
їм розуміння прекрасного? Завдання це спільне для всіх педагогів. Але в кожного 
предмета є свої специфічні можливості для його здійснення. І смію твердити, у 
математиків їх не менше, ніж у словесників. 

Естетичність і емоційність уроків математики залежить у першу чергу від 
індивідуальних якостей учителя, його настрою, його “емоційної обдарованості”. 
Генерал математики М.В.Остроградський писав: “Ніхто у світі не повинен знати про 
предмет більше. ніж учитель, говорити про нього краще, порівнювати більш 
старанно, писати більш ясно”. По-різному інтоноване слово викликає і різне 
ставлення до нього. Мабуть. не один педагога помічав, про після уроків проведення з 
піднесенням. більшість учнів предмета бажанням стати математиками. Тоді, здається, 
в тебе виростають крила. але трапляється таке лише під час заняття, коли весь клас 
живе в атмосфері творчості й краси твоєї науки. 

З роками для вчителя велика кількість теорем і задач може “набриднути” і цей 
настрій неодмінно передається учням. Тоді урок буде блідим, ефективність його 
значно знизиться. Коли ж, незважаючи на вік і стаж, педагог щоразу заново 
“відкриває” теорему, точніше, артистично грає у відкриття. то він і школярів 
емоційно наснажує прагненням пошуку. 

Педагогічна практика свідчить: більшість учнів (кожний другий) може назвати 
улюблену книгу, менша (кожний четвертий) – музичний твір. А улюблену задачу? І 
це тоді. коли відомо: чим сильніші і яскравіші емоційні переживання при сприйнятті 
того чи іншого предмета. Тим успішніше формується не тільки науковий світогляд 
учня, а й його кругозір, уподобання, нахили тощо. 

Красу математики, збагнеш не зразу. Тим більше. що далеко не кожна дитина і 
ній однаково емоційна. Існують і лаконічні, очевидні формули й теореми. Отут на 
допомогу вчителеві й має прийти задача. Слова “раціональний розв’язок” набувають 
нового. емоційного змісту. Красиве рішення має особливий ефект, якщо порівняти 
його із звичайним, ординарним. 

Наприклад, необхідно обчислити суму: 
8 • 9 • 14 + 6 • 12 • 7 + 4 • 18 • 19 = 
Пропонуючи таку задачу класові, вчитель впевнений, що знайдуться учні, які 

будуть безпосередньо підраховувати суму. 
Представимо цю суму так: 
72 • 14 + 72 • 17 • + 72 • 19 = і, застосувавши розподільний закон матимемо: 
72 • (14 + 17 + 19) = 72 • 50 = 3600 (!). 



Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та сучасні технології навчання 
 

 23

Емоційно випливає на учнів, розвиває їх потяг до математики порівняльний 
аналіз кількох способів роз’язання. Про це багато писалося. Ми обмежимося тільки 
деякими прикладами: 

1. Довести 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

+
42cos

sin1 πλ
λ
λ

tg
 (чотири способи). 

2. Для додатніх чисел а, b, с 
а + b + c ≥ 

3 abccba ≥++  (чотири способи). 
3. Через точку всередині і поза кутом провести пряму так, щоб відрізки її, що 

знаходяться між цією точкою і сторонами кута, мали дане відношення (чотири 
способи). 

Красивий розв’язок – це не тільки результат натхнення. Він неможливий без 
глибокого знання не лише запланованого матеріалу, але й інших питань математики, 
що стосуються вивчених розділів програми. Академік О.Ф. Олександров писав: 
“Хороша музика – дар божественних звучань. вона будується строгим додержанням 
форм. У фугах Баха. як в алгоритмі, як у формулі, закладена строга послідовність. У 
цій строгості – істотне джерело їх вражаючої сили. Так і в строгій послідовності 
математичних побудов є своя внутрішня музика, своя краса – жар холодних формул. 
Але як розуміння структури музики вимагає музичної культури, так і переживання 
краси математики вимагає культури математичної: “Застосування векторів, 
комплексних чисел, властивостей центру ваги і математичної логіки дає можливість 
робити уроки багатими за змістом, красивими за формою. Учитель повинен завжди 
вчасно помітити, охватити популяризувати красивий розв’язок, що грунтується на 
сміливій ідеї, умінні подивитися на задачу нестандартно, нетрадиційно. Про це ми не 
забуваємо на кожному уроці. 

Ось наприклад: учень одержав завдання довести, що при додатніх а і b та будь-

якому натуральному n справедлива нерівність: ( ) ( )nnnn baba +>+2  . Звичайно, цю 
нерівність доводять методом математичної індукції. Але яка сміливість і краса у 

такому ось доведенні: 
n nn aba >+ , 

n nn bba >+ . Додамо ці нерівності, підносячи їх у 
n-ступінь, одержимо результат. 

Емоційним фактором при вивченні математики є її історія. «Чисті математики», 
яких вели тільки почуття стрункості і математичної форми, часто приходили до 
висновків, що у майбутньому виявилимя дуже важливими для науки: греки визначили 
властивості еліпса більше ніж за тисячу років до того, як Кеплер розв’язав задачу про 
орбіту Марса; математичний апарат теорії відносності був удосконалений за тридцять 
років до того, як Ейнштейн знайшов для нього застосування у фізиці. 

І, нарешті, самі учні бачать красу математики і її вимогливості до копіткої 
праці й самопожертвування. 

Якось ми запропонували одинадцятикласникам написати твір на тему: “В чому 
я бачу красу математики”. Наведу окремі рядки з учнівських робіт. 

“Говорять, що красу природи може зрозуміти не кожний. Але краса ця 
зовнішня. Краса математики, краса задачі глибоко захована, і шлях до неї важкий. 
Знайти його зможе лише людина, що має, крім інших необхідних якостей, найвищу в 
цьому випадку якість – захоплення”. 

“Мені здається можливим порівняння математики з дивом архітектурного 
мистецтва”. 
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“Краса… Чи це краса барв, чи краса звуків, але все одно, зустрічаючись з нею, 
людина завжди збагачує свою душу. Та особливо це виявляється при зустрічі з 
красою людської думки. Це і є математики”. 

“Математики вимагає того, чого в мене не було ніколи, – вміння працювати. 
Працювати завжди, у всьому, невтомно, жертовно, аскетично, віддаючись цьому 
повністю і знаходячи себе в тім. Вона була сухою і строгою. І за цим відкривалася 
несподівано така глибина і гнучкість думок, що вона зачарувала”. 

Один відомий математик якось сказав, що коли ви ніколи не відчували 
напруження і тріумфу відкриття, коли після кількох років викладання ви ще не 
побачили подібного напруження і тріумфу у когось із ваших учнів, то шукайте іншу 
професію, а викладання математики покиньте. Можливо, висновок надто 
категоричний. Але для того, хто пам’ятає, що математика – один із основних 
предметів шкільної програми, розрахований на всебічний розвиток особистості учня, 
він дуже вагомий. 

 
ШАНУЮЧИ СЛАВЕТНОГО МАТЕМАТИКА 
Шана учителеві. Віддати її на край землі підеш. 
Микола Єгорович Жуковський уже був всесвітньо відомим ученим, його 

величали “батьком російської авіації”, як на схилі літ своїх він приїхав на 
Полтавщину. Тільки заради одного: побувати в селі Пашенному Кобеляцького повіту. 
Тут, у родинному склепі. покоїться прах Михайла Васильовича Остроградського, 
одного з найвидатніших математиків ХІХ століття. 

“Коли подивитися на це мирне місце упокоєння, – писав згодом Миколай 
Єгорович, – на широкі поля, що ніби зникають у нескінченній далині, мимоволі 
виникає думка про вплив природи на людину. У математиці є також своя краса, як і в 
живопису, і в поезії. Ця краса проявляється іноді в чітких, яскраво окреслених ідеях, 
де видно всяку деталь умовиводів, а іноді вона вражає нас у широких задумах. що 
приховують в собі недосказане, але багатообіцяюче. У творах Остроградського нас 
приваблює загальність аналізу, основна думка, така ж широка, як простір його рідних 
полів”. 

Така широта наукових інтересів дійсно надзвичайна. Перу Остроградського 
належить вісімдесят праць з різноманітних галузей математики, механіки і фізики. 
Від його досліджень беруть початок такі могутні течії вітчизняної науки, як 
аеродинаміка М.Є. Жуковського і С.О. Чапличіна, механіка тіл зміненої маси К.Е. 
Ціолковського, теорія механізмів і машин П.Л. Чебишевої та багато інших. За життя 
Михайло Васильович був членом Петербурзької, Римської, Турінської, 
Американської та Паризької академій наук, математики з світовим ім’ям Лаплас, 
Ампер, Пуассон і інші вважали його не учнем, а товаришем по науці. 

Ось яку людину дав наш край! 
Протягом майже двадцяти п’яти років у вчителів і учнів Бутенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.П.Дольд-Михайлика вже склалася добра 
традиція. майже кожного року в день народження Михайла Васильовича 
організовувати екскурсії в його рідні місця, у світ М.В. Остроградского. Так було і 24 
вересня 2003 року. З нетерпінням чекали 86 учів 5-1 класів багатообіцяючої екскурсії. 

Учні разом з учителями математики в двох екскурсійних автобусах взяли 
папрям в Козельщинський район. І ось ми в Хоржиківській загальноосвітній школі І-
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ІІІ ступенів ім. М.В. Остроградского, де нас прийняли тепло, задушевно і гостинно на 
чолі з директором школи Віктором Михайловичем Гирманом. 

Розділили учнів на дві вікові групи, щоб прослухати в музеї М.В. 
Остроградского місцевого екскурсовода Віру Іванівну Троцьку. Розповіді 
екскурсовода були змістовні і емоційні. Ця жінка з лагідною, майже дитячою 
посмішкою розповіла про життєвий і творчий шлях світоча М.В. Остроградского. В 
музеї експонуються цікаві матеріали: фотографії, книги, статті про наукову і 
педагогічну спадщину генія М.В. Остроградского. І знову в дорогу. ось і Пашенківка. 
Село, яке відоме нині всьому науковому свтові! Ми приїхали до цього прадавнього 
села, щоб зримо зустрітися з свтом дитинства і юності гетьман українських 
математиків. 

Перша зустріч – із могилою, де похоронений патріарх вітчизняних математиків 
Михайло Висильович. Ми довго стояли біля неї мовчки: у пам’яті проходили 
сторінки біографії Михайла Остроградского, людини. життя якої віддане науці. 

Могила знаходиться на центральному кладовищі в мальовничому місці біля 
села. З одного боку – добротні будинки селян, які потопають у кучерявих садах. з 
другого – крутий схил. густо обсажений різними декоративними деревами. На могилі 
встановлено стелу з чорного лабрадориту з барельєфом людини, життя якої освяено 
математикою, і написом «Видатний математик і механік академік Михайло 
Васильович Остроградский 1801-1861», а також покладена гранітна надгробна плита з 
червоної гранітної крихти. Навколо могили і доріжка до неї викладена керамічною 
плиткою.  

Місец родинного склепу років 50 тому обсадили юні остроградці місцевої 
школи деревами. Нещодавно, в 2001 році, місце родинного склепу впорядковане, 
обнесено красивою металевою огорожею и поставлений великий гранітний світло-
сірий хрест, а також світло-сіра тумбочка, на якій напис «На цьому пісці був 
родинний склеп Остроградський – нащадків козацьких старшин XVII-XVIII ст., у 
тому числі і перше поховання вченого-математика М.В.Остроградського”. 

Про причину двох пісць поховання генерала математики і вшанування його 
розповів автор цих рядків. Багато розповідей почули учні від вчителів нашої школи 
Л.М.Трондіної, Ю.П.Бринзи, В.М.Касян і Т.В.Гегель.  

До пам’ятника гіганту математичної думки Михайлу Васильовичу і хреста на 
місці родинного склепу учнів і вчителі поклали багато живих квітів. 

Ходячи тихого вуличкою села. ми з гордістю думали, що ось із цього якого 
маленького вийшов у світ великий математик, який вибудував свій світ напруженням 
мислі і щедрості таланту, де немає дріб’язку, а тільки велич і захоплення, де немає 
бруду – торжествує поезія життя. 

На згадку про відвідування рідних місць нашого земляка всі і групами 
сфотографувалися. 

За українським народним звичаєм разом пообідали біля могили, людини, життя 
якої освячене математикою, якої прославила наш полтавський край на весь світ. 

До могили титана математичної думки М.В.Остроградського їдуть з багатьох 
шкіл і вузів Полтавщини і Полтави, а також Києва, Москви, Петербурга, Харкова. 
Дніпропетровська і других міст та сіл, щоб поклонитися нашому земляку-академіку, 
М.В.Остроградському, формули, ідеї і методи якого стали не менше надбанням 
науки, а і в наші дня не сходять зі сторінок сучасних математичних творів. 



Секція 1 
 

 26 

… Як де добре, що ми побували на зустрічі із цим прекраснім світом корифея 
математики М.В.Остроградського. 

Під враженням екскурсії на пам’ятних місцях нашого земляка. славетного 
математика. механіка і педагога М.В.Остроградського наша учениця 11-А класу 
Марія Бринза написала вірш “Учитель вчителів”. 

Де ріки й ставки прозорі, 
де зими багаті снігом, 
Де плеса гойдають зорі, 
Де пахнуть дороги хлібом, 
Там славній край український, 
Біленька там кожна хатка. 
То є земля полтавська –  
Земля, на таланти багата. 
В краю кобеляцькім ріднім 
Маленьке село є Пашенне, 
Михайло там зріс Остроградський, 
Майбутній великий вчений. 
У юності він не зрадив 
Мрії своїй незвичній, 
Себе він хотів присвятити 
Науці математичній. 
Він вирушив у путь дорогу, 
Прощалася з ним родина, 
Від Харкова і до Парижа 
Його пролягла стежина. 
В Парижі його навчали 
Фур’є, Лаплас і Коші. 
На вірній шлях наставляли 
Великі науки мужі. 
Він гордо підніс свій розум 
У безлічі праць, що писав. 
Хоча до свого визнання 
Горя багато зазнав. 
Від імені всіх нащадків 
Від імені всіх земляків 
Я низько тобі вклоняюсь, 
Учителю вчителів. 
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Розвиток творчої активності учнів – реалізація педагогічних ідей М.В. 
Остроградського 

Л.А.Баштинська, Ю.В.Кривошлик, 
НВО № 16 м. Полтава 
“Звичайно, не з кожного учня вийде вчений. Але необхідно добиватися, щоб 

кожному була знайома радість відкриття нового, радість творчого усвідомлення 
життя.” 

                                                          А.М.Колмагоров 
 
У період розбудови національної школи одним з найважливіших питань, що 

постають перед нею, є формування творчої активності учнів. Адже час вимагає 
висококваліфікованих спеціалістів, які творчо ставляться до своєї справи, здатні 
особистою працею сприяти успішному розвитку техніки, науки, мистецтва, 
виробництва. У сучасних умовах людина повинна сприймати величезний обсяг 
інформації, осмислювати і на основі здобутих знань самостійно розв’язувати нові, 
складніші завдання. 

Важливим є те, що у процесі творчої діяльності людина не тільки змінює світ, а 
й змінюється сама. Щоб людина могла самостійно пізнавати навколишній світ, її 
цьому треба вчити. А це вимагає від неї творчої активності як умови творчої 
діяльності. “Творча активність – це результат внутрішньої потреби особистості, яка 
пробуджується лише за певних умов, що сприяють розвитку природних задатків” 
[3;22]. Тому дуже важливо виявити ці задатки. Зберегти і знайти шляхи їх розвитку.  

Творчі здібності учнів можуть розвиватися лише у процесі творчої діяльності, 
яку організовує вчитель на уроці. Оскільки мислення – це продуктивний процес, 
завдяки якому з’являються нові знання, розкривається невідоме, то навчання потрібно 
організовувати таким чином, щоб учень відкривав на уроці суб’єктивно нове для себе, 
хоча для людства дана наукова інформація уже відома. Навчальний процес має 
повторювати логіку наукового відкриття. За таких умов в учнів формується творче 
мислення. 

Ще більше як сто років назад М.В.Остроградський стурбовано вказував: “Кто 
из нас не видел, что из пятидесяти соучеников по меньшей мере сорок испытывали 
отвращение и падали духом из-за абстрактности идей, преподносимых нам до того 
как они становились понятными”[6;43] 

Тому для активізації пізнавальної діяльності школярів велике значення має 
використання у шкільній практиці активного діалогу, ділової гри, аналізу проблемних 
ситуацій, навчальних досліджень, спеціальних вправ тощо. Як зазначає 
М.В.Остроградський: “Заинтересовать детский разум – это одно из основных 
положений нашей доктрины”. [4;12] 

Одним з шляхів формування творчої активності учнів є впровадження в 
практику роботи проблемного навчання, яке вводить учнів у творчу діяльність 
поступово. У разі проблемного підходу до навчання засвоєння матеріалу даної теми 
стає проблемою самих учнів. У них виникає необхідність розв’язувати поставлену 
проблему. Ця необхідність є мотивуючим імпульсом для розвитку пізнавальної 
діяльності і допомагає їм мобілізувати всі свої зусилля, сконцентрувати увагу, 
активізувати роботу мислення. Проблемна ситуація є початковим моментом 
мислення. Існують різні рівні проблемних ситуацій. 
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Перший рівень (найнижчий) – учитель ставить проблему і сам її на уроці 
розвязує. 

Другий рівень – учитель лише створює проблемну ситуацію, а учні під його 
керівництвом включаються в її розвязання. 

Третій рівень – Учитель створює прблемну ситуацію, а розвязок проблеми 
знаходять \самі учні. 

Четвертий рівень – учні самі формулюють проблему на основі здобутих знань і 
самі шукають шляхи її розвязання. 

Кожен навчальний предмет має свої специфічні особливості, які дають змогу 
певним чином сприяти формуванню творчої активності учнів. Щодо математики, то 
це – метод моделювання, практичні роботи експериментального характеру, заняття 
математичних гуртків, роботи конструкторського характеру, використання 
статистичного методу під час вивчення математичної теорії, активний діалог, аналіз, 
синтез, індукція, дедукція, розкриття на уроках ролі математичних знань для 
прискорення науково – технічного прогресу, використання ЕОМ тощо. 

Під час виконання завідань, розвязуванняпроблемних задач головне те, що при 
цьому відчувається творчий підхід учнів\, проявляється їх потяг досамостійності. А 
чи не це є розв’язання однієї з найгостріших проблем – усунення формалізму в 
системі навчання?! Якого великого ефекту вдалося б досягти, якби основу системи 
навчання визначала саме творча робота учнів. 

Остроградський відстоював думку про необхідність активізувати розум дитини, 
розвивати в ньому спостережливість і здібність до самостійного судження. Головну 
мету освіти він вбачав у тому щоб пробудити здатність до самостійного мислення. 
Остроградський намагався виховувати у своїх учнів почуття гідності та впевненості у 
своїх силах. Тому не дивно, що він залишив після себе велику кількість талановитих 
учнів, серед яких можна назвати основоположника теорії автоматичного регулювання 
І.О.Вишнєградського, творця гідродинамічної теорії тертя М.П.Петрова, вченого – 
інженера, основоположника теорії розрахунку в мостобудування Д.І.Журавського та 
інш. 

Між вдалим педагогічним досвідом і створенням стрункої послідовної системи 
творчого навчання учнів – шлях вликий. Але від нас, вчителів, значною мірою 
залежить якість навчального процесу, всебічний розвиток особистості, задоволення 
потреб молодої людини в глибоких і грунтовних знаннях, її життєвий вибір. 
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М.В.ОСТРОГРАДСЬКИЙ: НАВЧАННЯ МАЄ БУТИ  
ЦІКАВИМ І ДОСТУПНИМ 

Т.І. Гладка, 
Полтавський ОІППО 
"З часу виникнення світу навчання намагались зробити 
 доступним для якомога більшої кількості людей " 
М.В.Остроградський  
 
Дитина прийшла до школи...Яка величезна відповідальність стає перед школою 

за її майбутнє! Як же організувати навчальний процес, щоб навчання було цікавим і 
доступним, щоб кожен учень зміг реалізувати свої можливості, утвердитися як 
особистість?  

 Відповідь на ці питання ми можемо знайти, скориставшись педагогічною 
спадщиною нашого земляка, видатного математика і педагога, академіка чотирьох 
АН Михайла Васильовича Остроградського [3] 

 М.В.Остроградський разом з французьким математиком А.Блумом виклали 
свої педагогічні погляди на цю проблему в книзі "Роздуми про викладання" (1861 р.). 
Автори пропонують чітку і розгорнуту модель побудови шкільного навчання, яке має 
бути цікавим і доступним для учнів, спрямованим на урахування їх нахилів та 
інтересів. Педагоги стверджують, що користь від навчання буде тільки тоді, коли 
воно буде максимально активним, творчим і наочним [6]. І досягти поставлених 
завдань можна завдяки професійній майстерності вчителя.  

Щоб прищепити учням інтерес до свого предмета, учитель має, перш за все, 
мати блискучі викладацькі здібності. Тут необхідно відмітити, що сам Михайло 
Васильович викладав "... оригінально...цікаво і захоплююче. Лекції його відрізнялись 
багатим ідейним змістом, широтою охопленого матеріалу, витонченістю викладу"[2]. 
Учні завжди чекали з нетерпінням його лекцій. Один із його слухачів В.А.Панаєв 
згадує: "Слушать его лекции было истинным наслаждением, точно читались нам 
высоко-поэтические произведения" [7]. 

Учитель повинен конкретно бачити мету викладання свого предмета і ставити 
її чітко перед своїми вихованцями, ні в якому разі не перевантажуючи їх матеріалом. 
При цьому варто пам’ятати те „що величезна більшість дітей має середні розумові 
здібності"[6].М.В.Остроградський стверджує, що учнів слід орієнтувати так: "Знайте 
небагато, якщо ви не маєте сили знати більше, але знайте добре те, що вивчили 
...Тільки невеликій кількості людей дано знати багато і добре. Всі можуть прагнути до 
цього, але тільки небагато досягають мети." [6] 

Ні в кого не викликає сумнівів до того, що вчитель має досконало знати свій 
предмет: "Ніхто в світі не повинен знати ...більше , ніж він, говорити краще, 
порівнювати старанніше, писати – ясніше." [6] Якщо учитель буде притримуватись 
такого правила, то це, безумовно, забезпечить йому величезний авторитет у дітей. 
Тоді, погодьтеся, не виникатимуть непорозуміння у стосунках між учителем та учнем, 
зникнуть проблеми поведінки на уроці, буде досягнута висока результативність у 
навчанні. 
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Під час відвідання столичних і провінційних кадетських корпусів 
Остроградський завжди звертав увагу на стан кабінетів та обладнання в них. Разом з 
тим він розумів, що наочність не самоціль, а тільки засіб для успішного навчання, і не 
завжди корисно до неї звертатися. Наочністю необхідно користуватися тоді, коли в 
учнів немає ще чіткого уявлення про об’єкт, який вивчається [4].  

 Особлива увага повинна відводитися закріпленню засвоєних знань. Якщо 
дитина добре засвоїла викладений учителем матеріал, то вона зможе на поставлені 
питання дати відповіді так же легко і чітко, як зміг би дати на них викладач. А коли 
щось стає для неї незрозумілим, то вона, не соромлячись, запитає в учителя.  

Недоліком у навчанні Остроградський і Блум вбачають те, що " ...в дітей не 
виховують силу волі. Їм не прищеплюють спостережливості, не вчать керувати своєю 
увагою"[6]. Зазвичай деякі учителі цьому відводять другорядну роль, і згадують, коли 
на уроках присутні гості. Тоді як це є важливою умовою не тільки в оволодінні 
навчальним матеріалом, а й 

"будете близькими до досягнення досконалості в справі виховання"[6]  
Привернути увагу учнів до навчання також можна, ознайомивши їх з 

біографіями людей, "...котрі розвинули науку і мистецтво. Це одночасно й емоційна 
розрядка, і засіб вдалого застосування теоретичних знань", –стверджує 
М.В.Остроградський [6]. Це дійсно зацікавлює і найбільше запам’ятовується. 

Фізична праця є важливою складовою навчального процесу. "Діти люблять 
фізичну працю. Вони швидкі, винахідливі, у них гарний настрій доти, поки школа не 
знищить у них більшу частину цих дорогоцінних паростків"[6].Давайте замислимось, 
адже діти надзвичайно працелюбні в ранньому дитинстві, а куди зникає ця така 
важлива риса людського характеру з часом? Чому праця стає непрестижним заняттям 
для сучасної молоді? 

Як вирішувати питання навчання обдарованих дітей? Чи потрібно створювати 
спеціальні школи? Це питання є спірним серед освітян і на сьогоднішній день. 
Остроградський і Блум вважають, що з обдарованими дітьми слід працювати 
індивідуально, не відокремлюючи їх в окремі школи. 

У нашій області серед навчальних закладів, які отримали статус так званого 
"закладу нового типу", заслуговує на увагу робота із здібнними дітьми педагогічних 
колективів таких закладів: Новосанжарського НВК, ліцею № 6 м. Лубен, гімназії № 6 
м. Кременчука, ліцею № 4 м. Кременчука, НВК № 2 м. Зінькова, гімназії № 14 
"Здоров’я" м. Полтави, ПДЗОШ № 5 м. Миргорода, Розсошенської гімназії, 
Жовтневого НВЕВК Решетилівського району та ін. Про ці заклади можна з певністю 
говорити – вони забезпечують належні умови для розкриття здібностей кожної 
дитини. Адже тут дійсно ведеться системна робота з цього питання, створені власні 
шкільні програми "Обдарована дитина"; проводиться експериментальна діяльність. І 
як результат – учні стають переможцями предметних олімпіад, конкурсів МАН, 
демонструючи свої глибокі знання, вміння та навички. 

Але в основі всього має бути одне, що вирішить проблеми навчання дітей, що 
зробить навчальний процес цікавим – це безмежна відданість вчителя своїй роботі: 
"Викладач повинен, передусім, любити свою професію. Кожен як для особистого 
щастя, так і для блага інших людей мусить любити свою професію. Але викладачеві 
треба більше, ніж будь-кому, віддаватися своїй роботі, вважати її метою усіх своїх 
зусиль."[6]. І тоді ці зусилля безперечно принесуть вагомі результати у становленні 
особистості учня – громадянина своєї держави. 
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Проблема створення сприятливого  

соціального-психологічного клімату  
у колективі 

С.В.Королюк, 
 Полтавський ОІППО 
У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що „нова модель системи 

управління сферою освіти має бути відкритою і демократичною”, а отже – для 
сьогоднішнього керівника загальноосвітнього навчального закладу це означає 
впровадження та застосування гуманістичних та демократичних принципів в 
управлінні школою.  

Зауважимо, що питання гуманізації та демократизації освіти цікавили і 
видатного вітчизняного вченого, нашого земляка – М.В.Остроградського, погляди 
якого найповніше викладені в книзі “Міркування про викладання” (надрукованій ним 
1860 р. разом із французьким математиком І.Блумом). Серед основних принципів 
автори виокремили такі: заохочення дітей; розвиток самостійності мислення, 
боротьба з формалізмом; ведення точного наукового викладу, але у найдоступнішій 
формі; широке пов’язування викладання теорії з практикою; звертання особливої 
уваги на порядок і систему в роботі; застосування наочних посібників, особливо 
малюнків, моделей, таблиць; турбота про гігієну праці; врахування вікових та 
психологічних особливості дітей тощо. Тобто, на перший план виступає 
людина−дитина, з її особливостями, інтересами, неповторністю. 

Сьогодні перед кожним керівником закладу освіти постає проблема створення 
та підтримки сприятливого мікроклімату з метою встановлення гуманних стосунків у 
педагогічному та в учнівському колективах, врахування індивідуальностей кожного 
учасника навчально-виховного процесу. 

Соціально-психологічний клімат (СПК) – визначають як соціально-
психологічний стан колективу, характер ціннісних орієнтацій, міжособистісних 
відносин, взаємних очікувань у ньому [3]. Найсуттєвішими ознаками СПК 
педагогічного колективу (як і будь-якого іншого) є ставлення до загальної справи та 
ставлення один до одного членів колективу. 
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Виокремлюють три основних види психологічного клімату: із позитивною, 
негативною та нейтральною спрямованістю, відповідно: сприятливий (здоровий), 
несприятливий (нездоровий) та нейтральний клімат. Кожен із зазначених видів має 
характерні ознаки (табл. 1.). 

Таблиця 1 
Характеристики соціально-психологічного клімату колективу 

Сприятливий СПК Несприятливий СПК 

. 
Цінності і відносини у колективі 

відповідають в основному цінностям і 
завданням суспільства, тобто соціально 
визнаються і одночасно відповідають 
цінностям і завданням закладу. 

Переважання догматизму 
(побільше взяти від 
суспільства, поменше дати). 

. 
У членів колективу достатньо розвинена 

потреба у праці на благо суспільства як сфері 
самоактуалізації особистості. 

Неповага до товаришів. 

. 
Розвинене творче ставлення до праці, 

заохочується ініціатива. 
Утискання творчості, 

ініціативи (“Тобі що, 
найбільше треба?”). 

. 
У міжособистісних відносинах 

переважають взаємна довіра і повага один до 
одного. 

Байдужість і черствість у 
спілкуванні (“Моя хата з 
краю”). 

. 
Групова діяльність ефективна, колектив 

характеризується високим рівнем 
згуртованості. 

Сварки, плітки та ін. 

. 
Існує достатня взаємна інформованість із 

значних питань. 
Неможливість спонукати 

до дії груповий потенціал. 

. 
Існують взаємодопомога і взаємна 

відповідальність. 
Зниження 

результативності. 

. 
Відкритість до передачі досвіду роботи. Взаємне прикриття, 

“кругова порука”, невинесення 
“сміття з хати”. 

Важливу, навіть вирішальну роль у формуванні психологічного клімату в 
колективі відіграє стиль керівництва директора школи. Сприятливий клімат 
формується у колективах, де керівник застосовує переважно демократичний стиль 
керівництва: там панує атмосфера партнерства та взаємодопомоги й забезпечується 
чітка організація праці. 

Впливає на СПК й рівень психологічної сумісності членів колективу, зокрема, 
таких характеристик, як соціально-професійні потреби та інтереси, особливості 
темпераменту та характеру, рівень професійно-педагогічної підготовки та 
майстерності, а також вікових та статевих показників. 

Соціально-психологічний клімат колективу значною мірою залежить від рівня 
управлінської культури керівника та культури працівників закладу – від їхніх навичок 
ділового спілкування, вміння дотримуватися педагогічної етики, бути толерантним, 
уважним, справедливим тощо; вміння запобігати конфліктним ситуаціям та 
розв'язувати їх тощо. Ці вміння та навички мають стосуватися таких основних 
напрямків:  

взаємодії “рядових” працівників між собою;  
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взаємодії керівника з підлеглими, взаємодії підлеглих із керівником;  
взаємодії загальноосвітнього навчального закладу із соціальним середовищем. 
Отже, завдання керівника школи полягає у використанні різних способів для 

оптимізації сприятливого психологічного клімату в колективі. Тому назвемо основні 
шляхи формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі: 

1. Вивчення соціально-психологічного клімату в колективі (діагностування). 
Інформацію про соціально-психологічний клімат у колективі керівник може отримати 
за допомогою аналізу деяких статистичних даних (наприклад, плинність кадрів, 
укомплектованість та оснащення матеріальної бази, кількість порушень дисципліни 
тощо), спостереження (особливості спілкування людей. поведінки членів колективу, 
рівень естетичного оформлення приміщень, стан матеріальної бази тощо), бесіди, 
інтерв'ю (ставлення людей один до одного, до роботи, задоволеність колективом 
тощо), анкетування. 

2. Удосконалення добору та розташування кадрів, комплектування колективу з 
урахуванням соціально-психологічної, психофізіологічної сумісності людей. 

3. Удосконалення організації праці на основі принципів НОП. Відомо, що 
багато конфліктів у колективах виникають через низький рівень організації праці, 
коли обов'язки нечітко визначені, завдання різних підрозділів дублюються, люди не 
знають, які будуть поставлені завдання для роботи впродовж місяця, тижня тощо. Усі 
ці та інші недоліки можуть створювати нервову напругу, негативно впливати на 
мікроклімат колективу. 

4. Постановка перед колективом привабливої, корисної для суспільства та 
членів колективу мети, досягнення якої потребує напруженої творчої праці. Загальна 
мета, як відомо, згуртовує людей, сприяє формуванню творчої ділової спрямованості. 

5. Гнучке регулювання взаємин у колективі. Усунення протиріч між діловими 
та особистими стосунками в системі міжособистісних взаємин. Регулювання 
міжособистісних стосунків полягає перш за все в тому, щоб гармонізувати їх. Ділові 
та особисті стосунки не повинні вступати у суперечність, а це означає, що під час 
розподілу обов'язків у колективі необхідно враховувати статус особистості у групі. 

6. Удосконалення матеріальної бази закладу та умов праці й життя членів 
колективу. 

7. Удосконалення стилю керівництва з урахуванням особливостей колективу та 
вимог суспільства. Удосконалення організаційних форм управління [4]. 

Як висновок зазначимо, що процеси гуманізації та демократизації 
передбачають, насамперед, знищення у значної кількості управлінців застарілих 
стереотипів авторитарного мислення та відповідного їм керівництва. Адже вчитель 
сьогодні перестає бути лише об’єктом впливу з боку адміністрації, він прагне стати 
більш автономним, адже саме завдяки цьому він може проявити себе як творча 
особистість. Але тільки автономність та свобода не зможуть забезпечити 
працівникові повноцінний творчий розвиток, бо кожна людина потребує 
колективного спілкування, гуманного до себе ставлення. Тому вся увага керівників 
закладів освіти має бути звернена не тільки на створення та розширення матеріальної 
бази школи, що зараз є досить поширеним, а й на врахування потреб, інтересів, 
можливостей кожного працівника закладу з метою розвитку творчої особистості 
педагога, кожного учасника навчально – виховного процесу.  
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Необхідність нових підходів до організації педагогічної діяльності військового  

педагога-вихователя 
Т.В.Лаврут, Г.Ю.Сорокіна,  
Полтавський ВІЗ 
У сфері освіти України відбуваютьсґя значні зміни: здійснюється 

реформування системи освіти, модернізується зміст та методи навчально-виховної 
роботи. Все це вимагає нового підходу до професійної підготовки викладачів вищіх 
військових закладів. Дидактико-методологічний рівень вищої військової школи 
визначається змістом освіти, характеризується її об’ємом, напрямком, глибиною та 
базою для формування професійних навичок фахівців. Він стосується навчального 
процесу вузу, торкається методів форм і засобів навчання і виховання. 

Як правило, вищі технічні заклади готують спеціалістів-науковців, а не 
педагогів, зокрема це стосується випускників вищіх військових навчальних закладів. 
Але ж людина, якій суспільство доручило виховання курсантів повинна володіти 
високою педагогічною культурою, бути професіоналом і гуманістом, що визнає 
унікальність, неповторність особистості курсанта. 

Останні наукові дослідження, розвиток технічного прогресу дозволяють 
педагогу-вихователю оволодіти останніми науковими даними, що забезпечує 
викладання на рівні сучасного розвитку певної науки та дозволяє виховувати і 
формувати різнобічно розвинену, цілісну особистість. Одним із методів, який 
допоможе педагогу-вихователю організувати педагогічний процес є корекція процесу 
самостійної роботи курсантів за допомогою комп’ютерної навчально-тестової 
системи самопідготовки. Методика створення таких комп’ютерних навчально-
тестових систем у військовому вузі знаходиться у стані розробки. Впровадження 
подібних систем дозволить забезпечити зростання навчально-методичної професійної 
діяльності викладача і підготовки курсантів. 

 
Педагогічні ідеї Остроградського:  

поклик майбутнього 
О.А.Медвєдєв, 
АНШ №37 м.Полтави  
“Немає пророка у власній Вітчизні” 
М.B.Остроградський формулював основну мету навчання як формування 

наукового мислення в молоді. Та чи приділяємо ми формуванню уміння мислити 
належну увагу? Педагогічна практика масових шкіл демонструє, що здебільшого вся 
робота учителя зводиться до репродуктивного режиму. Розум дитини закріпачується 
різного роду стереотипами та штампами, які ми звемо знаннями. Свідомість учнів в 
процесі пізнання навколишнього світу працює на стихійно-імпульсивному рівні не 
сприяючи формуванню цілісного розуміння як себе самого так і світу. В чому 
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причина? Питання надто складне, щоб відразу дати на нього відповідь. Але 
звернувшись до педагогічної спадщини М.В.Остроградського можна отримати 
напрямки пошуку тих заходів, які виводять роботу школи з режиму репродуктивного 
функціонування, надають їй імпульс діалектичного розвитку. 

Так, ми розуміємо, що в основі педагогічного процесу знаходяться базові 
елементи, які виконують функції системоутворюючих факторів. Одним із таких 
елементів (суб’єктивний фактор) є мислення: уміння мислити творчо, конструктивно, 
доцільно. На даному етапі досліджень використовуються такі компоненти уміння 
мислити: 

діалектика протилежностей 
аналіз-синтез; 
означування предметів, процесів, явищ (як будуються означення, уміння давати 

означення); 
виділення загального-особливого-індивідуального; 
зв’язок конкретного і абстрактного; 
мислення і діяльність (культура і етика мислення); 
мета мислення; призначення мислячих істот. 
Безумовно, кожний із компонентів має досить вагоме змістовне навантаження, 

розкрити яке у виступі неможливо. Але наведемо коротко приклад змісту аналізу-
синтезу” в аспекті підходу до пізнання” будь-якого об’єкту. Так, щоб отримати 
“знання” про той чи інший об’єкт необхідно здійснити наступні етапи розумових дій:  

дати означення, назву об’єкта; 
з’ясувати структуру і складові елементи (створити структурну модель); 
описати властивості (суттєві, несуттєві); 
встановити зв’язок з іншими об’єктами, зі світом в цілому (причина, 

необхідність, умови існування); 
практична цінність, значимість (використання в людській діяльноті). 
Давши учням такий алгоритм підходу до пізнавальної діяльності отримуємо 

підвищення ефективності як навчання так і ставлення учня як особистості. Цей 
алгоритм має свій супровід у плані розуміння типів аналізу (структурний; 
функціонувальний; факторний; комплексний; системний і т.д.) та типів синтезу 
(відновлення цілого з частин; “включення” об’єкту до системи; об’єднання об’єктів у 
групи і т.д.). 

М.В.Остроградський особливо виокремлював як принцип необхідність 
будувати навчання не на механічному запам’ятовуванні, а на розвитку особистості 
учня, створенні ним власному методу знань. 

Цей принцип може стати аксіомою майбутніх педагогічних технологій. І це не 
безпідставне твердження. Так діагностичні моніторингові дослідження особистості, 
які систематично і комплексно проводяться у анш №37 м.Полтави, дали можливість 
зафіксувати цілий ряд педагогічних явищ, які можуть бути описані у вигляді таких 
висновків: 

Соціальний та інформаційний хаос, які пов’язані з процесами переходу від 
уніфікацій них технологій до рівноправних-множинних, передбачає створення 
відповідних особистісно-виховних систем; 

Чим масштабніший мотив навчальної діяльності – тим вищій рівень 
пізнавальної активності; 
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Активізація сутнісних сил дитини відбувається не тільки через систему 
зовнішніх факторів та стимулів, а й через активізацію внутрішніх механізмів 
саморозвитку особистості; 

Організація навчальної діяльності учнів – необхідна, але не достатня умова 
підвищення успішності дітей. Достатньою умовою є особистісний розвиток, який 
здійснюється через само актуалізацією, самокорекцією (самовдосконалення, 
самовиховання) та самореалізацію. 

Ми не претендуємо на універсальні педагогічні технології. Та їх і не можливо 
створити, оскільки стандартизована особистість є ілюзією. Ми розуміємо, що 
локальних виховних систем може бути безліч. Але стратегічні напрямки пошукової та 
дослідницької роботи чітко усвідомлені нашими відомими вченими-педегогами. То ж 
хай най наші досягнення будуть належною відповіддю тим закликам, які й сьогодні 
гучно звучать у педагогічній спадщині М.В.Остроградського. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
Н.В.Настенко,  
Полтавський ОІППО 
Полтавщина має хороший досвід створення системи виховної роботи в регіоні. 

Вперше в Україні Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти ім.М.В.Остроградського при підтримці управління освіти і науки ОДА була 
розроблена обласна Комплексна програма „Національне виховання: регіональний 
аспект, затверджена на період 1994-2000 рр. представником Президента в 
Полтавській області. Ця програма була успішно виконана. Стрижнем усієї роботи в 
школах Полтавщини стала ідея національного виховання, що відіграє роль 
об’єднуючого, консолідуючого фактора, спрямованого на вироблення життєвої 
позиції молодої людини, становлення як особистості, громадянина своєї держави.  

Кращі педагогічні колективи будують виховну роботу зі школярами на основі 
національно-культурних, календарно-обрядових циклів українського народу з 
урахуванням їх регіональних особливостей, що відкрило широкий простір для 
національного виховання учнівської молоді. 
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Програма сприяла розвитку професіоналізму педагогів, їхньої майстерності, 
формування у них національної свідомості, готовності до творчої праці. ПОІППО 
провів цікаву, змістовну і цілеспрямовану роботу на курсах, семінарах, конференціях, 
обласних конкурсах та методичних фестивалях, що дало можливість зробити такий 
висновок: програма допомогла директорам і заступникам директорів з виховної 
роботи, класним керівникам, вихователям, усім вчителям-предметникам реалізувати 
вимоги сьогодення з формуванння світогляду майбутніх громадян незалежної 
України, духовного розвитку підростаючого покоління. 

У зв’язку із закономірними змінами у пріоритетах виховання визначених 
Міністерством освіти і науки України, Національною доктриною розвитку освіти у 
ХХ1 столітті, а також матеріалами другого Всеукраїнського з’їзду працівників освіти 
ПОІППО розроблялися заходи по здійсненню засад громадянського виховання. В 
останні роки у практиці багатьох шкіл області відбувається поступовий перехід до 
світових демократичних виховних систем, які грунтуються на принципах 
громадянського, гуманістичного виховання. 

Тому актуальними проблемами виховної роботи на сучасному етапі повинно 
стати практичне забезпечення системи комплексного виховання, мета якого – 
сформувати в учнів комплекс громадянських якостей. До комплексу особистісних рис 
та якостей учня, що відповідають визначенню „свідомий громадянин та патріот”, 
належить: громадянська відповідальність, висока правосвідомість, досконале знання 
державної мови, повага до батьків, свого роду, до традицій та історії рідного народу, 
шанобливе ставлення до культури, традицій,звичаїв представників інших етносів. Н а 
початку 2000 року в області розглядалися дві концепції громадянського виховання та 
освіти .  

З 2001 року розроблена нова Програма системи виховання учнівської молоді на 
період до 2012 року (на виконання Національної програми „Діти України”). 
Запропонована програма побудована з урахуванням пропозицій педагогічних 
колективів шкіл області, концепції виховання дітей та молоді у національній системі 
освіти, національної програми „Діти України”, національної програми патріотичного 
виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку Регіональної 
програми розвитку загальної середньої освіти (1999-2012 роки) та Концепції 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.  

Головне завдання програми – надати допомогу вчителеві у створенні цілісної 
системи виховної роботи з класним загальношкільним колективом учнів, у 
здійсненнні індивідуального підходу до кожного школяра. Головними складовими 
частинами програми визначені виховання патріотизму, національної свідомості, 
міжетнічної культури, планетарної свідомості, правове, економічне, фізичне, 
художньо-естетичне, превентивне, морально-етичне, трудове, екологічне виховання. 

Для реалізації програми системи виховання учнівської молоді ПОІІППО 
проводиться ціленаправлена робота. Створена обласна спеціальна дослідницька група 
з проблеми громадянського виховання учнівської молоді. До складу групи ввійшли 19 
педагічних працівників області. Проведені виїздні практичні засідання з проблем: 
„Концептуальні засади реалізації громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності” (учасники познайомилися із шкільним музеєм 
письменників-земляків Тютюнників, фолькльорною групою, шкільними поетами, 
опорною школою з героїко-патріотичного виховання, де була представлена модель 
громадянського виховання „Виховання памяттю” як складової частини громадянської 
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дитячої організації „Відкритий світ”); „Формування конкурентноздатної особистості 
та культури підприємливості в умовах ринкової економіки” (члени групи мали змогу 
побачити день із декади економіки, пошуки екологічної групи „Сполох” з охорони 
Приорілля; “Превентивне виховання – важлива умова громадянського становлення 
особистості школяра”, де члени групи стали учасниками практичного засідання по 
тренінговим програмам „Рівний –рівному”, „Діалог” (Скажемо курінню –Ні!”), які 
проводили самі учні. 

У зв’язку із підготовкою до відзначення 60-річчя визволення України та 60-
річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні інститутом було рекомендовано 
активізувати роботу шкільних музеїв. 

 Сьогодні в області працює 110 музеїв в т.ч. в ЗНЗ – 102, в дошкільних закладах 
–1, у позашкільних – 3, у ПТУ – 3, у сільській місцевості – 78. 

 По профілям військово-історичних – 19, історія освіти – 10, історія хліба – 4, 
матері – 1, історії села – 7, краєзнавчих – 6, літературних 3, етнографічних – 31, 
меморіальних – 6, художній – 1, природничиий – 1. 

З метою формування громадянської позиції педагогів проведені: Всеукраїнські, 
обласні науково-практичні, громадські конференції „Громадянське виховання молоді 
засобами мови та літератури”, „Проблеми та досвід реалізації системи виховання 
учнівської молоді”, „Проблеми духовного виховання учнівської молоді” у якій взяли 
участь 9 громадських організацій області. 

Виходячи із дефіциту науково-методичної літератури, програм, рекомендацій з 
духовно-морального виховання в Україні започатковано роботу постійно-діючого 
семінару „Цінності християнської культури як засіб духовно-морального формування 
особистості”. До роботи засідань запрошуються науковці, представники духовенства, 
громадськості, вчителі-практики. На них розглядаються актуальні питання 
моральності, етики та естетики християнської православної культури, духовного 
співу, архітектури, сімейного виховання тощо.  

 Питання громадянського виховання постійно висвітлюється в освітянських 
журналах Полтавщини „Постметодика” та „Імідж сучасного педагога”, видані 
тематичні журнали з проблем (Громадянська освіта в школі // ПМ. – 2001. – №2. – 64 
с. та Громадянська освіта //Імідж сучасного педагога. – 2001. – №7-8. – 80 с. Науково-
методичний посібник „Антологія краєзнавства Полтавщини висвітлює актуальні 
проблеми краєзнавства та адресується широкому загалу педпрацівників. 

 В подальшому інститут буде продовжувати роботу над реалізацією обласної 
програми, яка завершиться у 2012 році, постійно працюватиме над узагальненням 
здобутків та вирішеням проблем, які виникають при її реалізації.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 
Н.В.Настенко, 
Полтавський ОІППО 
Полтавщина має хороший досвід створення системи виховної роботи в регіоні. 

Вперше в Україні Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського при підтримці управління освіти і науки ОДА була 
розроблена обласна Комплексна програма „Національне виховання: регіональний 
аспект, затверджена на період 1994-2000 рр. представником Президента в 
Полтавській області. Ця програма була успішно виконана. Стрижнем усієї роботи в 
школах Полтавщини стала ідея національного виховання, що відіграє роль 
об’єднуючого, консолідуючого фактора, спрямованого на вироблення життєвої 
позиції молодої людини, становлення як особистості, громадянина своєї держави.  

Кращі педагогічні колективи будують виховну роботу зі школярами на основі 
національно-культурних, календарно-обрядових циклів українського народу з 
урахуванням їх регіональних особливостей, що відкрило широкий простір для 
національного виховання учнівської молоді. 

Програма сприяла розвитку професіоналізму педагогів, їхньої майстерності, 
формування у них національної свідомості, готовності до творчої праці. ПОІППО 
провів цікаву, змістовну і цілеспрямовану роботу на курсах, семінарах, конференціях, 
обласних конкурсах та методичних фестивалях, що дало можливість зробити такий 
висновок: програма допомогла директорам і заступникам директорів з виховної 
роботи, класним керівникам, вихователям, усім вчителям-предметникам реалізувати 
вимоги сьогодення з формуванння світогляду майбутніх громадян незалежної 
України, духовного розвитку підростаючого покоління. 

У зв’язку із закономірними змінами у пріоритетах виховання визначених 
Міністерством освіти і науки України, Національною доктриною розвитку освіти у 
ХХ1 столітті, а також матеріалами другого Всеукраїнського з’їзду працівників освіти 
ПОІППО розроблялися заходи по здійсненню засад громадянського виховання. В 
останні роки у практиці багатьох шкіл області відбувається поступовий перехід до 
світових демократичних виховних систем, які грунтуються на принципах 
громадянського, гуманістичного виховання. 

Тому актуальними проблемами виховної роботи на сучасному етапі повинно 
стати практичне забезпечення системи комплексного виховання, мета якого – 
сформувати в учнів комплекс громадянських якостей. До комплексу особистісних рис 
та якостей учня, що відповідають визначенню „свідомий громадянин та патріот”, 
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належить: громадянська відповідальність, висока правосвідомість, досконале знання 
державної мови, повага до батьків, свого роду, до традицій та історії рідного народу, 
шанобливе ставлення до культури, традицій,звичаїв представників інших етносів. Н а 
початку 2000 року в області розглядалися дві концепції громадянського виховання та 
освіти .  

З 2001 року розроблена нова Програма системи виховання учнівської молоді на 
період до 2012 року (на виконання Національної програми „Діти України”). 
Запропонована програма побудована з урахуванням пропозицій педагогічних 
колективів шкіл області, концепції виховання дітей та молоді у національній системі 
освіти, національної програми „Діти України”, національної програми патріотичного 
виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку Регіональної 
програми розвитку загальної середньої освіти (1999-2012 роки) та Концепції 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.  

Головне завдання програми – надати допомогу вчителеві у створенні цілісної 
системи виховної роботи з класним загальношкільним колективом учнів, у 
здійсненнні індивідуального підходу до кожного школяра. Головними складовими 
частинами програми визначені виховання патріотизму, національної свідомості, 
міжетнічної культури, планетарної свідомості, правове, економічне, фізичне, 
художньо-естетичне, превентивне, морально-етичне, трудове, екологічне виховання. 
Вона стала основою для розробки аналогічниих районних (міських), шкільних 
програм. 

Для реалізації програми системи виховання учнівської молоді ПОІППО 
проводиться цілеспрямована робота. З цією метою відділом методики вииховання 
створена спеціальна дослідницька група (СДГ) з проблеми громадянського виховання 
учнівської молоді, яка працює другий рік. До складу групи ввійшли 19 педагічних 
працівників області (вчителі, класні керівники, заступники директорів з виховної 
роботи, педагоги-організатори). Проведені три виїздні практичні засідання на базі 
Зіньківського, Машівського, Решетилівського районів. На них були розглянуті такі 
проблеми: „Концептуальні засади реалізації громадянського виховання особистості в 
умовах розвитку української державності”(члени групи познайомииилисяіз шкільним 
музеєм письменників-земляків Тютюнників, опорною школою з героїко-
патріотичного виховання Зіньківського НВК№2); Формування конкурентноздатної 
особистості та культури підприємливості в умовах ринкової економіки” (члени групи 
мали змогу побачити день із декади економіки, пошуки екологічної групи „Сполох” з 
охорони Приорілля; “Превентивне виховання – важлива умова громадянського 
становлення особистості школяра”, де члени групи стали учасниками практичного 
засідання по тренінговим програмам „Рівний –рівному”, „Діалог” (Скажемо курінню 
–Ні!”), які проводили самі учні. 

Досвід кращих колективів успішно пропагується через пресу, семінари, 
конференції, вивчення досвіду. Виходячи з досвіду кращих шкільних музеїв області 
(Зіньківського НВК №2, Луценківського ЗНЗ Лохвицького району, ЗНЗ №22 
м.Полтави, гімназії №6 м.Кременчука тощо) та у зв’язку із підготовкою до 
відзначення 60-річчя визволення України та 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні інститутом було рекомендовано активізувати роботу музеїв (краєзнавчих, 
бойової та трудової слави, народознавства, історії хліба, матері, школи, села). 

 Сьогодні в області працює 110 музеїв в т.ч. в ЗНЗ – 102, в дошкільних закладах 
– 1, у позашкільних – 3, у ПТУ – 3, у сільській місцевості – 78. 
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 По профілям військово-історичних – 19, історія освіти – 10, історія хліба – 4, 
матері – 1, історії села – 7, краєзнавчих – 6, літературних – 3, етнографічних – 31, 
меморіальних – 6, художній – 1, природничий – 1.  

Ціваво і змістовно проводиться робота у краєзнавчому музеї Луценківської 
школи Лохвицького району. Юні краєзнавці зібрали адреси всіх випускників школи 
(1530 осіб) та матеріали про 10 випускників – наукових працівників, встановили 
списки 184 остарбайтерів. На базі музею проводяться екскурсії, зустрічі з ветеранами, 
уроки мужності, вечори, конкурси тощо. Згідно наказу МОН України № 125 від 
16.02.04 р. музею присвоєно звання „Зразковий музей”. Вивчений досвід роботи 
цього району з патріотичного виховання, де буде проведено обласний семінар з 
методистами РМК у 2004 році. 

З метою формування громадянської позиції педагогів, учнівської молоді 
інститутом щорічно проводяться всеукраїнські, обласні науково-практичні 
конференції. У 2003 р. проведені Всеукраїнська науково-практична конференція 
„Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури” спільно з 
Полтавським державним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка та обласна 
науково-практична конференція „Проблеми та досвід реалізації системи виховання 
учнівської молоді”. 

Виходячи із дефіциту науково-методичної літератури, програм, рекомендацій з 
духовно-морального виховання в Україні з 2003 р. відділом методики виховання 
започатковано роботу постійно-діючого семінару „Цінності християнської культури 
як засіб духовно-морального формування особистості”. До роботи засідань 
запрошуються науковці, представники духовенства, грамадськості, вчителі-практики. 
На них розглядаються актуальні питання моральності, етики та естетики 
християнської православної культури, духовного співу, архітектури, сімейного 
виховання тощо. Вчителі працюють над власними методичними темами, які будуть 
заслухані на заключному засіданні семінару та включені до збірки матеріалів з 
досвіду роботи.  

Складено обласних банк базових шкіл з виховної роботи, обласну картотеку 
ППД з проблем виховання. 

Питання громадянського виховання постійно висвітлюється в освітянських 
журналах Полтавщини „Постметодика” та „Імідж сучасного педагога”, видані 
тематичні журнали з проблем („Громадянська освіта в школі” // ПМ. – 2001. – №2. – 
64 с.) та „Громадянська освіта” (//Імідж сучасного педагога. – 2001. – №7-8. – 80 с.). 
Науково-методичний посібник „Антологія краєзнавства Полтавщини” за ред 
Матвієнка. – Полтава – 2002. – 314 с.) висвітлює актуальні проблеми краєзнавства та 
адресується широкому загалу педпрацівників. Більшість статтей розкривають 
проблеми громадянсько-патрітичного виховання.  

У відділі методики виховання зібрані цікаві досвіди роботи з громадянського 
виховання класних керівників Хорольського ЗНЗ №2 з теми „Громадянське 
виховання та формування моральної свідомості підростаючого покоління” І.В.Крутко, 
Дерій О.Г. Комсомольського ЗНЗ №1 з теми „Виховання громадянина через систему 
виховної роботи класного керівника”, Комсомольського ЗНЗ №6 з теми 
„Громадянське виховання та освіта юного покоління” шкільного бібліотекаря 
Л.м.Савінової, збираються масові заходи з даної теми. 

Підготовлені рекомендації „Я – громадянин Європи”; „Про послання 
Президента до Верховної Ради „Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 
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2002 році”; „День матері”; „Про посилення уваги до морально-статевого виховання 
дітей і підлітків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Полтавщини”; 
„Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді у зв’язку із відзначенням 
60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. та 60-річчя визволення 
України від фашистських загарбників”; посібник у 2 ч. „Здоровий спосіб життя у 
контексті формуваня духовного світогляду учнівської молоді”; збірник „Дебати”; 
„,Мелодії шкільного вальсу”; „Пісні рідного краю”; „Правовиховна робота в школі”; 
„Виховання дитини – виховання нації” тощо. 

Працівниками інституту постійно читаються лекції, проводяться практичні 
заняття з проблем виховання учнівської молодді перед слухачами курсів підвищення 
кваліфікації. Особлива увага приділяється пропаганді інтерактивних форм навчання 
(тренінгам, діловим, рольовим іграм).  

 В подальшому відділ методики виховання буде продовжувати роботу над 
реалізацією обласної програми, яка завершиться у 2012 році, постійно працюватиме 
над узагальненням здобутків та вирішеням проблем, які виникають при її реалізації. 

 
Формування елементів особистісно-орієнтованого навчання при самостійній 

роботі з підручником 
Л.І.Олійник, 
ЗНЗ № 27 м.Полтави 
М.В Остроградський – один з найвідоміших представників дореволюційної 

науки – залишив значний слід в історії розвитку математики і механіки, а також у всій 
вітчизняній науково-технічній культурі. 

Праці Остроградського в галузі аналітичної механіки, математичної фізики, 
балістики, теорії чисел, геометрії, теорії ймовірностей, математичного аналізу, 
багатогранна педагогічна діяльність, а також створена ним першокласна математична 
школа зробили його найбільш визнаним авторитетом протягом трьох десятиріч 
першої половини ХІХ століття. Він займає одне з перших місць серед математиків 
XIX століття, таких як Лагранж, Коші, Гаусе, Гамільтон, Якобі і інших. 
М.В.Остроградського обрали академіком відомих академій наук світу в Нью-Йорку, 
Римі, Турині та інших. 

Серед його учнів було багато видатних учених: І.О.Вишнеградський, 
М.П.Петров, Д.І.Журавський та інші. Бо, часто, завдяки саме таланту педагога 
Остроградський умів підтримати і розпізнати талановиту людину й учні з вдячністю і 
повагою згадують його. Микола Павлович Петров, який уперше встановив закони 
рідинного тертя: "Тепер я часто згадую ті щасливі години, коли, дякуючи його 
майстерності, якась магічна сила незабутніми рисами записувала в мій розум нові 
знання, завжди показуючи широту, красу та силу знання в таких формах, котрі 
зароджували у нас віру в могутність математики. Наука притягувала нас, спонукаючи 
вивчати її глибше та служити їй, не очікуючи іншої винагороди, крім усвідомлення 
високої честі бути її слугою. Ось які корисні наслідки випливали з того, що я мав за 
щастя бути учнем Остроградського." 

Видатний учений мав славу блискучого лектора, його лекції були 
популярними, а читав він їх так, що захоплював всіх. Найскладніші речі вчений 
викладав з такою простотою і ясністю, що не зрозуміти було неможливо. Але 
помітивши, що і тут ще деякі ніби-то путалися, він швидко стирав написане і наводив 
інший спосіб доведення, нітрохи не задумуючись. 



Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та сучасні технології навчання 
 

 43

Остроградському належить чимало навчальних посібників: "Посібник 
початкової геометрії", "Курс небесної механіки", "Лекції алгебраїчного і 
трансцендентного аналізу", "Програма і конспект тригонометрії для військово-
навчальних закладів". В результаті викладацької і організаційно-педагогічної 
діяльності в Остроградського виробилася струнка система поглядів на викладання 
взагалі й математики зокрема. Ці погляди він виклав у друкованих працях, численних 
доповідях, записках, настановах, що їх видавало управління військових навчальних 
закладів, а також сам втілював у життя у викладацькій роботі. Під впливом цих його 
ідей ще в середині минулого століття було видано ряд методичних посібників, які 
пропагували досконалі і прогресивні методи викладання. Величезну цінність для 
освіти мають "Роздуми про викладання", написані Остроградським у співтворчості з 
французьким математиком і педагогом Блумом, що були спрямовані на підвищення 
ефективності навчання, які не втратили своєї актуальності та практичного значення і 
сьогодні. 

"Роздуми про викладання”, а також знайомство з педагогічною діяльністю 
видатного вченого, зокрема, з системою навчання, при якій треба зробити навчання 
простим, зрозумілим, всебічним, щоб прищепити учневі смак, пристрасть до 
навчання, надихнули мене на створення математичних посібників "Довідничок – 
помічничок "для 5, 6, 7, 8, 9 класів. Матеріал, викладений в них відповідає чинній 
програмі з математики. 

Посібники поділені на параграфи, на початку кожного з яких подаються 
запитання, на які учень знаходить відповідь у рубриці "Я тобі допомагаю вивчати 
тему...". Після кожного запитання наведена коротка відповідь, зразки розв'язання та 
оформлення задач, прикладів, вправ. У кінці кожної теми або частини теми в рубриці 
"Підготуйся до самостійної роботи" подані завдання для підготовки до тематичних 
самостійних робіт у двох варіантах. При написанні вказаних посібників я керувалася 
принципом доступності, який пропагував М.В. Остроградський. Посібники 
розраховані на самостійну роботу дітей з ними, орієнтовані на різнорівневе навчання . 
Для кмітливих та допитливих є окрема рубрика, де запропоновано задачі на різні теми 
як програмового, так і позапрограмового матеріалу. Вони спрямовані на розвиток 
мислення, а також на розширення кругозору. 

При написанні "Довідничків-помічничків" я часто згадувала слова М.В. 
Остроградського, яким судилося жити в віках: "Математику треба викладати не 
тільки як науку абстрактну, а й давати її практичні застосування; від цього 
викладання буде більш цікавим, буде оволодівати увагою учнів і розвивати у них 
любов до математики”. 

"Математику не можна вчити напам'ять. Ця наука вимагає розвиненого 
мислення". 

На мою думку, це заповіт для всіх вчителів математики. 
 
Особистісно та компетентнісно орієнтована освіта в контексті ідей 

М.В.Остроградського 
Л.Ф.Пашко,  
Полтавський ОІППО 
Ю.З.Миронович,  
інститут культури 
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М.В.Остроградський відомий не тільки як видатний математик, а й як педагог. 
Значна частина його робіт присвячена проблемам навчання. Він вважав, що важливо 
збуджувати інтерес до знань, вітав перші кроки в розвитку обчислювальної техніки. У 
книзі “Роздуми про викладання” він закликає розвивати самостійність мислення, 
підтримувати зв’язок з практикою, застосовувати наочні посібники, використовувати 
синоптичні таблиці для фіксації основних визначень та понять з метою закріплення 
знань та ін. Він писав, що саме нудота є найнебезпечніша отрута. [7, С.49] 

Ці ідеї не втратили актуальності на сучасному етапі реформування освіти. 
Адже не секрет, що причинами загубленого інтересу до знань є: невміння вчитися й 
долати труднощі в навчальній праці, великий об’єм навчального матеріалу та його 
складність, монотонність й одноманітність занять, непродуманість та неефективність 
методик шкільних дисциплін; недостатність засобів навчання та наочності, 
трафаретність структури та традиційність у виборі типів уроків, пасивність та 
методична застарілість навчальних технологій, погіршення емоційного стану та 
здоров’я дітей та ін. [9, С.6–7] 

Тому на зміну пасивного навчання приходять новітні інтерактивні та 
комп’ютерні технології. Використання новітніх технологій переорієнтовує свідомість 
вчителя на особистість учня. Освітній процес стає особистісно та компетентнісно 
орієнтованим. 

Методологічна переорієнтація на особистість передбачає спеціально 
організований процес само творення і саморозвитку, врахування духовного і творчого 
потенціалу кожного учня, вироблення стійких механізмів самовиховання та 
самовдосконалення. 

Суттєвим засобом забезпечення особистісно та компетентнісно орієнтованої 
освіти є вивчення особистості. Ми виходимо з того, що цей процес безперервний, 
вчитель повинен вивчати особистість вихованців постійно. Кожна особистість 
знаходиться під постійним впливом обставин, стосунків, відносин і власної 
активності. Тому і уявлення про кожну особистість повинне бути динамічним і 
багатоплановим, що відображає реальну складність внутрішнього життя учня і 
вимагає проникнення в його духовний світ, розуміння переваг і недоліків, тенденцій її 
подальшого розвитку. 

Вивчення особистості учня включає різні методи психолого-педагогічних 
досліджень: спостереження, бесіди, анкетування, тестування, опитування, рейтинг та 
ін. Методом спостереження вивчається індивідуальна та групова поведінка учнів, їх 
сумісні дії, взаємовідносини, особливості мовлення, його зміст і спрямованість, 
лексичні та граматичні особливості, міміка, експресія, зовнішні прояви та реакції 
психіки та ін. 

Методом індивідуальної бесіди виявляються життєві цілі, ставлення до себе і 
до колективу та шкідливі звички. Задушевні бесіди дають можливість виявити 
особливості сприймання колективного життя, оцінки фактів і подій, думки і настрої, 
що відображають характер стосунків та взаємовідносин на різних етапах 
життєдіяльності учнів. При цьому важливим є встановлення контакту, основними 
умовами якого є психологічний комфорт, естетика інтер’єру, позитивні емоції, повага 
до особистості учня. 

Рейтинг, узагальнення незалежних характеристик, дає можливість уточнити, 
перевірити дані про особистість учня з різних джерел. Методом тестування та 



Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та сучасні технології навчання 
 

 45

анкетування виявляється темперамент, мотиви поведінки в різних ситуаціях, 
характерологічні риси, об’єктивний стан самопочуття та ін. 

Систематичне вивчення особистості учня дає змогу накопичити достатню 
кількість факторів для обґрунтованої оцінки задатків, здібностей якостей, і намітити 
програму особистісно та компетентнісно орієнтованої освіти для їх формування.  

Необхідно враховувати, що на особистість учня сильний вплив створює не 
тільки колектив, а й мікрогрупа, тобто структурне утворення, що виникає на основі 
симпатій та дружби; створити атмосферу взаємної вимогливості, відповідальності та 
взаємоповаги; виявляти і враховувати внутрішні механізми взаємовідносин учнів в 
мікрогрупах, положення кожного учня в неофіційній системі особистісних відносин; 
взаємність вибору, задоволеність стосунками в класі. Учнів, які знаходяться в 
ізоляції, поза сферою спілкування в колективі, в першу чергу необхідно залучати до 
колективних форм діяльності.  

Різноманітні форми колективної та індивідуальної роботи з учнями повинні 
спрямовуватися на те, щоб вони усвідомили свої можливості, проаналізували 
позитивні та негативні якості своєї особистості, виробили програму активного 
самотворення. Доцільно дати рекомендації про методи самовиховання, надавати 
конкретну допомогу в складанні особистої програми самовдосконалення. 

Учням необхідно рекомендувати деякі правила для здійснення самовиховання: 
проаналізувати власні особистісні якості, виявити недоліки і продумати дії для їх 
усунення; чітко виконувати розпорядок дня; виховувати тверду волю; не допускати 
марнотратства часу; змістовно організовувати своє дозвілля. 

Учні повинні усвідомити, що суть самовиховання полягає саме у самотворенні 
своєї особистості у відповідності з ідеалами, що стверджуються в суспільстві. Учням 
можна запропонувати також систему методів самовиховання, що включає: 
самоаналіз, самозвіт, самонаказ, самооцінку, самокритику, самоконтроль, 
самопохвалу, самонавіювання, самопрезентацію, самопереконання, 
самопрогнозування, самостимулювання, самозобов’язання, самореалізацію, 
самопізнання, самонавчання, самопокарання, самозаохочення, самовинагороду, та ін. 

Учні повинні усвідомити суть методів самовиховання, зокрема: само 
переконання, яке іноді супроводжується внутрішньою боротьбою у зв’язку з 
позбавленням від негативних звичок і неправильних поглядів; самонавіювання, як 
вплив особистості на саму себе з допомогою слова і внутрішнього мовлення; 
самореалізацію, яка здійснюється при умові щоденних вправ для вироблення 
потрібних звичок, що роблять поведінку бездоганною та ін. 

Важливими засобами самовдосконалення є особисті програми, щоденники, 
записники та ін. До відома учнів необхідно довести, що час – це вихідний матеріал 
для всіх людей; це те, чим користується кожен на свій розсуд. Тому раціональне 
використання часу – це питання найважливішої необхідності. Від того, як кожен 
використовує час, залежить успіх, щастя і доля. Якщо людина не організовує свій час 
щодня в режимі “прибутку” – вона постійно перебуває в стані хаосу, безпорядку, 
іноді все життя. Люди, які ігнорують категорію “часу”, як правило ведуть 
безсистемний спосіб його проводження, для них він проходить спонтанно, без певної 
мети. Вони не керують своїм життям, відстають від реального прогресу і не можуть 
просунутись до кращого життя по часовому шляху. 

До свідомості учнів необхідно довести також важливість особливо цінувати 
час, відведений для навчання та інтелектуального розвитку, і те, що без наполегливої 
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праці не можливо досягти великих успіхів. Учні повинні знати про необхідність 
вибирати для цього найбільш доцільні засоби, щоб з найменшими затратами зусиль 
досягнути поставленої мети. 

Державний стандарт базової середньої освіти визначив основні вимоги до її 
змісту, на основі яких ґрунтується особистісно орієнтоване навчання і виховання. 
Комплекс знань, умінь і навичок – є підгрунтям для набуття необхідних життєвих 
компетентностей. Набуття знань, умінь і навичок трансформується в компетентності і 
сприяє розвитку технологій, гармонійної взаємодії з технологічним суспільством. 
Поняття компетентності базується на знаннях. Компетентність має бути результатом 
навчання. Тому актуальною є орієнтація на створення програм та педагогічних 
технологій з особистісним та компетентним підходами. Ключові компетентності 
враховуються при оцінці навчальних досягнень учнів, вони становлять основний 
набір найзагальніших понять, які мають бути деталізовані знання, уміння, навички, 
цінності та відносини за навчальними галузями та життєвими сферами учнів. [6,С. 19-
20] 

Інноваційність освіти зараз включає її інтеграцію в світовий освітній простір та 
особистсісно-компетентісну орієнтацію, що відкриває нові можливості для творчого 
самотворення кожної особистості і її повноцінної життєдіяльності в суспільстві. 
Розвиток цих процесів в контексті педагогічних ідей М.В.Остроградського є особливо 
актуальними на сучасному етапі реформування освіти. 
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Учителі-практики, керівники шкіл, які найближче займаються проблемами 
впровадження інновацій, говорять, що їм не вистачає методик, простих у 
використанні, а наявна методична підтримка інноваційного розвитку освіти зводиться 
до невпорядкованої маси передового педагогічного досвіду, інструкцій та 
рекомендацій [1].  

Навіть теоретик, опанувавши таку інформацію, навряд чи зможе виробити 
цілісну педагогічну систему. І то на це потрібен час. Але як це здійснити у практичній 
сфері?  

Часто інновації упроваджуються за принципом: “що привернуло увагу, 
зацікавило, десь бачили, десь читали чи чули”. Як наслідок – відсутність результату, 
аритмія в роботі, хаос.  

Відома практика пошуків найбільш ефективної технології шляхом спроб і 
помилок. Результат в таких випадках теж легко передбачуваний: даремно витрачений 
час, знервовані вчителі, занепокоєні батьки, втомлені діти, невисокі освітні 
показники. 

 Є ще “випробуваний” шлях насильного впровадження того, що існує в інших 
школах, намагання не відстати від “педагогічної моди”. Результатом такого підходу є 
зневіра вчителів у ефективності інноваційного пошуку, бо вони уже у такий спосіб 
впроваджували не одну методику та досвід, безсилля перед тиском вищих органів 
управління, які нехтують мотиваційний потенціал, право вибору напрямів творчого 
пошуку всіма учасниками педагогічної дії [4].  

 У цій ситуації потрібне науково обґрунтоване управління інноваційними 
процесами, особливо на рівні загальноосвітніх навчальних закладів.  

Подаємо етапи процесу упровадження нововведень у загальноосвітньому 
навчальному закладі за Л.Ващенко [2]. 

Перший етап – усвідомлення колективом необхідності змін та впровадження 
нововведень. 

На цьому етапі в навчальному закладі формується відповідне інформаційне 
поле на основі залучення педагогічного, учнівського та батьківського колективів до 
різних форм інформаційної діяльності (конференції, збори, семінари, наради, зустрічі 
з досвідченими вчителями, науковцями тощо). Водночас адміністрація школи 
здійснює моніторинг якості освітніх процесів у навчальному закладі й оприлюднює їх 
кількісні та якісні показники. Основна мета етапу полягає в тому, щоб усі члени 
шкільного колективу усвідомили, що реальний стан функціонування школи не 
відповідає новим тенденціям розвитку суспільства, науково-технічному прогресу, 
вимогам батьків щодо забезпечення їхніх дітей освітніми послугами відповідно до 
потреб та інтересів, врешті, не сприяє професійному зростанню педагогічного 
колективу тощо. 

Другий етап – пошук та актуалізація нових ідей. Головною метою цього етапу є 
виявлення кола проблем, актуалізація нових ідей, обговорення їх у шкільному 
колективі та з науковцями. На цьому етапі формується творча група, діяльність якої 
спрямовується на розроблення та оформлення ідеї у відповідний проект чи програму. 

Третій етап – здійснення проектування нововведення творчою групою. 
Насамперед аналізується стан функціонування навчального закладу на основі 
проведеної діагностики, визначається майбутня перспектива, окреслюється стратегія 
досягнення мети. Якщо школа планує впровадити нововведення одночасно у виховній 
системі, змісті, навчальних технологіях, управлінських підходах, тоді кожна група 
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вибудовує власну стратегію досягнення мети. Результатом етапу є підготовлений 
проект нововведення, де повинні бути віддзеркалені мета, завдання та основні заходи 
з реалізації нової ідеї, залучені ресурси, критерії змін та методика виявлення 
ефективності інноваційного процесу. 

Четвертий етап – управління процесом упровадження нововведення. На цьому 
етапі відбувається освоєння (апробація) нової педагогічної ідеї. Тому важливим для 
керівника школи є урахування “людського фактора” (мотивація, стреси, 
функціональна невизначеність, вчасна поінформованість, неконтрольованість 
ситуацій тощо) в інноваційному процесі та створенні комфортних умов для роботи 
всіх суб'єктів інноваційної діяльності. 

П’ятий етап – стратегія управління та підготовка суб’єктів інноваційної 
діяльності до роботи в нових умовах. Ідеться передусім про вибір стилю управління, 
вміння презентувати ідею, оцінювати і контролювати проміжні результати, 
делегувати повноваження, мотивувати до співпраці, налагоджувати зовнішню 
комунікацію тощо. Ефективність нововведень значною мірою залежить від готовності 
учасників до інноваційної діяльності. Тому особливого значення набуває процес 
навчання педагогів-дослідників, під час якого освоюються механізми пошуково-
дослідницької роботи та інноваційних технологій. На цьому етапі важлива роль 
консультанта (наукового керівника) як одного з керівників інноваційної педагогічної 
програми. 

Шостий етап – подолання опору та психологічного дискомфорту. Нерідко у 
процесі підготовки та впровадження педагогічних нововведень у навчальному закладі 
виникають ситуації протистояння через нерозуміння нових стимулів роботи, зміну 
режиму роботи, додаткові витрати, необхідність постійного навчання тощо. 

Сьомий етап – оприлюднення результатів інноваційної педагогічної діяльності 
(інноваційного продукту). Його зміст, зміст окремого предмета, курсу, алгоритм 
педагогічної технології, методика, нова організація навчально-виховного середовища 
та інші ідеї повинні бути оприлюднені на рівні батьків, школярів; учителів; органів 
державного управління.  

Основними формами оприлюднення результатів інноваційної педагогічної 
діяльності є семінари-презентації, публічні конференції для батьків, учителів, 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів, виступи в засобах масової 
інформації тощо.  
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М.В.Остроградський про педагога  
як організатора навчального процесу  
в освітніх закладах 

М.С.Пашко, 
Полтавський ОІППО 
Видатний український учений-математик М.В.Остроградський мав також і 

великий досвід педагога-практика, організатора навчального процесу в багатьох 
вищих і середніх навчальних закладах. Цей досвід він осмислив теоретично, 
сформулювавши ряд положень, які є сьогодні дороговказами для освітнього 
менеджера, керівника і організатора навчання і виховання в закладах освіти, для 
педагога взагалі. 

На перший план ми б поставили положення про те, що педагог має звертати 
особливу увагу на порядок і систему у роботі. По-перше, це послідовність і 
наступність у вивченні навчального матеріалу, окремих розділів і тем. По-друге – 
раціональне, продуктивне використання робочого часу на заняттях і особливо в 
управлінській сфері. Роботу треба раціонально планувати, як на триваліший час, так і 
на кожний день, домагатися якомога точнішого виконання своїх планів, цінувати і 
свій час, і час своїх підлеглих. Дуже небажане явище – довгі, багатослівні, нудні 
засідання, де іноді єдиним промовцем від початку і до кінця виступає директор, 
зрідка, а на кілька хвилин, надаючи слово заступникам. 

Це далі, за М.В.Остроградським, глибоке знання своєї справи, предмету – 
компетентність, тобто комплекс знань, умінь, навичок, що стосуються управлінської 
діяльності. Для керівника це здатність працювати колективно, і оперативність, і 
вміння гасити конфлікти, і відкритість і прозорість (протилежне – таємничість, 
секретність, повна закритість у роботі), і мистецтво переконувати, і культура 
спілкування.  

Відоме положення М.В.Остроградського про володіння методикою викладання, 
точний але доступний виклад навчального матеріалу, зв’язок теорії з практикою 
трансформуються сьогодні в перспективну стратегію дальшого розвитку освіти. 
Російський психолог А.Г.Асмолов вказує такі її напрямки: 

від адаптивно-дисциплінарної моделі засвоєння суми знань і навичок – до 
народження образу світу в спільній діяльності з дорослими й однолітками; 

від інформаційної когнітивної педагогіки – до смислової ціннісної педагогіки; 
від технології навчання за формулою „відповіді без запитань” – до життєвих 

завдань та пізнавальної мотивації дитини; 
від „навченої безпомічності” дитини – до надситуативної активності й 

постановки надзавдань; 
від уроку як авторитарного монологу до уроку як співдії і співтворчості; 
від мови адміністративних наказів – до „мови договорів і рекомендацій”; 
від школоцентризму до дітоцентризму; 
від культури корисності – до культури гідності. 
Це цілком узгоджується з настановами національної доктрини розвитку освіти 

в Україні, концепцією 12-річної школи. 
М.В.Остроградський наполягав на розвитку самостійного мислення і діяльності 

учня (і педагога теж). Якщо говорити про керівника, то самостійність – це здатність 
самостійно йти до поставлених цілей, мати і відстоювати власну думку. Протилежна 
риса – несамостійність, лише виконавство, виконання вказівок зверху в усіх 
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питаннях. Несамостійний директор прагне погоджувати усе до дрібниць з районним 
керівництвом, уникає відповідальності. Для несамостійного вчителя - простіше 
спитати директора, що і як робити, ніж самому вирішувати проблему. Тому, що він 
боїться критики за можливі прорахунки й помилки, не володіє ресурсами й 
інформацією, необхідними для виконання завданнями, а також тому, що він може 
бути перевантажений, невпевнений у собі, не отримує додаткових стимулів за 
додаткову відповідальність. Усе це має враховувати організатор навчального процесу 
в школі, яким є директор чи його заступник. 

М.В.Остроградський вчить нас турбуватися про гігієну праці – мається на увазі 
спокійний і збалансований підхід до життя й роботи, здатність справлятися зі 
стресами, раціонально розподіляти сили, підтримувати своє фізичне й моральне 
здоров’я, вести здоровий спосіб життя. 

Педагог має враховувати вікові й психологічні особливості дітей. Сьогодні 
особливо гостро стоять проблеми роботи з обдарованими дітьми. Однією з таких 
малодосліджених проблем є проблема ідентифікації обдарованих дітей, визначення їх 
характерних рис. Дослідники вказують, що обдарованими можна вважати дітей, які 
часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку – у них, наприклад, ранній 
розвиток абстрактного мислення. Вони виявляють велику допитливість, активно 
досліджують навколишній світ, у ранньому віці здатні прослідкувати причинно-
наслідкові зв’язки і робити правильні висновки, із задоволенням беруться за складні 
довготермінові завдання, здатні тривалий час концентрувати свою увагу на одній 
справі, якщо вона їм цікава. 

Але в обдарованих дітей є риси, що утруднюють роботу педагога з ними. 
Обдарованим і талановитим дітям притаманне надзвичайно розвинуте почуття 
справедливості; вони однаково сильно реагують і на далекі проблеми, про які йдеться, 
наприклад, у телепередачах і на несправедливість з боку оточуючих, яку вони відчули 
на собі. Вони надзвичайно сприйнятливі до почуттів і емоцій оточуючих, дуже 
відчувають мовчазне напруження, що виникає навколо них. Обдаровані діти часто 
дратують одноліток й інших людей своєю звичкою поправляти інших, якщо ті в 
чомусь помиляються, чи не правильно вживають слова, їм не вистачає емоційного 
балансу, вони часто нетерплячі й збудливі. Як захисну реакцію на нерозуміння їх 
іншими людьми такі діти іноді використовують насмішкуватий тон, висміювання; 
вони можуть вести себе так навіть з батьками і учителями. 

Перелік цих рис наштовхує нас на ряд висновків. По-перше, вони мають бути 
враховані при ранній „діагностиці” таких дітей та їх профільній орієнтації. По-друге, 
педагог не повинен надто болісно реагувати на деякі „вільності” у поведінці таких 
дітей, не сприймати їх вразливість чи навіть викличну поведінку як прояв 
невихованості. Він має діяти терпляче, врівноважено підтримуючи одні риси у 
дитини й гальмуючи інші. 
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Елементи геометрії в трудовому навчанні,  
як засіб розвитку просторового, образного  
та логічного мислення 

В.Г.Чемшит, 
Полтавський ОІППО 
Освіта закінчується разом з життям 
                       М.Остроградський 
 
Загальнопедагогічні погляди найвидатнішого математика, земляка, академіка 

М.В.Остроградського, які викладені в книзі “Міркування про викладання” (1860 р.) 
залишаються актуальними і сьогодні. Особливо коли школа формує технічно, 
технологічно і комп’ютерно освічену особистість підготовлену до життя й активної 
трудової гуманістичної і природо відповідальної перетворюючої діяльності в умовах 
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. 

Значними залишаються пропозиції щодо організації навчального процесу: 
збуджувати інтерес в учнів, не допускати нудоту; розвивати самостійне мислення; 
вести точний науковий виклад; звертати особливу увагу на порядок і систему в 
роботі; застосовувати наочні посібники, особливо малюнки і моделі; широко 
використовувати синоптичні таблиці; не перевтомлювати учнів, турбуватися про 
гігієну праці; окремі заняття проводити в спеціально організованих місцях, які 
широко використовуються вчителями трудового навчання. 

Головне для вчителя “Зацікавити дитину саме в цьому один з найважливіших 
принципів нашої теорії” тому і “Передусім викладач повинен любити свою професію” 
(із висловлення М.В. Остроградського). 

Про роль технічної освіти для активізації соціально-економічного розвитку 
країни наголошував М.В.Остроградський. 

У центрі змісту освітньої галузі “Технології” в 12 річній школі закладено 
процеси проектування і виготовлення, що дає можливість розвивати здібності учнів у 
галузі дизайну і технологій. 

Особлива увага вчителями трудового навчання області приділяється 
відтворенню та удосконаленню Полтавської різьби. Зокрема: Котелевський НВК №1, 
Градизька гімназія ім.. О.Білаша, Глобинського району, В.Сорочинська школа 
Миргородського району та школи м.Полтави № 11, 28,31, та ін. 

Полтавське класичне різьбярство як регіональний вид мистецтва включає такі 
техніки: тригранно-виїмчасте різьблення, рельєфне, а також круглу пластику. Різьбярі 
користувалися обмеженою кількістю простих геометричних форм. Майстри вживали 
прямі й ламані лінії, порізки, сітківки, трикутники, прямокутні й ромбоподібні форми, 
“підківки”, кола, з якими гармонійно поєднувалися округлі заглиблені “тернинки” й 
“ямки”, рельєфно опуклі “зернятка” й “горошини”, накреслені кільця. [1, С.17] 

Учні Опішнянського колегіуму мистецтв, Зінківського району вивчають 
мистецтво художньої кераміки, гончарства, ліплення та розпис керамічних виробів. 
Свою творчість, майстерство передають їм династії гончарів Пошивайлів, Біликів та 
ін. 

Орігамі – це не просто мистецтво складання з паперу, це філософія, спосіб 
мислення та життя. 
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Чарівне мистецтво орігамі дає можливість пізнати оточуючий світ, розвинути 
чутливість пальців, поліпшити власне здоров’я, розвинути творчість, отримати 
натхнення. 

Складання багатьох фігурок в орігамі починається з добре відомих нескладних 
конструкцій, які називаються базовими формами. Всі вони робляться з квадрату 
шляхом застосування нескладних прийомів. 

 
 
Діти області починаючи з дошкільного віку займаються цим видом мистецтва. 
Крім того, школярі міста Полтави займаються в гуртку при Полтавському 

обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.  
В м.Кременчуці проводяться міські конкурси з орігамі. Призерами завжди є 

учні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Автозаводського району. 
Одним з прикладів малопоширеного виду мистецтва є „ізонитка” або „ниткова 

графіка” (графічний малюнок, виконаний нитками, натянутими в певному порядку на 
твердій основі). 

„Ізонитка” як вид мистецтва вперше з’явилася в Англії. Англійські ткачі 
придумали незвичайний спосіб переплетення ниток. Ця техніка приваблює своєю 
неповторністю і оригінальністю, простотою виконання, недорогими матеріалами, 
простими доступними інструментами. Дітям необхідно знати основні прийоми 
заповнення нитками найпростіших елементів: кута, квадрата, колі. 

Під час освоєння „ниткової графіки” на перший план виходять міжпредметні 
зв’язки з кресленням, математикою, образотворчим мистецтвом, основами дизайну, 
кольорознавством, матеріалознавством.  

У цьому виді діяльності є великі можливості для необмеженої творчої 
активності, польоту фантазії, пошуку нових ідей. Крім того, „ізонитка” сприяє 
розвитку просторового, образного та логічного мислення. [2, С.36] 

 
ЛІТЕРАТУРА 
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Михайло Васильович Остроградський –  

математик, фізик, педагог 
С.М.Телятник, 
Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. О.Т.Гончара  
Михайло Васильович Остроградський – видатний український математик і 

фізик. Це був учений світової величини, визнаний у всьому світі. Його обрали 
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академіком найвідоміших академій наук: в Римі, Нью-Йорку, Турині, членом-
кореспондентом Паризької академії наук т.ін. 

Остроградський працював професором відомого Колегіуму Генриха IV у 
Франції. Проте значну частину свого часу, енергії та любові математик віддавав 
викладанню та спілкуванню у колі співвітчизників. Він був хорошим викладачем, 
цікавився питаннями методики і педагогіки, майже 27 років працював у Головному 
педагогічному інституті, підготував багатьох талановитих учителів математики, 
методистів, авторів підручників і навчальних посібників. Він також обіймав посаду 
головного наглядача за викладанням математики у військових навчальних закладах 
Росії. 

Він же першовідкривач багатьох досить важливих теорем і методів. За 40 років 
своєї наукової діяльності він написав більше 100 наукових праць із різних розділів 
математики, математичного аналізу, фізики і аналітичної механіки. 

Більша частина праць М.В.Остроградського, відносяться до чистої математики, 
Серед праць з чистої математики одна відноситься до теорії чисел, три – до вищої 
алгебри, дві – до диференціального числення, п'ять – до інтегрування функцій, ще 
п'ять – до теорії визначеного інтеграла, по одній – до кожної з теорій показникових, 
сферичних і еліптичних функцій, три – до варіаційного числення, одна – до теорії 
кінцевих різниць, три – до теорії ймовірності, одна – до елементарної геометрії, дві – 
до тригонометрії, одна – до нарисової геометрії та одна – до теорії поверхонь. Таким 
чином, учений у своїх працях охопив усі найважливіші розділи вищої математики, 
тому цілком упевнено можна назвати Остроградського високоосвіченою людиною з 
великим творчим потенціалом. 

Сучасники М.Остроградськоґо відзначали його глибокий інтерес до рідної 
землі до української мови, народних звичаїв, його шанобливе ставлення до своїх 
предків. Перебуваючи на вершині слави, вшанований зі свої наукові праці в усій 
Європі, Остроградськив тримався надзвичайно просто, не любив говоритв про свої 
особисті заслуги, але своє походження від полтавської знаті він високо цінував. 
Удома він розмовляв українською мовою. А коли говорив російською чи 
французькою, то з досить помітним акцентом.  

Уже в 1825 році французький математик Коші в одній із своїх статей зауважує, 
що "український молодий чоловік обдарований великою проникливістю і дуже 
майстерний в обчисленні нескінченно малих". А ще через рік Михайло Васильович 
подав до Паризької академії наук свою першу працю "Теорія хвиль у посудині 
циліндричної форми", в якій успішно розв'язав одну з проблем гідродинаміки. 
М.В.Остроградський плідно займався теоретичного механікою, математичним 
аналізом. За роки наукової діяльності він написав ряд праць з математичного аналізу, 
теоретичної механіки, фізики. Фундаментальні роботи Ньютона та Лейбніца дали 
математичні апарати для дослідження тих проблем механіки і фізики, які зводились 
до одного аргументу (часу). Але цілий ряд питань фізики приводить до створення 
нової галузі математики, яка одержала назву теорії рівнянь математичної фізики. 

Багато праць вченого мали прикладний напрямок – він займався зовнішньою 
балістикою та статистичними методами. Остроградський брав активну участь у 
роботі різних комісій Академії наук: із введення григоріанського календаря; із 
дослідження можливості використання електромагнетизму для навігаційних цілей; із 
введення в Росії десяткової системи мір, вагів, монет. Важливі результати вчений 
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одержав і в теорії чисел, геометрії, теорії ймовірностей. Багато сил і уваги вчений 
віддавав викладацькій роботі, був чудовим педагогом. 

Величезну цінність для освіти мають «Роздуми про викладання», написані 
Остроградським у співтворчості з французьким математиком і педагогом Блумом, що 
були спрямовані на підвищення ефективності навчання, не втратили своєї 
злободеності та практичного значення і сьогодні. 

Основні принципи, які забезпечують успіх, коли їх застосовують послідовно, 
енергічно і постійно. (Із «Роздумів про викладання» ): 

1. Цілеспрямоване виховання переконаності в суспільні значущості наук і 
необхідності використання знань у суспільних інтересах. 

2. Основна мета навчання – формування наукового мислення в молоді. 
3. Труднощі навчання не стільки в змісті наукових дисциплін, а у способах 

навчання, в обраних алгоритмах і методах пояснення матеріалу. 
4. Запорукою успішного вивчення всіх дисциплін у школі є досконале знання 

рідної мови. 
5. Обов'язок учителя – розвивати інтерес учнів, спостережливість, волю, 

працездатність учнів. 
6. Якісне використання різноманітних методів залежно від віку учнів. 
7. Будувати навчання не на механічному запам'ятовуванні, а на розвитку 

особистості учня, створенні ним власного методу знань. 
8. Систематичне використання історичних знань на уроках. 
9. Об'єктивний і систематизований контроль знань учнів при вивченні тем. 
10. Учитель більше, ніж будь-хто інший, повинен бути відданий своїй роботі, 

вважати її метою всіх своїх зусиль. 
11. Творча побудова узагальнюючих і моделюючих засобів: синоптичні 

таблиці, мнемонічні прийоми, унаочнення, пояснення на прикладах і задачах. 
12. Організувати і використовувати громадську підтримку справи навчання. 
Вплив Остроградськоґо на розвиток вітчизняної науки і техніки пояснюється не 

тільки геніальністю і широтою наукових інтересів. Педагогічному таланту 
Остроградськоґо був неприйнятний догматизм. Вій міг прочитати лекцію, не 
вдаючись до дошки, оцінити знання учня без екзамену. Високу оцінку передовим 
педагогічним ідеям Остроградськоґо дали М.Г. Чернишевський, М.О. Добролюбов. 
Ось деякі із висловів М.В. Остроградськоґо про педагогіку і методи – навчання учнів: 

"В пошуках істини у людей не вистачає не думок, а порядку й системи". 
"Ми пропонуємо ознайомити з елементами наук у найдоступнішій формі, 

більш простій, більш дохідливій, збуджувати інтерес учнів, не допускати перевтоми". 
 "Зацікавити дитину — саме в цьому один з найважливіших принципів нашої 

теорії". 
"Розвивати самостійність мислення". 
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Використання елементів народознавства, 
історії рідного краю на уроках фізики і математики 

К. І.Базильчук, 
Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст. Шишацького району 
Михайло Васильович Остроградський – не лише геніальний вчений, що 

народився на Полтавщині і відомий на весь світ, а й великий педагог. Його широка 
викладацька, просвітницька діяльність мала величезне значення для розвитку 
російської математичної науки у середніх і вищих навчальних закладах Росії. 

Остроградський у свій час сформулював вимоги до змісту освіти, які в наш час 
займають чинне місце по різноманітних методиках викладання математики, фізики. 
“Необходимо математику не только преподавать, как науку отвлечённую, но и 
переходить как можно чаще к разнообразным практическим её приложениям; от сего 
преподавание оживится, овладеет вниманием воспитанников и во многих из них 
разовьёт от раннего детства любовь к науке”—говорив М.В.Остроградський. 

А що буде більшим “практическим её приложением” ніж побут українського 
народу, який складався протягом віків. 

Тоді як у початковій школі навчальні предмети вивчаються у тісному 
взаємозв’язку, то у середніх і старших класах такого поєднання різних за своїм 
напрямком предметів, немає. Всі розуміють, як пов’язати між собою фізику та 
математику, хімію і математику. Значно важче знайти щось спільне між предметами 
гуманітарного циклу та математикою. 

Так, народознавство, яке забезпечує знання про культуру і побут, ознайомлює з 
традиціями народу, історичним минулим рідного краю, допомагає виховувати у юних 
громадян України почуття патріотизму, легко поєднується з уроками історії, 
української мови та літератури, природознавства, географії. Але його можна поєднати 
і з уроками математики та фізики. На таких уроках діти можуть знайомитися, 
наприклад, з народними мірами довжини, площі, маси, об’єму.  

Основними мірами довжини ще з часів Київської Русі були “локоть”, “п’ядь”, 
“ступня”, “сажень” і навіть “крок”. “Локоть” – відстань між ліктьовим суглобом та 
кінцем стиснутого кулака людини середнього зросту – становив 45-50 см. 
“Литовський локоть” дорівнював 61,6 см і був поширеним на Поліссі. Меншим за 
величиною були такі міри, як “стопа” і “п’ядь”. В українців, як і в багатьох інших 
слов’янських народів, “п’ядь” розділялася на дві величини – “мала п’ядь” і “велика 
п’ядь”, – це відстань між розставленими великим і вказівним пальцями (19 см), а 
“велика п’ядь” – між великим пальцем і мізинцем (21-23 см). 

Витягнуті в обидва боки руки становили “сажень” – приблизно 177-186 см. 
“Коса сажень” дорівнювала 2,5 м і визначалася відстанню від підошви лівої ноги до 
кінців пальців витягнутої вгору правої руки. Відстань на землі ще міряли “кроком”, 
що дорівнював 75 см., а також “верстами” – 1 км 70 м. 

Існували міри за видом занять – рибальські – (“одне весло”, “два весла”), 
бондарські (“обчеркач”), будівельницькі тощо. 

У хліборобській практиці потрібно було якось вимірювати поле. Народні міри, 
що з’явилися у процесі тих чи інших польових робіт, мали досить умовний характер, 
були надто приблизними. Найбільш поширена була міра “день орати”чи “день землі”, 
або ”на один плуг”, тобто величина поля, зорана впродовж дня. Великі площі 
вимірюлися “ланами” (19-25 га), на Поліссі, Волині – “волоками” (21 га), що 
поділялися на “прути” ( 1,2 – 1,5 га). Це були дещо регламентовані міри поля, на 
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відміну від тих, які визначалися за виконаною роботою протягом одиниці часу. 
Існували міри площі за величиною скошеного поля (“день косити”), за кількістю 
висіяного зерна – “віко” (1/8 га, на яку припадає 25 літрів зерна для засіву). . 

Споконвіку мірою для сипких продуктів – зерна, муки, круп – була не їх маса, а 
об’єм. Обмін здійснювався за правилом: однаковий товар вимірювався способом 
однакової місткості. Так з’явилися “мірки”. Побутував і інший спеціальний посуд для 
мір – “галетка”. Поширеною стала така міра, як “горнець”, що містила 3,7 літра і 
поділялася на 4 кварти. Сталою мірою був “корець” (96 кг). 

Для муки ще з давньоруських часів існувала міра “мисль” – посуд, що мав 
вигляд дволітрової циліндричної бляшанки. Рідину міряли: відром (“коновицею”), 
“порцією” (100 грам), “михайликом” (до 900 грам), “кватиркою” (до 250 грам) тощо; 
сир – “грудками” (6 – 12 кілограм), “бурбенцями” (32 кілограми), “беривкою” (16 
кілограм). 

Своєрідною мірою врожаю зернових служили: “віз”, “фура”, “сани”, “бабки”, 
“кладні”, “хрести”. 

Тут доречно звернути увагу учнів на уроках фізики на доцільність і зручність 
використання сучасних мір довжини і стародавніх, запропонувати дітям кожному в 
себе виміряти “велику п’ядь” і “малу п’ядь” та порівняти їх між собою. Також учні із 
задоволенням складають прості задачі із застосуванням цих мір. 

Після уроку з використанням наведених стародавніх мір довжини учням у 
вигляді домашнього творчого завдання можна запропонувати самостійно знайти інші 
міри довжини ( згадати класичну українську літературу, розпитати дома у своїх 
дідусів, бабусь і т.д.). А так як тема “Фізичні явища, спостереження, вимірювання” 
вивчається на одному з перших уроків фізики як окремого навчального предмету у 7 
класі, то діти з величезною цікавістю і, навіть, азартом починають вивчати новий 
предмет. 

Про заохочення дітей, збудження їхнього інтересу до навчання пишуть у книзі 
“Міркування про викладання” Остроградський М.В. із Блумом І., яка була 
надрукована ними у 1860 р. Отже, погляди на навчання дітей і в ХІХ ст., і в ХХІ ст. 
залишаються одні й ті ж самі – зацікавити. А учень, який цікавиться предметом, уже 
самостійно прагнутиме здобути нові знання. 

Не слід забувати і про роль історичного матеріалу на уроках фізики і 
математики. Адже знайомлячись з біографіями світочів науки, діти значною мірою 
розширюють свій світогляд, підвищують культурний рівень. Особливо цікавляться 
учні життям своїх земляків, людей, які народилися і виросли в тому ж краї, що 
живуть і зростають вони. А Полтавщина і Шишаччина багата видатними і 
талановитими людьми: це і Короленко В.Г., і Гоголь М.В., і Митропольський Ю.О., і 
Вернадський В.І., і Кондратюк Ю.В.(Шаргей О.Г.), і Остроградський М.В., а також 
багато інших видатних людей минулого та сьогодення. 

Наприклад, знайомлячи учнів зі сторінками життя сім’ї Остроградських, можна 
пропонувати задачі прикладного характеру. Відомо що народився 
М.В.Остроградський у вересні 1801 р. у с. Пашенна Кобеляцького повіту (нині 
Козельщинського району) в сім’ї поміщика, який походив із славного старшинсько-
козацького роду. У 1831 р. Михайло Остроградський одружився з німкенею Марією 
Василівною фон Люцау. В 1833 році народився син Віктор, за ним дочка Марія. За 
Марією була Ольга. У Михайла Васильовича було ще дві доньки – Наталія і Софія. 
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Задача 1. Марія фон Люцау часто їздила відпочивати у Пашенне влітку. Для 
цього їй потрібно було долати близько 840 верст. Скільки кілометрів проїздила 
дружина Михайла Остроградського? 

Задача 2. Про доньок М.Остроградського Марію, Ольгу, Наталію відомостей 
мало. А от про Софію Михайлівну можна розповісти багато: нащадки славного роду 
Капністів, граф Володимир Іванович та його дружина Софія Михайлівна, мали у 
Козельщині Кобеляцького повіту гарно облаштований і багатий маєток. Відомо, що 
дворяни на той час часто влаштовували прийоми, які потребували вишуканих 
нарядів. Скільки метрів тканини було витрачено на пошиття чотирьох нарядів, якщо 
відомо, що на одне плаття потрібно було 7 “ліктів” шовку? 

Задача 3. При зведенні будинку постало питання розпилювання важких 
дубових колод. Для того щоб розпиляти дванадцятиаршинні колоди сільські 
будівельники викопали глибоку траншею. Потім перекотили колоду на траншею. 
Один пильщик знаходився зверху на землі, а другий – у траншеї. 

За 15 хвилин від цієї колоди відпилюють шматок у 3 аршини. На перкочування 
колоди витрачається 30 хв. За скільки часу дванадцятиаршинна колода буде 
розпиляна на триаршинні шматки? 

Така подорож у минуле знайомить дітей з традиціями, побутом українського 
народу; народним математичними та технічними знаннями. 

При вивчанні теми “Числові послідовності” у 9 класі, щоб зацікавити учнів, 
можна заппропонувати дітям давньоруську задачу, записану в одному з рукописів 
ХVII ст. 

Задача. Іде 7 баб; у кожної баби по 7 посохів; на кожному пососі по 7 сучків; на 
кожному сучку по 7 кошиків; у кожному кошику по 7 пиріжків; у кожному пиріжку 
по 7 горобців. Скільки горобців у всих пиріжках? 

Цю саму задачу, як інформаційний матеріал, можна пропонувати і на грі 
“Чудова сімка”, де діти знайомляться із походженням числа 7, пригадують народні 
казки, прислів’я, в яких зустрічається це число, беруть участь у конкурсах із семи 
запитань і т.д. 

Використання знань з історії України, традицій українського народу дає змогу 
піднести на значно вищий рівень засвоєння знань учнями на уроках математики, 
допомагає систематизувати і узагальнювати їх; урізноманітнити урок, зробити його 
цікавим, заохотити учнів до роботи. 

І тут доречно згадати слова короля українських математиків 
М.В.Остроградського: “Зацікавити розум дитини – ось що є одним з основних 
пложень нашої доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми 
сказали б, навіть пристрасть до навчаннь”. 
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Рудакова А. Елементы народознавства на уроках математики // Рад. шк. N 10, 
1996. – ст. 42 – 43. 

Математичні змагання імені М.В.Остроградського 
І.Б.Гарус, 

Полтавський ОІППО, 
 Е.Б.Яворський, 

 кандидат фізико-математичних наук, 
 доцент кафедри математики ПДПУ 

 
Наш видатний земляк, математик і педагог М.В.Остроградський писав: “… 

якщо є прагнення зберегти розумові і моральні перемоги попередніх віків, то треба 
зробити для цього все, що в людській силі . Все останнє прийде само по собі 
(“Роздуми про викладання…”). 

Там же Михайло Васильович стверджував, що досягнення високих моральних, 
вольових і розумових якостей можливі лише при умові подолання труднощів у 
процесі навчання та набуття життєвого досвіду. 

Вже з 1995 році в Полтавській області організуються та проводяться 
математичні змагання ім. М.В.Остроградського на базі Полтавського державного 
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, які започатковані творчою спілкою 
математиків Полтавщини і підтримані творчими вчителями та відділом загальної 
середньої освіти управління освіти і науки Полтавської державної обласної 
адміністрації. 

Так і 11 жовтня 2003 року в Полтавському державному педагогічному 
університеті ім. В.Г.Королека відбулися вже VIII математичні змагання імені 
М.В.Остроградського.  

На відкритті в урочистій частині виступили: 
Яворський Е. Б. кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математики ПДПУ голова спілки математиків Полтавщини, 
Москаленко Юрій Дмитрович кандидат фізико-математичних наук, завідувач 

кафедрою математики ПДПУ, декан фізико-математичного факультету ПДПУ, 
Борщова В. Л. начальник відділу загальної середньої освіти та інтернатних 

закладів управління освіти і науки Полтавської державної обласної адміністрації,  
Подошвелев Ю. Г. кандидат фізико-математичних наук, завідуючий кафедрою 

вищої математики  Полтавського військового інституту зв’язку,  
Гарус І. Б. методист математики ПОІППО, 
Манько Олександр неоднарозовий переможець математичних змагань імені 

М.В.Остроградського, учень 11 класу Опішнянського навчально-виховного 
комплексу Зінківського району. 

Виступаючи відмітили виховне, педагогічне, навчальне і профорієнтаційне 
значення математичних змагань. Зокрема М.В.Остроградського Е.Б.Яворський 
відмітив, що декан фізико-математичного факультету ПДПУ Ю.Д.Москаленко,  ще 
будучи студентом цього ж навчального закладу, розпочинав свою наукову діяльність 
із ознайомлення з науковими працями М.В. Остроградського. Також він був першим 
студентським директором музею М.В. Остроградського. Значний внесок у поширення 
здобутків М.В. Остроградського та в створенні творчої спілки математиків 
Полтавщини зробив Ю. Г.Подошвелев . 
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У своєму виступі Юрій Дмитрович Москаленко наголосив, що математичні 
змагання імені М.В.Остроградського стали традиційною формою зацікавлення 
математикою школярів області. Багато учасників змагань стали студентами фізико-
математичного факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. 
В.Г.Королека та інших провідних вузів України. Зокрема Редчук Ігор Костянтинович 
був  переможцем всіх математичні олімпіад факультету (в період навчання) і 
переможцем Всеукраїнських студентських математичних олімпіад, а тепер він 
навчається в аспірантурі інституту математики НАН України. 

В.Л.Борщова відмітила, що основне завданням всіх фізико-математичних наук 
є формування в дітей наукової картини світу на основі обов’язкового використання 
загальнонаукових ідей, принципів, фундаментальних законів і закономірностей.  

 Учень Манько Олександр висловив подяку організаторам змагань, кафедрі 
математики ПДПУ, вчителям за цікаву роботу з учнями, за терпіння до їх недоліків, 
помилок і щиро побажав успіху всім учасникам математичних змагань імені 
М.В.Остроградського. 

Зміст завдань запропонованих учням на математичних змаганнях імені 
М.В.Остроградського охоплював такі види роботи: доведення шкільної теореми з 
геометрії; вияв знань з біографії вченого; дві задачі; реферат з попередньої наукової 
роботи учня. 

ЗАВДАННЯ 
VIII математичних змагань імені М.В.Остроградського 
(молодша група, 8-9 клас) 
1.Побудувати квадрат за сумою сторони і діагоналі. 
2.Довести, що існує число 20042—4   2004, яке поділяється на 2003. 
3.Довести ознаку рівнобедреного трикутника 
4.У чому Ви бачите освітянський подвиг М.В.Остроградського. 
(старша група, 10-11клас) 
1.Дано чотирикутник АВСД, в якому  А, В, С більші за 90 º. 
ВД= d1, АС= d2 .Довести, що d1>d2. 
2.Зобразити на координатній площині точки, координати яких задовольняють 

рівняння x² =y+ √y-x . 
3.Довести властивість середньої лінії трапеції. 
4.Назвіть видатних учнів М.В.Остроградського і їх внесок у науку. 
У VIII математичних змаганнях (на базі ПДПУ), присвячених 

М.В.Остроградському, взяли участь 84 учня Полтавської області (м. Полтава, 
м.Кременчук (Автозаводський), м. Гадяч, м. Миргород, м. Комсомольск, 
Кременчуцький, Зіньківський, Шишацький, Карлівський, Новосанжарський райони). 

Переможцями в особистому заліку стали: Манько Олександр (старша група). 
Кращі командні результати показали такі райони (міста): м.Полтава (Устименко 
Андрій - нвк № 31, Шулика Олександр - нвк № 31, Федоров Дмитро - знз № 19, Гроза 
Дмитро - нвк № 31) м.Миргород ( Оленець Марина – гімназія № 6), Автозаводський 
(Кошеленко Євген – ліцей № 4), Зінківський (Мартиросян Марія – Опішнянський нвк, 
Манько Олександр - Опішнянський нвк, Негруб Оксана – Опішнянський нвк). 

З впевненісттю можна сказати, що математичні змагання імені 
М.В.Остроградського позитивно впливають на показники Всеукраїнських олімпіад II 
та III етапів. Переможцями попередніх років були: Устименко Андрій - нвк № 31, 
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Гроза Дмитро - нвк № 31 м.Полтава, Негруб Оксана – Опішнянський нвк Зінківського 
району, Кошеленко Євген – ліцей № 4 Автозаводського району. 

Переконуємося, що принципи М.В.Острорградського розумового і морального 
розвитку дітей можуть бути реалізовані в настирливій і цілеспрямованій роботі учня 
із зацікавленим учителем, при науковій підтримці викладачів вищих навчальних 
закладів. 
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Формування обчислювальних навичок  

молодих школярів на уроках математики 
Л.П.Дзюба, 
Полтавський ОІППО  
Математика – один з обов’язкових предметів початкових класів. І це не 

випадково. Визнання математики обов’язковим навчальним предметом 
загальноосвітньої школи безпосередньо пов’язане з її роллю в науково-практичній 
діяльності людства. “Красунею” називали математику стародавні індуси, а стародавні 
греки проголосили її “гімнастикою розуму”. 

М.В.Остроградський відводив велику роль розвитку особистості учня, 
вихованню в нього сили волі, вміння керувати своєю увагою. Великий український 
математик в своїх педагогічних та методичних працях підкреслював, що навчання 
математики повинне бути максимально активним, творчим та наочним. 

Ідеї вченого не втратили свою актуальність і в процесі реформування школи 
незалежної України в теперішній час. 

Математика в початкових класах має як практичне, так і навчально-пізнавальне 
значення. Математичні знання, набуті в початкових класах потрібні в повсякденному 
житті, під час вивчення інших дисциплін для розуміння повідомлень засобів масової 
інформації. Молодші школярі одержують початкові уявлення про ті принципи і 
закони, які лежать в основі математичних фактів, що вивчаються. Це насамперед, 
стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. 

Необхідно розвивати у дітей уміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси 
схожості і відмінності у порівняльних об’єктах, виконувати такі мислитель ні операції 
як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація. 
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Провідну роль відіграє математика у розвитку логічного і формуванні 
алгоритмічного мислення, вихованні навичок розумової праці (планування, пошук 
раціональних шляхів, критичність). 

Формування у дітей уміння логічно мислити нерозривне з розвитком у них 
правильного, точного, лаконічного математичного мовлення. 

Одне з головних завдань початкового курсу математики – формування 
обчислювальних навичок. Однак треба не лише навчити додавати, віднімати тощо, а й 
виконувати дії раціонально, осмислено. Для цього важливо розвивати математичну 
зіркість, кмітливість. Міцність й автоматизм потрібних навичок досягається в процесі 
тривалих вправлянь, та оскільки однотипні завдання втомлюють дітей, їх необхідно 
урізноманітнювати. 

Учитель завжди шукає резерв часу для формування та вдосконалення 
обчислювальних навичок. На кожному уроці неодноразово повторюється пройдений 
матеріал, удосконалюється мислитель на діяльність учнів. З метою швидкого 
просування вперед при обчисленнях можна поєднувати кілька взаємопов'язаних 
прийомів. Допоможуть тут опорні схеми. 

Аналізуючи усні обчислювальні прийоми у межах сотні, ми виділяємо такі 
опори: 

34 + 52   54 + 3   54 + 30 
Призначення опори “дуга” полягає у тренуванні очей визначати у числах 

десятки й одиниці, що важливо при виконанні дій з двоцифровими числами.  
Виконуючи віднімання з переходом через десяток, доцільно застосовувати 

опору “промені” 
  53 + 45   40 – 8      53 –8        53 – 8 
 
    40     5  30  10     40     13     3       5 
Використання опорних схем сприяє розвитку зорової пам’яті молодших 

школярів, виробленню обчислювальних навичок. 
Найчастіше вчитель планує розпочати урок з усної лічби. І це цілком 

виправдовано, оскільки з перших хвилин заняття учнів важко залучити до активної 
роботи над теоретичним матеріалом. Однак короткочасність усної лічби потребує 
чіткого попереднього продумання змісту кожного завдання, щоб цілеспрямовано 
реалізувалася мета цього структурного елемента уроку. Крім того, треба дібрати 
цікаву форму запитань і вправ, яка відповідала б віковим можливостям дітей. У 1-2 
класах це переважно гра, а в 3-4 класах – оригінальні за побудовою завдання. 

Щодо змісту усної лічби, то в усіх класах важливо оперувати табличними 
результатами арифметичних дій, постійно повторювати таблиці додавання і 
віднімання, множення і ділення. Щодо форми, то шестирічок зацікавлюють вправи, 
які пропонуються дітям від імені казкових персонажів. Ігри, коли учні дістають 
можливість розслабитися, а вчитель – впевнитись у самостійності їхніх обчислень. 
Подобаються школярам вправи з картинками, робота за таблицями, на яких у 
різноманітній цікавій формі записані приклади.  

Активізують усну лічбу приклади, які “приносять” на урок казкові герої: 
Незнайко, Буратіно, Червона Шапочка, Чебурашка. Адже їх не тільки треба 
розв’язати, а й перевірити, знайти помилку. 

Викликають у дітей захоплення вправами, відповіді до яких треба відшукати на 
малюнках (літаках, парашутах тощо). Для відпрацювання обчислювальних навичок 
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корисні також перфокарти. За їх допомогою учні швидко можуть потренуватися у 
виконанні арифметичних дій. 

У практиці школи нагромаджено достатній арсенал засобів і прийомів 
проведення усної лічби. Усна лічба пожвавлює роботу на уроках математики, сприяє 
розвитку логічного мислення, поліпшення знань учнів. 

Її можна запропонувати на будь-якому етапі уроку і в різній формі. 
Це може бути швидка лічба по складанню прикладів до заданих результатів 

дій, доповнення чисел до сотні і тисячі, заповнення цікавих квадратів та ін. 
Операційні компоненти обчислювальної діяльності формуються шляхом аналізу суті 
завдань, що вивчаються на спеціально дібраній системі вправ, які сприяють якісному 
накопиченню обчислювального досвіду молодшого школяра. Для вдосконалення 
обчислювальних навичок учнів необхідно навчити їх самоконтролю під час 
виконання арифметичних дій. Самоконтроль – це епізодична перевірка школярами 
результатів обчислення, а система роботи, яка забезпечує свідоме і правильне 
виконання кожної операції, запобігає помилкам, дає змогу вчасно виявити їх. 
Контролювати увагу учнів та керувати нею вчителеві доводиться на різних етапах 
уроку. 

Усні обчислення повинні бути органічною частиною всієї навчальної роботи з 
математики. Під час підготовки до уроку учитель, виходячи з теми навчальної 
програми і мети уроку, підбирає матеріал для усних обчислень і визначає форми їх 
проведення. Щоб задовольнити природну цікавість учнів і підтримувати їх інтерес до 
усних обчислень, слід виконані роботи перевіряти фронтально на цьому ж уроці, 
обговорювати, хто з учнів застосував найефективніший прийом обчислення, хто 
швидше обчислив і т.д. 

Усні обчислення активізують мислення, виховують увагу, мислення, 
виховують увагу, зосередженість, сприяють розвиткові кмітливості. 

Вміння обчислювати усно має важливе значення в підготовці учнів до життя, 
до трудової діяльності. 

 
Синоптичні таблиці як засіб систематизації знань 
Т. І Кисла, Л.В.Ярошенко,  
Мачухівський ЗНЗ І–ІІІ ступенів Полтавського району 
 „ Гей , полтавцю ! Ти пишайся своїм краєм , 
 Бо підстав для того ми багато маєм : 
 Ходимо всі по Остроградського слідах – 
 То був геній людства , незабутній у віках !” 
 Д.Чикаловська 
Серед видатних вітчизняних математиків , які поєднували наукову творчість з 

плідною і багатогранною педагогічною діяльністю, особливе місце належить 
М.В.Остроградському. У його педагогічній спадщині залишилося багато ідей , які є 
актуальними і в сучасній методиці викладання математики.  

У книзі „Роздуми про викладання”, написаній М.В.Остроградським, 
пропонується використовувати так звані синоптичні таблиці. Ці таблиці ілюструють у 
систематизованому вигляді основні відомості та положення певного розділу науки. 
При цьому ефективно реалізується методичний принцип простоти та логічної 
послідовності викладання та сприймання матеріалу. 
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Так, на уроках геометрії можна використовувати таблиці, в яких дано 
класифікацію геометричних фігур. Зображення кожної фігури слід супроводжувати 
переліком її властивостей, формул для обчислення площі, об’єму, тощо. Доцільно 
використовувати таблиці для порівняння, встановлення аналогій , виконання різних 
тренувальних вправ. 

Користуючись синоптичною таблицею можна легко показати взаємозв’язок 
розглядуваних понять, здійснити первинні, локальні, міжпонятійні, тематичні 
узагальнення і систематизації, дати порівняльну характеристику об’єктам, що 
вивчаються, показати міжпредметні зв’язки, тощо. 

При цьому слід враховувати дидактичні вимоги до виготовлення та 
використання синоптичних таблиць: 

Сучасність науково-ідейного змісту таблиці; 
Відповідність змісту таблиці змістові та меті уроку; 
Оптимальний рівень складності згідно принципу розвиваючого навчання; 
Додержання ергономічних вимог при виготовленні таблиць; 
Врахування вікових та психологічних особливостей учнів; 
Перетворення учнів в суб’єкт процесу навчання; 
Покладання в основу навчання процесів інтеріоризації та екстеріоризації. 
Доцільне використання наочності у вигляді таблиці на різних етапах уроку є 

невід’ємною складовою педагогічної технології вчителя математики.  
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Використання ідей М.В.Остроградського  

у формуванні розвитку особистості 
Т.Є.Козміна, 
ЗОШ №29 м. Полтави  
Використання природничо-математичних дисциплін, зокрема математики, 

повинно здійснюватися через інтерес дитини. Це підтверджує вислів 
М.В.Остроградського. „Зацікавити розум дитини – ось, що є одним з основних 
положень нашої доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми 
сказали б, навіть, пристрасть до навчання”. 

В організації навчально-виховного процесу з математики математичне 
об’єднання вчителів ЗОШ № 29 м. Полтави значний час відводить розвитку 
особистості з високою національною громадянською свідомістю через систему 
наукових знань і виховних заходів на уроках математики. Слідуючи дидактичним 
принципам Михайла Васильовича, вчителі школи розвивають логічне мислення та 
творчу уяву школярів, виховують любов до предмету, патріотизм, використовуючи 
матеріали видатних учених-земляків М.В.Остроградського, Ю.В.Кондратюка. 
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Конкурси юних математиків – математичні олімпіади – є важливим засобом 
пропаганди математичних знань серед школярів. Вони сприяють популяризації 
красивих і оригінальних математичних ідей серед широкого кола учнів, активізації 
творчої діяльності вчителів і відіграють велику роль у підвищенні рівня викладання 
математики в середній школі. 

Стало гарною традицією залучати учнів школи до написання наукових робіт 
МАН. Переможцями та призерами міської МАН за останні два роки стали 9 учнів 
нашої школи: Абсолямова Анна, Чіхладзе Ілона, Стародубенко Олексій, Варава 
Тарас, Садовніков Роман, Хіміч Сергій, Кириленко Олена, Чиж Роман, Суханов 
Дмитро. Науковими керівниками у них були вчителі: Козміна Т.Є. (5 учнів), 
Александрова А.Г. (1 учень), Токар С.О. (1 учень), Кузнєцова О.О. (1 учень ), 
Гнітько В.Д. (1 учень). 

У минулому році 120 учнів нашої школи взяли участь у Міжнародному 
математичному конкурсі „Кенгуру”. 14 учнів отримали відмінний сертифікат, а 29 – 
добрий. Скоромець Анастасія – учениця 7-В, яка набрала у даному конкурсі 
найбільшу кількість балів серед учнів міста, була нагороджена путівкою на 
відпочинок до Лівадії. Сертифікатами за відмінний результат у Всеукраїнському 
конкурсі „Золотий ключик” нагороджено трьох учнів школі. Переможцями міського 
конкурсу, присвяченого життєвому та творчому шляху відомих вчених-фізиків 
Полтавщини, стали Варава Т., Суханов Д., Чиж Р., Логвиненко К. 

Усний журнал „Математик із світовим ім’ям”, присвячений життю та 
діяльності М.В.Остроградського, проведений учнями 11- х класів та вчителем 
Козміної Т.Є., був спрямований на виховання в учнів палкої лобові і патріотизму до 
своєї Батьківщини, свого рідного краю, свого народу, своєї культури. 

Цікаві доповіді були підготовлені і заслухані на методичному об’єднанні 
вчителями Підопригорою Т.А. на тему : „Принципи М.В.Остроградського в 
організації викладання математики. Синоптичні таблиці як засіб системного уявлення 
знань” та Александровою А.Г. на тему: „Виховуюче та розвиваюче навчання в 
педагогічній спадщині Остроградського ”. Їх виступ підкреслив, що наукова творчість 
і широка викладацька, організаційно-методична діяльність М.В.Остроградського мала 
виключно велике значення для прогресу математичної культури, для підняття рівня 
викладання математики в середній та вищій школі.  

Ефективному проведенню уроків вчителя С.О.Токар сприяє добре обладнаний 
нею музей-кабинет математики ім.. В.П.Щукіної. 

Рушійною силою психічного розвитку особистості є процес навчання, який 
повинен не тільки озброювати учнів знаннями, уміннями, навичками, впливати на 
їхню свідомість і поведінку, але й розвивати пізнавальну діяльність .Учні мають 
змогу усвідомити мотиви підвищенного інтересу до математики.  

  
Остроградський і математика 
Л.В.Корецька, 
Абазівський ЗНЗ Полтавського району 
Уся наша країна, весь учений світ двадцять четвертого вересня 2004 року 

відзначають 203-х річчя з дня народження Михайла Васильовича Остроградського, 
ім’я якого золотими літерами вписане в історію землі полтавської. 
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Видатний математик із світовим ім’ям, механік і педагог ХІХ століття Михайло 
Васильович Остроградський народився і виріс у сім’ї, прадавнє родинне дерево якої 
пустило глибоко коріння у славетну полтавську землю. 

Михайлик ріс і розвивався на хуторі Пашенна Кобеляцького повіту на 
Полтавщині і був в усьому схожий на своїх товаришів, хутірських хлопчаків, 
відрізняючись хіба що надзвичайною допитливістю, мрійливістю, бажанням дійти до 
всього своїми руками, практикою. Але майбутнє його незвичайне, славетне на весь 
світ. Його обрали академіком найвідоміших академій наук, як то у Петербурзі, де 
працював понад 30 років, в Римі, Туріні, Нью-Йорку, членом-кореспондентом 
Паризької академії наук. Він працював професором відомого колегіуму Генріха ІV у 
Франції, був першовідкривачем багатьох досить важливих теорем і методів. За 40 
років своєї наукової діяльності М.В.Остроградський написав більше 100 наукових 
праць з різних розділів математики, математичного аналізу, фізики, аналітичної 
механіки. Він – автор підручників „Посібник початкової геометрії”, „Програма і 
конспект тригонометрії для військово-навчальних закладів”, „Лекції алгебраїчного і 
трансцендентного аналізу”, першим запропонував ввести в програми середніх шкіл 
поняття функції. 

Вчителі математики Абазівського ЗНЗ вивчаючи на уроках тему про функції 
нагадують учням про це. На уроках та в позакласній роботі додержуються 
рекомендацій М.В.Остроградського, застосовуючи наочність, враховуючи вікові 
можливості, пов’язують викладання математики з практикою, що збуджує в учнів 
інтерес до процесу навчання, до мислення. Під час вивчення на уроках геометрії площ 
поверхонь і об’ємів просторових фігур на моделях, виготовлених своїми руками, учні 
виконують необхідні виміри та обчислення. Багато прикладів для використання на 
уроках учні знаходять звертаючись природи, чи до витворів людини, її діяльності, що 
проявляється в формах геометричних образів. 

Сучасники М.В.Остроградського відзначали його глибокий інтерес до рідної 
землі, до української мови, народних звичаїв, його шанобливе ставлення до своїх 
предків. Батько Остроградського був поміщиком, який походив з українського 
козацького стар шинного роду. Прадід пройшов шлях від рядового козака до 
Миргородського полкового судді. Перебуваючи на вершині слави, вшанований за свої 
наукові праці в Європі, М.В.Остроградський тримався надзвичайно просто, не любив 
говорити про свої особисті заслуги, але своє походження з полтавської знаті високо 
цінував. У дома він розмовляв українською мовою. 

На прикладах життя М.В.Остроградського вчителі математики виховують в 
учнів почуття гордості за те, що вони діти великого українського народу, як гордився 
колись цим наш славний земляк, пам’ятаючи, що народила його українська мати. А 
оточення в якому ріс – рідні ліси, поля, ріки, а також прості хутірські діти, щирі 
товариші, сприяло тому Михайло Васильович залишився на все життя вірний своїй 
Україні, рідній Полтавщині. Помер М.В.Остроградський 20 грудня 1861 року. Його 
назавжди прийняла в своє лоно Полтавська земля. 

 
Використання ідей М.В.Остроградського  

при особистісно-орієнтованих технологіях навчання 
Р.А.Кулинич, 
Селещинська ЗОШ 1-ІІІ ст. Машівського району 
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Нашому славетному вченому М.В.Остроградському належить провідна роль в 
створенні методичної школи в області викладання математики. Він був організатором 
викладання математики в різних учбових закладах і реформатором в області 
викладання математики. 

Основною метою освіти М.В.Остроградський вважав розвиток в учнів 
здатності аналізувати і збудження та заохочення бажання мислити самостійно . При 
цьому йдеться не просто про заучування навчального матеріалу, а про вироблення 
умінь застосовувати вивчене на практиці. Михайло Васильович не лише цінував 
кмітливих учнів, здатних самостійно розв”язувати задачі, але і весь свій талант, 
глибокі математичні знання спрямовував на виховання саме таких учнів. 

Ще у 1860 році академік М.В.Остроградський і професор І.А.Блум відмічали, 
що часто „між викладачем і його учнями складаються погані стосунки, по суті, дія і 
протидія, неприязнь”. Вони приходять до висновку, що „треба повністю оволодіти 
увагою учнів, спрямовуючи її, але за умови, щоб поступово зростала сила суджень, 
щоб це не викликало ні втоми ні відрази”. Саме використання особистісно-
орієнтованих технологій навчання допоможуть учителеві справитися з цими 
завданнями. Адже саме ці технології вимагають насамперед від учителя постійної 
уваги до особистості учня, глибоке її розуміння, поваги до неї, щирості у стосунках. 

Вчителі математики нашої школи використовують в своїй роботі адаптивну 
систему навчання /автор А.С.Границька/. На кожному уроці вчитель навчає всіх, а 
потім працює в індивідуальному режимі керує самостійною роботою, здійснює 
включений до самостійної роботи контроль і працює індивідуально, відключаючи 
учнів від самостійної роботи за чергою/. При цьому учні можуть працювати в трьох 
режимах : спільно з учителем; з учителем індивідуально; самостійно під керівництвом 
учителя. 

Самостійна робота учнів продовжується вдома. Час уроку максимально 
використовується для самостійної роботи. Ведеться робота в статичних, динамічних і 
варіаційних парах, робота в малих групах. Адже самостійна робота учнів – це 
основний етап глибокого засвоєння знань та розвитку творчих здібностей. Тому 
багато залежить від вибору опорних задач, які розв’язуються колективно /вони 
повинні навчати / та від задач, які пропонуються для самостійної роботи /повинні 
вимагати зусиль та напруженої розумової діяльності/. Завдання вчителя уміло 
керувати процесом розвитку творчих здібностей. 

 
Використання спадщини М.В.Остроградського  

при викладанні математики  
(з досвіду роботи) 

В.П.Соловйова, 
Терешківський ЗНЗ І–ІІІ ступенів Полтавського району 
“М.В.Остроградський – найвидатніший український математик” – читаємо в 

довідниковій літературі. Це вчений із світовим ім’ям , методист і викладач. Про 
нашого земляка ми маємо повне право так говорити. Його здобутки використовуємо і 
сьогодні. 

Так, керівництвом до дії шкільного методичного об’єднання вчителів 
математики нашого закладу є вимоги до викладачів, які висунув М.В.Остроградський, 
виконуючи обов’язки головного наглядача за викладанням математики, а саме: 

чітке і широке знання математики; 
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ясне уявлення про основні поняття шкільного курсу; 
розумінні методів математики, особливо тих, що входять до складу курсу; 
чіткість, визначеність та максимальна доступність викладання. 
Тому проблеми, над якими працюють вчителі і питання, які розглядаються на 

засіданнях методичного об’єднання, спрямовані на реалізацію вищевказаних вимог. 
Зокрема: систематизація та узагальнення знань учнів з математики, 
диференційований підхід до навчання; здійснення індивідуального 
диференційованого підходу на уроках математики; застосування різних форм та 
прийомів перевірки оцінювання знань учнів, тематична атестація. 

А його звернення до учнів: “... знайте небагато, якщо ви не маєте сили знати 
більше, але добре знайте те, що вивчили”, визначають загальний тон навчання і не 
тільки математики. 

Центром діяльності по використанню спадщини М.В.Остроградського є кабінет 
математики, в якому зібрано і упорядковано значний матеріал за розділами: 

І Родинне дерево 
ІІ Біографія 
ІІІ Наукова спадщина: 
а) вклад ученого в розвиток алгебри, геометрії, тригонометрії; 
б) вклад ученого в розвиток теорії імовірності; 
в) вклад ученого в розвиток диференціального та інтегрального числення; 
г) наукові зв’язки Остроградського. 
ІV Педагогічна спадщина: 
а) рекомендації щодо методики викладання математики в середній школі; 
б) учні Остроградського. 
V Список рекомендованої літератури для учнів. 
VІ Виставка літератури. Ілюстративний матеріал. 
Значну увагу приділяв вчений викладанню геометрії в середній школі, про що 

добре ілюструють рекомендації, викладені ним самим або за його участю в 
посібниках “Програма і конспект початкової геометрії для військових навчальних 
закладів” та “Посібник початкової геометрії”. 

Вивчаючи геометрію у 7 класі, ми звертаємо увагу учнів на те, що ідея 
поділити курс геометрії на дві частини: геометрію на площині та геометрію в 
просторі, а також у кожній окремій частині вивчення геометричних образів 
розміщувати за рівнем складності і оживити курс геометрії історичними довідками, 
належить Остроградському і втілена в сучасних підручниках. 

У перше в курсі геометрії Остроградського розглядаються задачі на побудову, 
серед яких є такі, які ми розв’язуємо і сьогодні наприклад:  

У середині даної прямої провести до неї перпендикуляр. 
З точки, що не належить прямій, опустити на цю пряму перпендикуляр. 
Через точку, задану поза прямою, провести паралельну до неї пряму. 
Побудувати трикутник за даними його елементами, достатніми для його 

визначення. 
За даними трьома точками кола побудувати цю криву 
 та інші. 
Акцентуємо увагу учнів на тому, що сам “Посібник...” Остроградського мав 

великий вплив на підручники геометрії, які були видані пізніше, а, отже, і на сучасні 
теж. 
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Для учнів, які цікавляться математикою, пропонуємо для самостійного 
розв’язання 28 задач, вміщених у ІІ книзі посібника. 

Приклади з життя і творчості Остроградського дають матеріал для здійснення 
патріотичного виховання. Зокрема, у Пашенній, куди він приїхав після Парижа і 
Петербурга, серед безмежжя полтавських степів закінчив “Замітку про означені 
інтеграли”, написав “Замітки з теорії теплоти” , що стосувалося математичної фізики і 
математичного аналізу, збагнув таїнство поширення теплових хвиль у будь–якому 
твердому тілі, обмеженому поверхнею без особливих точок і ліній і, розв’язуючи цю 
задачу математичної фізики, натрапив на неоціненний скарб у самому матаналізі.  

Виявляється, потрійний інтеграл по якомусь об’єму можна перетворити в 
подвійний. 

 
Остроградський та фізика 
М.В.Білокінь, 
Кіровський ЗНЗ Полтавського району 
Фізика й математика завжди допомагали одна одній, і розвиток їх часто 

нероздільний. При цьому іноді фізика випереджала математику, ставлячи перед нею 
нові завдання, іноді, навпаки, в математиці створювалися цілі великі розділи „про 
запас”. 

Яке ж саме місце займає математика в фізиці. Як сказав американський фізик 
Ф.Дайсон – „Місце математики у фізичній науці важко визначити раз і назавжди . 
Зв’язки математики з наукою настільки ж багаті й різноманітні, як і сама наука. При 
всіх закрутах і поворотах історії фізики один фактор залишається незмінним – 
вирішальне значення математичного уявлення. Кожне століття характерне своїм 
особливим ставленням до науки і своїм стилем у математиці.” 

Хотілося б сказати про той вклад, що вніс наш земляк, математик світової 
величини, Михайло Васильович Остроградський в становлення фізичної науки . 

За 40 років своєї наукової діяльності він написав більше 100 наукових праць із 
різних розділів математики, математичного аналізу, аналітичної механіки та фізики. 

6 листопада 1831 р. – на засіданні Паризької академії наук було зачитано його 
першу наукову працю „Про поширення хвиль у циліндричному басейні”. 

Остроградський входить до комісії Академії наук по вивченню електродвигуна 
Якобі, якому пророкували велике майбутнє, із введення григоріанського календаря, 
дослідження електромагнетизму для навігаційних цілей, введення десяткової системи 
мір.  

В 1838 р. – побачила світ нова праця Михайла Васильовича, яка мала 
принципове значення для механіки „Мемуари про миттєве переміщення систем”. В 
цей же час Остроградський працює над теоретичними питаннями артилерійської 
науки на основі трактату французького математика Пуассона „Дослідження руху 
снарядів у повітрі з врахуванням їх обертання і обертання Землі”. У жовтні 1839 р. 
Остроградський робить повідомлення в Академії наук про балістику сферичних 
снарядів і проводить стрільби під Петербургом, результатами яких були дуже 
задоволені російські артилеристи. 

Можна багато назвати ідей М.В.Остроградського які знайшли своє втілення в 
інших науках, таких як математика, хімія, інформатика, педагогіка, які зберегли свою 
актуальність і в наш час. 
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„…інколи одна застаріла, до смішного елементарна сторінка геніального 
мислителя, подібного до Ферма чи Паска ля, важливіша, ніж цілі квартанти ( великі за 
обсягом праці) звичайного поважного вченого, напханого щонайвченішими 
формулами”.  

 
З ДУМОЮ ПРО ОСТРОГРАДСЬКОГО 
Д.Г.Миколенко, 
ЗОШ ІПК №39м. Полтава 
Сьогодні я вперше заходжу в цей клас, де учні-діти з особливими фізичними 

потребами. 
Перед уроком я уважно передививсь особові справи класу. Ця дівчинка – відгук 

страшного Чорнобилю. Цей хлопчик – прийшов до нашої школи після тяжкої 
автомобільної аварії. А ось це хлоп”я, таке знервоване, – дитина наркоманів. 

На жаль, це теж наше сьогодення. 
Та діти є діти. 
Вони уважно дивляться на мене. Сьогодні у них вперше урок фізики. А про цей 

предмет старшокласники говорять так багато, часто такими незрозумілими термінами 
для учнів, які цей предмет ще не вивчають. 

Як зробити, щоб ця зацікавленість до фізики зберіглась надовго, можливо на 
все життя? 

З портрета, що висить на стіні класної кімнати, уважно дивляться на мене очі 
М.В.Остроградського. 

І тут в голові блискавкою пролітає думка, що можливо, ось з такою цікавістю 
зустрічав своїх учителів і маленький Михайлик Остроградський, коли вступив до 
Полтавської гімназії. 

По цій славетній полтавській землі, де ходять мої учні, колись ходив 
Остроградський. Думав, переживав, фантазував. 

Діти, всі діти, уміють фантазувати. 
За другою партою сидить Віталій. До 8 років він практично не розмовляв. А ось 

недавно, коли я готував обладнання до уроку і перевіряв електрофорну машину, 
Віталій, який непомітно зайшов до кабінету, мене несподівано запитав, чи можна 
використати цей прилад в мопеді. 

Скоро Віталію дізнаєшся і про це, і про багато іншого. Як добре, що твої 
недуги не зламали тебе! 

Все своє життя М.В.Остроградський думав над проблемою навчання. Це йому 
належать такі цікаві думки: “Ми пропонуємо ознайомити з елементами наук у 
найдоступнішій формі, більш простій, більш дохідливій, збуджувати інтерес учнів, не 
допускати перевтоми”. 

Які мудрі слова! 
Просто, дохідливо, без перевтоми. 
Так це ж для моїх учнів! 
І тоді вогник цікавості в очах цих дітей буде горіти довго. 
А де горить вогник-темноті не бути. 
Моє завдання – в першу чергу зацікавити. В шкільному кабінеті фізики 

обладнано шкільний радіовузол. Протягом навчального року з учнями монтували 
проводку, апаратуру, гучномовці. І тепер щотижня в школі звучать радіогазета з 
шкільними новинами. 
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Пригадую, як ось ця дівчинка з сірими очима так задивлялась на юних 
дикторів, коли ті читали новини. Треба перевірити її дикторські можливості. Багато 
учнів нашої школи мають мовні дефекти. Та тренування, допомога логопеда і основне 
– бажання дівчинки можуть зробити диво. А мені треба знайти для цієї розмови 
привід. 

А цей хлопчик, Сашко, так допитливо заглядав до кабінету, коли старші учні 
ремонтували магнітофон та комп”ютер. Йому запропоную відвідувати гурток 
радіооператорів, який я організував вже декілька років тому. 

“Зацікавити дитину – саме в цьому один з найважливіших принципів нашої 
теорії”. 

Це теж одна із педагогічних порад М.В.Остроградського. Її теж треба завжди 
пам”ятати нам, учителям. 

Обов”язково розповім учням про М.В.Остроградського, покажу вулицю нашої 
Полтави, яка носить ім.”я славетного земляка, відвідаємо музей 
М.В.Остроградського, який знаходиться в педуніверситеті. 

Хай життя, творчість нашого великого патріота М.В.Остроградського буде 
прикладом дітям України. 

 
Природознавство як освітня галузь у сучасній українській школі 
 
М.Г.Гарбар, 
гімназія м. Хорола 
Основною метою освітньої галузі “Природознавство”, згідно з Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти, є розвиток учнів за допомогою 
засобів навчальних предметів, що складають природознавство як наукову галузь, 
формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню 
ними основних понять, законів природничих наук та методів наукового пізнання 
вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в 
природокористуванні. 

Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з основ природничих 
наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну 
природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, 
усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти 
наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у 
сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним 
середовищем .  

 Зміст освітньої галузі може реалізовуватись як окремими навчальними 
предметами (астрономія, біологія, географія, фізика, хімія та інші галузі 
природознавства), що відображають основи відповідних фундаментальних наук, так і 
завдяки інтегрованим курсам. 

 Зміст загально природничої компоненти забезпечує формування у свідомості 
учнів основи для цілісного уявлення про природу. Всі природничі науки навіть за 
умов швидкісного розвитку однієї науки в окремі проміжки часу, органічно пов’язані 
між собою. Нідерландський хімік і фізик Вант-Гофф сказав про це так: “ Будь-які 
принципи розподілу наукових дисциплін, по суті, є довільними, бо наука, так само як 
природа, яку вона відбиває, є єдиним нерозривним цілим. 
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У курсі “Природознавство“ закладаються основи наукових знань з фізики, 
хімії, біології, географії, астрономії. Єдність, цілісність знань розкривається при 
послідовному застосуванні до явищ та об’єктів природи загальних закономірностей, 
спільних для всіх природничих наук: збереження, періодичність процесів, 
спрямованості самочинних процесів у природі.  

Важливою складовою освітньої галузі “Природознавство“ є географічна 
компонента. Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про 
компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської діяльності 
людини, формування в учнів комплексного, просторового, соціально-орієнтованого 
уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів, 
сучасної географічної картини світу через закономірності розвитку географічної 
оболонки Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та 
аналізу трьох її основних компонентів – природи, населення і господарства. 

Роль тієї чи іншої науки в суспільстві визначається соціальним замовленням, 
яке суспільство пред’являє науці. Чим важливіше замовлення, тим більший престиж 
науки. Є всі підстави говорить, що наступив час, коли своє соціальне замовлення 
людське суспільство звертає до географії. На сучасному етапі розвитку людства не 
можна будувати довгострокові великомасштабні прогнози без врахування взаємодії 
суспільства з природнім середовищем. Тому в основній школі одним із завдань 
реалізації змісту освітньої галузі “ Природознавство “ є формування в учнів ціннісних 
орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння 
екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям. 

Грандіозні завдання нашого століття будуть вирішувати ті, хто сьогодні сідає за 
шкільні парти. Це потребує від географічної компоненти освітньої галузі мобілізації 
всіх зусиль на усвідомлення учнями суті основних природних закономірностей і 
законів, розуміння особливостей взаємозв’язків природи і суспільства, цілісності 
природи.  

Велика роль географічної компоненти освітньої галузі у вирішенні практичних 
завдань територіальної організації виробництва, раціонального природокористування, 
охорони природи, виховання любові до Батьківщини. Вона знайомить з картиною 
сучасного світу, життям народів інших країн, розширює екологічні знання молоді, дає 
змогу зрозуміти перебіг багатьох процесів і явищ, що відбуваються у суспільстві і 
природі. 

Географія, одна з найстаріших наук, у наш час перейшла до нового етапу свого 
розвитку. Зараз вона не просто описує Землю, а намагається пояснити ті чи інші 
природні явища, цікавиться не лише місцезнаходженням певних природних об’єктів, 
але й їхньою взаємо обумовленістю, глибинними причинно–наслідковими зв’язками.  

Засвоєнню предметних знань та усвідомленню суті основних законів природи, 
формуванню практичних умінь і навичок, ознайомленню учнів з науковими фактами і 
фундаментальними ідеями природознавства сприяє диференціація навчання в 
основній школі. 

Диференційоване навчання в школі представлене двома послідовними етапами 
– диференціацією навчання в процесі викладання географічних курсів у 5-9 класах і 
профільною диференціацією в 10-11 класах. 

Диференціація навчання у 5-9 класах будується на індивідуальному підході до 
учнів в класі, виявленні і врахуванні їх інтересів рівня підготовки, сприйняття, 
пам’яті і т. д. у формі групової та індивідуальної роботи. Наприклад: у спеціально 
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розроблених практикумах, направлених у першу чергу на розвиток практичних умінь 
і навичок, вміщені завдання різної складності і додаткові завдання для обдарованих 
дітей.  

У 7-9 класах диференціація навчання передбачає використання поряд з 
основними курсами, курси факультативні у повному обсязі, які мають основну мету – 
розширити знання учнів по основним програмним питанням, які викликають у них 
інтерес. Велика роль на цьому етапі навчання може будуватися на основі гурткової 
роботи у 5-7 класах і клубах по інтересах у 8-9 класах. 

На старшому ступені середньої школи передбачається профільне навчання, яке 
спрямоване головним чином на розвиток і поглиблення здобутих знань і вмінь, 
системне вивчення основ природничих наук завдяки теоретичним узагальненням; 
поглиблення компетентності старшокласників в обраних галузях знань, які 
визначають подальший їх життєвий шлях (вибір професії, продовження навчання і т. 
д.). 

Для учнів, які вибрали природничу спеціалізацію на заключному етапі 
навчання пропонуються програми різних географічних профілів. Програми профілів 
міжпредметні. Вони можуть включати знання по фізиці, хімії, біології, математиці, 
статистиці, історії. Цікавими програмами є: “Географія релігій“, “Культури світу“, 
“Географія світового господарства з основами економіки“, “Медична географія“, 
“Екологічна географія“.  

Саме диференціація навчання допомагає старшокласникам підготуватися до 
вступних іспитів з географії у вузи, задовольнити потребу у професіональній 
підготовці учнів по географічних спеціальностях. Завдяки індивідуальному підходу, 
на якому базується диференційоване навчання учні нашої гімназії протягом багатьох 
років є призерами обласної і Всеукраїнської олімпіади з географії, МАН. Частина з 
них пов’язала своє майбутнє життя з географічною наукою. 

Сучасний учень став іншим – багатознаючим. Він отримує величезний потік 
наукової інформації поза школою, поза уроком. Цю інформацію він не завжди може 
переробить, осмислити, привести в послідовну систему знань. 

Вчитель в якійсь мірі перестав бути для учня першоджерелом отримання знань. 
Внаслідок цього та інших чинників інтерес до навчального процесу зі сторони деяких 
учнів понижений. Стає все важче і важче втягнути їх в навчальний процес 
формування знань. Учнів змушують вчитися всі: батьки, вчителі, знайомі. Але 
бажання учитися від цього у дітей не збільшується. Тому перед нами, педагогами, 
стоїть завдання зробити так, щоб навчальна праця учнів була продиктована їхніми 
внутрішніми потребами і бажаннями.  

Мова йде про добровільну мотивацію навчання, як важливий стимул 
навчальної діяльності. Наше завдання – знайти резерв і можливості у всіх відомих 
методах і прийомах навчання, зробити їх більш глибокими, раціональними та 
оптимальними у підвищенні ефективності навчального процесу. 

Всі ми знаємо, що найкоротший шлях до пізнання лежить через пізнавальну і 
самостійну активність учнів в навчальному процесі, через продуктивну їх діяльність. 
Це проблема над якою я працюю протягом багатьох років. 

Надійніше і глибше, легше та з найменшими зусиллями формуються знання 
при умові створення для учнів пізнавального і пошукового інтересу. “Безпосередня 
цікавість – ось великий двигун, єдиний, який бачить вірно і далеко. Цікавість в 
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педагогічній системі є краєугольним каменем навчання“ – так писав Жан–Жак Руссо 
ще у 18 столітті.  

Будь-яка діяльність людини буде проходити більш активно, з найбільшим 
кінцевим ефектом, якщо вона повністю забирає волю і почуття людини, якщо вона їй 
цікава. Те ж саме в навчанні. Без зацікавленості не може бути продуктивного 
навчання. Без продуктивного навчання не можна говорити про ефективність уроку і 
про його оптимізацію. 

Пізнавальний і пошуковий інтерес, а в наслідок цього і творча активність 
школярів самі по собі не виникають. Вони формуються і створюються змістом 
навчального матеріалу, методами і прийомами навчання, особистістю вчителя і під 
впливом внутрішніх потреб, бажанням їх вчитися. 

Великою популярністю у підвищенні ефективності навчального процесу, його 
оптимізації користується дидактичний принцип навчання – наочність. Мова йде про 
таку наочність, яка мала б великий простір для творчої самостійної діяльності учнів 
на всіх етапах засвоєння знань, яка була б з багатьма невідомими, які необхідно 
розкрити, розпізнати і засвоїти. 

Географічне унаочнення вже вийшло за рамки кабінету географії. Не випадково 
ще у Древній Греції уроки природознавства проводилися серед природи. І в сучасній 
школі вони дуже актуальними. В усі часи спостереження залишається основним 
методом набуття знань про дійсність. Як правильно зазначав М.В.Остроградський, 
діти повинні більше спостерігати, привчатися до спостережливості, до уважного 
сприйняття оточуючого світу.  

Зміст освітньої галузі в основній школі реалізується і завдяки таким 
організаційним (колективним) формам навчання як екскурсія, експедиція, походи по 
рідному краю. Учні нашої гімназії вже протягом тривалого часу знайомляться з 
природою, станом довкілля нашої держави. Так у цьому навчальному році гімназисти 
відвідали Поділля, Прикарпаття, Карпати. Це сприяє формуванню уявленню сучасної 
природничо-наукової картини сучасного світу, розумінню необхідності цивілізованої 
взаємодії людини і навколишнього середовища, приймати виважені рішення у процесі 
природокористування.  

Оволодінню учнями понятійно-термінологічним апаратом природничих наук, 
засвоєнню предметних знань та усвідомленню суті основних законів і 
закономірностей, що дають змогу описати і зрозуміти перебіг природних явищ і 
процесів допомагає методика використання опорних схем і сигналів, словесних 
методів.  

Велика кількість інформації, великий об’єм матеріалу змушує вчителя 
генералізувати матеріал, викласти його більш компактно, максимально спростити 
його для використання. Подібне згортання складної і об’ємної інформації допомагає 
учням правильно підібрати головні питання, грамотно побудувати відповідь. 
Використання подібних схем допомагає розвитку розмовної мови учнів, розвитку 
вміння викладати навчальний матеріал в логічній послідовності. Розвитку цього 
вміння також сприяє складання планів при проведенні лекції чи семінару. 
Послідовність викладання змісту пунктів плану сприяє набуттю навиків відбору 
головного матеріалу. 

Роль словесних методів у навчанні, не дивлячись на появу нових технічних 
засобів в тому числі і комп’ютерних, збільшення кількості наочних посібників, не 



Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі  
 

 75

зменшується, бо ніякі технічні засоби не замінять учительського слова і не створять 
ту емоційно – моральну атмосферу уроку, яку створює розповідь учителя. 

Якщо говорити про роль інформаційних технічних засобів, то всім зрозуміло, 
що без послуг комп’ютерних систем зараз не обходиться жодна наука, тим більше 
природознавство. Цікаві програми, якими вже сьогодні користуються учні на уроках 
чи самостійно сприяють набуттю учнями досвіду практичної та експериментальної 
діяльності, застосуванні знань у пізнанні світу. 

Великий український учитель В.О.Сухомлинський писав: “Страшна небезпека 
– бездіяльність за партою, бездіяльність шість годин кожного дня, бездіяльність 
місяці і роки. Це розкладає морально, калічить людину і ні шкільна бригада, ні 
шкільна ділянка, ні майстерня – ніщо не зможе замінити те, що упущено в самій 
головній сфері думки, тобто на уроці. “Тихий” і монотонний сонний урок 
протиставляється інтерактивному уроку. На першому – всі учні бездіяльні, чекають 
на його закінчення, а інший проходить швидко, з максимальною активністю всіх 
учнів. Проведення уроків-змагань, уроків-досліджень, подорожей, уроків-пригод на 
яких використовується робота у групах, спільні творчі проекти, презентації, звіти – 
сприяють інтелектуальному розвитку дитини засобами навчальних предметів, що 
складають природознавство як наукову галузь, формуванню наукового світогляду і 
критичного мислення учнів шляхом засвоєння основних понять і закономірностей 
природничих наук. 

Всі предмети природничого циклу об’єднані розв’язанням одної проблеми – 
екологічного навчання і виховання учнів. В природознавстві домінують питання 
екології, які якби “зшивають” воєдино всі природознавчі предмети. При цьому 
географія дає просторове уявлення про взаємодію природи і суспільства. 

Сутність екологічних проблем можна розкрити на основі завдань, які 
передбачають виявлення причинно-наслідкових зв’язків, поєднання комплексності і 
територіальності природної географії з біоцентризмом біології. Великі можливості 
для подібних міжпредметних завдань містить курс географії у восьмому класі. 
Особливо тоді, коли по часу вивчення співпадають такі теми, як “Моря України” 
(географія ) і “Клас риби”(біологія) тут доречна гра-подорож на рибному траулері. 

Один із учених писав: ”Вважалося, що дика природа така ж вічна, як вітер і 
сонячні цикли, але ось вона почала зникати під натиском прогресу. І тепер ми 
зіткнулись з питанням, чи оправдає ще більш високий рівень життя зв’язану з ним 
загибель звірів і птахів, вільних і прекрасних”.(О.Леопольд) 

 
Використання настінних карт із географії зіграло величезну роль у викладанні 

... (М.В.Остроградський) 
Л.А.Романець,  
Полтавський ОІППО 
... ось чому про необхідність існування навчального середовища для вивчення 

географії, а саме шкільного кабінету географії, ніхто не сперечається. Адже вчитель 
не може розповідати про географічні об’єкти чи природні явища без наочних 
посібників, що відтворюють їхні образи і місцеположення [3, С.42]. Ефективність 
процесу навчання географії визначається тим, наскільки засвоєння наукових понять 
спирається на знання конкретних фактів і об’єктів, наявністю уявлень учнів про ті 
предмети, явища, процеси, що вивчаються. Це сприяє правильному розумінню 
законів розвитку природи і суспільства. Наукове узагальнення проблема наочності 
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знайшла у працях Я.А.Коменського, який називав принцип наочності “золотим 
правилом” дидиктики. Ідея наочного навчання дістала свій подальший розвиток у 
працях Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, А.В.Дістервега та ін. Великого значення 
наочності надавав К.Д.Ушинський [3, С.19]. 

Оптимальність використання засобів унаочнення забезпечується ефективною 
організацією, функціонуванням шкільного кабінету географії.  

Засоби навчання можуть виступати, в залежності від дидактичної мети: 
джерелом нових знань і уявлень про географічні об’єкти, явища, процеси; 
ілюстрацією певних теоретичних положень; 
способом розвитку мислення учнів і розуміння існуючих причинно – 

наслідкових зв’язків; 
посібником для самостійної пізнавальної діяльності; 
способом інструктажу, повторення , узагальнення, систематизації, порівняння; 
способом контролю знань, умінь і навичок з географії. 
Отже, в умовах переходу на новий зміст освіти ми маємо підготувати таку базу 

засобів навчання, яка б відповідала сучасному науковому й технологічному рівням, 
сучасним педагогічним умовам. Тож 2004-2005 навчальний рік стане першим у 
реалізації програми “Навчальне обладнання”, яка має значно підвищити якість 
природничо – математичної ... освіти [2,С.4]. У зв’язку з цим актуальною проблемою 
для вчителя географії є узгоджене використання на уроках і в позакласній діяльності 
системи різних джерел знань , тобто навчально – методичних комплексів (НМК). 

Навчально – методичний комплекс з географії для загальноосвітніх навчальних 
закладів складається з таких компонентів: 

Підручник (базова складова НМК). 
Географічні атласи та контурні карти . 
Робочі зошити учнів. 
Хрестоматії, навчальні посібники для учнів. 
Словники – довідники з курсів шкільної географії. 
Дидактичні матеріали з курсів шкільної географії. 
Методичні посібники для вчителів. 
Наочні посібники( настінні карти, таблиці, картини, колекції тощо). 
Програми комп’ютерної підтримки. 
Використання всіх складових НМК не передбачається на кожному уроці, але їх 

комплекс, при достатньо кваліфікованому підході вчителя, набагато ( на 40-50%) 
підвищує ефективність навчально – виховного процесу [3.C.44], що підтверджується 
практичною діяльністю вчителів області. 

Орієнтиром щодо дидактичного та загального наповнення шкільного кабінету 
географії є Типові переліки навчально – наочних посібників, технічних засобів 
навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних 
закладів затверджене наказом міністра освіти і науки України від 20.06.2002р.№367[1, 
С.11-14]. 

На нашу думку діяльність навчального кабінету географії слід розглядати як 
можливість наукового підходу до організації навчального процесу з географії, як 
стимул до розвитку творчості вчителя та учня. А для системи післядипломної 
географічної освіти це важливий компонент післядипломної географічної освіти. 
Учитель систематизуючи та ефективно використовуючи обладнання, сам вчиться, 
набуває досвіду і активно обмінюється ним. 
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В загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області вже є позитивний 
досвід підготовки до функціонування кабінетів географії в умовах нового змісту 
географічної освіти. Так в школах Крюківського району м. Кременчука за сприяння 
методичного кабінету(завідуюча – Любов Василівна Бордюг, методист географії 
Анатолій Вікторович Однорал) відділу освіти Крюківського райвиконкому в травні 
2004 року відбувся огляд – конкурс шкільних кабінетів географії.  

За наслідками експертної оцінки фахової комісії огляду – конкурсу кращими, в 
школах Крюківського району м. Кременчука ,були визнані навчальні кабінети:  

гімназії №6 ( директор – Бурчун Ольга Дмитрівна, вчитель географії – Фесенко 
Ірина Володимирівна (керівник методичного об’єднання вчителів географії району, 
дипломант заочного етапу конкурсу “Учитель року – 2003“ в номінації “географія”, 
автор регіонального посібника “Географія рідного краю)); 

 загальноосвітньої середньої школи №22 (директор – Терещенко Світлана 
Іванівна, вчитель географії – Касьяненко Ігор Гаврилович), 

загальноосвітньої середньої школи №14 (директор – Зосименко Таїсія Іванівна, 
вчитель географії – М’якота Галина Львівна).Особливістю даного методичного 
заходу є ознайомлення з великою кількістю оригінальних експонатів, зібраних 
учнями та вчителями під час походів та екскурсій, що актуалізує краєзнавчий підхід 
до викладання географії ( Указ Президента “Про краєзнавчий рух” від 23.01.2001р. 
№35 та відповідна Постанова Кабінету Міністрів 2002 р.). Учні цих навчальних 
закладів мають унікальну можливість вивчати природу, населення, його культуру, 
фауну та флору засобами географії рідного краю. Ми вважаємо, що вивчення 
географії рідного краю треба розглядати і як поле діяльності, в якому виховується 
людина. Бо, одним з пріоритетних завдань сучасної школи була і залишається робота 
з виховання в учнів любові до рідного краю. У шкільній географії цьому сприяє 
педагогічний принцип “від простого – до складного, від близького до далекого”. Діти 
спочатку вивчають свою малу Батьківщину (навколишній світ, село, людей, що 
живуть в ньому). Після цього починається вивчення регіонів країни, країни в цілому, 
усього світу[4, С.10]... отже, виховання громадянина сьогодні – це інтегрований 
пріоритетний напрям роботи вчителя географії [4, С.8]. 
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Діяльність М.В. Остроградського, як педагога і методиста вищої школи була 
присвячена проблемі якості освіти. Саме це спонукало великого вченого до 
написання трактату «Роздуми про викладання», який залишається актуальним і має 
бути в центрі уваги педагогів та вчителів.  

Сьогодні, в період реформування школи, ця проблема стоїть не менш гостро. І 
не тільки освітян, а все прогресивне людство хвилює питання «Чим завтра школа 
буде принципово відрізнятись від школи вчорашньої?». Адже зміни, що відбуваються 
в освіті сьогодні не косметичні, вони здійснюються не по формі, а по суті і 
спрямовані не те, щоб підняти пріоритет освіти. 

Ми входимо в період, коли зміна ідей, технологій знань відбувається швидше 
ніж зміна поколінь. Тому основна задача освіти – це підготовка людини, здатної до 
сприйняття і творіння змін, які відбуваються в житті суспільства. 

Місце фізики в загальній середній освіті визначено прогнозом розвитку науки, 
техніки та економіки держави на найближчі роки. Основними рисами розвитку науки 
є комп’ютерізація, автоматизація та провадження сучасних технологій в усі сфери 
життя. Виходячи із цього, сформульовані задачі шкільної фізичної освіти: 

введення Державних стандартів; 
Державна атестація; 
профілізація навчання; 
Значення фізики у шкільній освіті визначається тим, що вона була і є 

фундаментом природничої освіти, філософії природознавства та науково-технічного 
прогресу. Характерні для сучасних наукових знань інтеграційні тенденції привели 
сучасну фізику, на відміну від фізики 19-го століття, до суттєвого розширення 
об’єктів фізичного дослідження, включивши космічні явища, процеси в надрах Землі 
та планет, деякі особливості явищ живого світу та властивості живих об’єктів, 
інформаційні системи. Таким чином, сучасна фізика – найважливіше джерело знань, 
основа науково-технічного прогресу. 

Профілізація шкіл – це веління часу. Варіативність профільних програм, 
диференційований підхід дає можливість враховувати здібності учнів, їх схильності 
та бажання. Учитель, виходячи із особистих можливостей і глибокого аналізу знань 
учнів, має обирати той чи інший рівень навчання, відповідну програму і підручник. За 
останні роки кількість шкіл нового типу (ліцеїв, гімназій, коледжів і т.ін.) зростає. 
Але робити конкретні висновки про якість навчання в таких школах треба не по назві, 
а по результатам. Без сумніву, школи нового типу дають якісні знання, що свідчить 
про високий рівень праці вчителів ( це ліцей №1, НВК №9, НВК №31 м. Полтави, 
Пирятинська гімназія, Лубенський ліцей, ліцей «Ада» та гімназія №6 м. Кременчука 
та інші). 

Учні цих закладів беруть активну участь в олімпіадах, успішно складають 
вступні екзамени у ВУЗи, але нажаль поглиблену фізику вивчають лише 4% дітей (по 
міжнародним міркам їх має бути не менше 15-20%).  

Аналіз стану фізичної освіти в школах області показує, що рівень навчальних 
досягнень учнів залишається незмінним, але результати участі учнів в олімпіадах з 
фізики низькі. Таким чином є підстави зробити висновок, що робота вчителів з 
обдарованою молоддю недостатня. Зацікавленість учнів фізикою знижується. 

 Вважаю, що в роботі з обдарованими дітьми не можна робити ставки тільки на 
елітні школи. Серед учнів сільських шкіл є багато здібних дітей. Але за браком часу 
вчитель не має можливості здійснювати якісне викладання, відповідно сучасним 
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вимогам у повному обсязі програми. Отже, одна із головних причин зниження якості 
знань з фізики – це необґрунтоване скорочення кількості годин на її вивчення. У 
порівнянні з Радянською школою бюджет часу на вивчення фізики сьогодні 
зменшився майже в 2 рази під лозунгом гуманізації, треба зауважити, що в ядрі 
гуманізації освіти в США лежить саме фізика, бо не один із предметів не дає такого 
ясного розуміння процесу пізнання природи та суспільства. 

 Перехід шкіл на нових 12-річний термін навчання може у значній мірі 
поправити положення якості фізичної освіти, але без збільшення бюджету часу, хоча 
б до 10 недільних годин у неповній середній школі забезпечити високий рівень усім 
учням неможливо. Тому фізика повинна бути реабілітована в кращих освітянських 
традиціях минулих років в масових школах. 

Друга важлива причина зниження якості фізичної освіти – низький рівень 
матеріально-технічного забезпечення шкільних кабінетів. За останні роки кабінети 
майже не поповнювались обладнанням. При тому, що значна частина навчального 
часу програми відведена на лабораторні, практичні роботи та експериментальні 
заняття. В наш час неприпустимо повертатися до «крейдового методу» навчання. 
Практика проведення олімпіад і зрізів якості знань свідчать, що у учнів виникають 
проблеми саме з тих питань, які пов’язані з експериментальними результатами, по тих 
розділах курсу фізики, які не можна засвоїти без експерименту. Сьогодні ця важлива 
проблема забезпечення шкільних кабінетів фізики обладнанням розв’язується на 
державному рівні.  

Третя важлива причина - відсутність інтересу до фізики. Це показник 
серйозних недоліків в організації процесу навчання. Пізнавальний інтерес – це 
глибокий внутрішній мотив, який базується на властивій людині природній, 
пізнавальній потребі. 

Найголовніша умова успішного навчання – це створення на уроках такої 
атмосфери, при якій діти будуть відчувати необхідність навчатися, з цікавістю 
сприйматимуть нові знання, відчуватимуть себе учасниками (а не сторонніми 
спостерігачами навчально-виховного процесу). Впровадження і розвиток сучасних 
педагогічних технологій спрямоване на підвищення ефективності знань, сприяє 
розумінню вивченого матеріалу. Кожна технологія володіє певним арсеналом засобів, 
прийомів і методів спонукання учнів до навчання. Ці методи систематично 
поповнюються та обновлюються, але всі добре розуміють, що найкращі результати 
визначаються тим, наскільки добре організована самостійна робота учнів, самостійне 
здобування знань. 

Сума знань, що дається учневі має велике значення, але це не є єдиний 
критерій. Поряд з цим є необхідність у тому, щоб навчальний процес забезпечував 
виконання ще двох функцій - це функція здатності учнів до самостійного засвоєння 
знань і функція уміння так чи інакше здобуті знання застосовувати у практичній 
діяльності. 

Відповідно до напрямків реформування змісту з загальноосвітньої підготовки в 
процесі переходу до 12-річного терміну навчання задачами до профільної підготовки 
передбачено розширення політехнічного світогляду учнів і розвиток їхніх творчих 
здібностей, формування технологічних, економічних та екологічних знань. М.В. 
Остроградський першим у педагогіці звернувся до цього питання, до проблеми 
політехнічного навчання. Одним із важливих аспектів розв’язання цієї проблеми він 
ставив питання включення до змісту навчання виробничо-практичного матеріалу. 
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М.В. Остроградський надавав великого значення урокам практичного застосування 
знань, як найефективнішим видам робіт і підкреслював важливість експерименту в 
різних його формах для досягнення глибоких і дійових знань, у процесі виконання 
якого праця поєднується з мисленням і аналізом. 

Любов до фізики пробуджується у шкільні роки. Показати, яка цікава фізична 
наука, як корисна вона у житті, розвинути здібності дітей, їх схильності до наукової 
діяльності – в розв’язанні цих задач ми завжди в боргу перед учнями. 

Вчителям нашої країни, всій педагогічній громадськості доведеться прикласти 
багато зусиль для подолання та усунення всіх недоліків і негараздів, щоб повернутися 
на позиції лідерства у вивченні фізики та інших природничих наук.  

Хотілося б вірити, що лозунг, який був проголошений главами європейських 
держав та урядів, що став популярним у Європі «Суспільство, основане на знаннях» 
буде реалізований в нашій країні.  

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Остроградський М.В., Блум І.А.. Роздуми про викладання // Постметодика – 

1996. – №2. – С.46. 
2. Бугайов О.І. Концепція фізичної освіти у загальноосвітній школі // Фізика та 

астрономія в школі. – 2001. – №6. – С. 6-13. 
3. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. Міністерства 

освіти і науки України. – 2004. – №24. – С.3-15. 
4. Державний стандарт базової і середньої освіти // Освіта України. – 2004. – 20 

січня. 
5. Інструктивно-методичний лист про вивчення фізики та астрономії у 

2004/2005 навчальному році // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 4. – С.3. 
Технологія дослідження навколишнього середовища за допомогою механічних  

та електричних приладів 
О.К.Цоков, 
Полтавський ОІППО  
Середовище проживання людини , умови її праці і навчання постійно є 

об’єктом санітарно – гігієнічних досліджень на предмет виявлення шкідливих 
фізичних факторів.  

Ці питання мають актуальне значення в системі шкільної та профтехосвіті. В 
освітньому просторі Полтавської області працюють міжшкільні виробничі комбінати, 
ліцеї та технічні коледжі.  

Охорона праці робочих місць, за якіми проводять навчання вчителі, майстри 
виробничого навчання і працюють самі учні повинна проводитсь за основними 
санітарно – гігієнічними норами. 

Ці норми і параметри розповсюджуються як на виробництво, місце проживання 
та і на навчальний процес під час якого може використовуватися обладнання, 
устаткування, що становить загрозу для здоров’я працюючих. 

Одним із параметрів, який нормується на виробництві і у навчальних закладах є 
мікроклімат. Основні його складові – температура, вологість повітря, рух повітря 
пов’язані між собою. Наприклад, зниженні температури у приміщенні підвищується 
рух повітря, а при підвищенні температури повітря починає проявлятися негативна 
дія вологості на організм людини. У свою чергу це призводить до порушення 
терморегуляції організму у цілому.  
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Загальні вимоги щодо норми мікроклімату визначають за ГОСТ 12.1.005 – 88. 
СНіП 2.04.05 – 88 та ДСН 3.3.6.042 – 99.  

Дуже важливу роль відіграє мікроклімат у кабінетах, класах навчальних 
закладів, де навчання проводиться із застосуванням персональних комп’ютерів. За 
санітарно-гігієнічними нормами до таких приміщень застосовують більш жорсткі 
параметри. Так, температура у них повинна становити 19,5±0,50С, відносна вологість 
– 60 ± 5 %, а швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с.  

Для більш точного вимірювання температури і вологості повітря застосовують 
аспіраційні психометри, наприклад, типу МВ-4М. Ним можна заміряти відносну 
вологість повітря у діапазоні від 10 до 100% при температурі повітря від -30 до 
+500С. За показами приладу та психометричними таблицями (графіками) 
розраховують абсолютну і відносну вологість повітря, його температуру у приміщені 
і на відкритому повітрі. 

Зараз широкого застосування отримав термометр шаровий “Тензор 41” 
Для динамічного або одночасного вимірювання температури повітря у різних 

точках застосовуються термографи та багатоточкові прилади з записними 
пристроями. 

Слід зазначити, що негативна теплова дія мікроклімату на організм людини 
особливо проявляється при інтенсивній інфрачервоній дії випромінювання. Особливо 
це стосується короткохвильової межі інфрачервоного спектру, яка найбільш сильно 
діє на організм людини. Так короткохвильове випромінювання (0,7-2,4 мкм) викликає 
нагрівання глибоко розташованих тканин організму і це може спричинити до 
біологічних порушень.  

Для контролю за додержанням санітарних норм за інтенсивністю 
інфрачервоного випромінювання розроблені ДСН 3.3.6.042 – 99. 

Для вимірювання інтенсивності інфрачервоного випромінювання 
використовують актинометри. Широке розповсюдження отримав термоелектричний 
актинометр Н.В.Носкова, абсолютний термометр Кондратьєва - Яшумової, якими 
можна виміряти дуже велику інтенсивність променевої енергії. Вимірюють 
інфрачервоне випромінювання у кал./см 2 хв.  

Використовують для вимірювання інфрачервоного випромінювання також 
більш сучасні радіометри РАТ – 1П та РАТ – 2П – КВАЦ – 41.  

Рух повітря вимірюється анемометром і кататермометром. Це може бути 
анемометри типу АСО-3, АП – 1 та термоанемометри ТА – 051, ТА – 55К. Діапазон їх 
вимірювання від 0,3 до 15 м/с за визначений проміжок часу. Швидкість повітря після 
вимірів розраховується за спеціальними графіками. 

Для визначення рухливості різнонаправлених потоків повітря та малих 
швидкостей їх руху використовують кататермометри з різними розмірностями шкали 
(низькоградусні, високоградусні). 

У виробничих, навчальних майстернях при неефективній дії вентиляції, під час 
нагрівання, використання випалювальних приладів, сушильних та термічних пічок 
можуть з’явитись отруйні домішки у повітрі. При підозрі на такі можливі фактори 
(відчувається постійна головна біль, запаморочення, підвищений тиск і серцебиття) 
використовують хімічний контроль. 

 Для вимірювання концентрації отруйних, шкідливих концентрацій речовин у 
робочій зоні застосовують газоаналізатори (наприклад УГ-2) з індикаторними 
трубками та індикаторними порошками. При нагнітанні у такий пристрій 
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досліджуваного повітря за допомогою насосу (сифону) слідкують за зміною окрасу 
індикаторного порошку, який з’являється у результаті реакції із шкідливими 
речовинами (газом чи паром). 

Вимірювання концентрації шкідливої речовини здійснюють по довжині 
змінившего свій колір слою індикаторного порошку в трубці (лінійно – 
колориметрична індикаторна трубка або по його інтенсивності забарвлення 
(колориметрична індикаторна трубка). Концентрація розраховується за допомогою 
стандартної шкали, касети, спеціальної етикетки, яка нанесена або додається до 
індикаторної трубки. У виробництві таким приладом можна виміряти наявність парів 
аміаку, сірчаного ангідриду, сірководню, ацетону тощо. 

Для нормальної праці, навчання, дуже важливе значення має освітленість 
приміщень, які повинне мати як природне так і штучне освітлення (особливо при 
експлуатації комп’ютерних систем). Значення освітленості на поверхні робочого 
столу у зоні розміщення документів повинно становити 300-500 лк, а освітлюваність 
екрана - не більше 300 лк. Середню освітлюваність приміщень визначають за середнє 
арифметичним значенням виміряних освітленостей в контрольних точках за 
розрахунковими формулами.  

Освітленість контролюють згідно СНіП П– 4– 79 та методичних рекомендацій 
ДСТУ БВ 2.2 – 6 – 97.  

Для вимірювання освітленості площин, які створюють лампи накалювання, 
люмінесцентні, металогалогеневі лампи та природне освітлення застосовують 
люксметри “Кварц-21” (Росія), фотометр 1105 (Данія) або досить розповсюджені 
Ю116, Ю – 117. .Діапазон сучасних люксметрів становить від 5 до 100.000 лк. 

Для вимірювання інтенсивності світлового потоку (енергетичної освітленості) 
застосовують УФ – радіометр (типу УФР – 21). Його діапазон вимірювання становить 
(в залежності від типу) від 220 до 400 Вт/м2. Широко застосовують фотометр 
цифровий (люксметр – яркометр) ТЕС – 0693.  

Виконання державних санітарних норми при роботі у приміщеннях де є 
виробничий шум, ультразвук та інфразвук обов'язкові до виконання згідно до закону 
України “Про охорону працю” та “Положення про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення України”. Ці санітарні норми визначають 
класифікацію виробничих акустичних коливань, встановлюють методи гігієнічної 
оцінки виробничого шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, нормують параметри 
та їх допустимі величини. 

З цією метою розроблені державні санітарні норми виробничого шуму, 
ультразвуку, інфразвуку ДСН 3.3.6 042 – 99.  

Такі фізичні фактори виробничого середовища, як шум, вібрація, освітлення., 
мікроклімат, неіонізуючі випромінювання та інші передаються через повітря, рідке чи 
тверде середовище і можуть шкідливо впливати на людину у процесі трудової 
діяльності. 

У першу чергу до них належать шуми. Їх можна поділити за характером 
спектра на широкосмугові, з безперервним спектром, шириною більш ніж одна октава 
і на тональні, в спектрі яких є чітко визначені дискретні спектри. Характер шуму 
встановлюється вимірюванням третинооктавних смуг частот по перевищенню рівня 
шуму в одній смузі над сусідніми не менш ніж на 10 дБ. 

За часовими характеристиками шуми слід поділяти на постійні, рівень шуму 
яких за повний робочий день при роботі технологічного обладнання змінюється не 



Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі  
 

 83

більш ніж на 5 дБ і на непостійні, рівень шуму яких за повний робочий день при 
роботі технологічного обладнання змінюється більш ніж на 5 дБ. 

У свою чергу непостійні шуми поділяються на мінливі, рівень яких 
безперервно змінюється у часі, на переривчасті, рівень шуму яких змінюється 
ступінчасте на 5 дБ і більше. Відрізняють також імпульсний шум, які складаються з 
одного або декількох звукових сигналів, кожен з яких довжиною менше 1с.  

Параметри постійного шуму на робочих місцях вимірюють у октанових смугах 
з середньо геометричними частотами 31.5, 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц в 
децибелах за формулами. Параметрами непостійного шуму, що коливається в часі є 
інтегральний рівень еквівалентний (по енергії) до максимального рівня шуму у дБ. 
Для імпульсного шуму нормованим параметром є еквівалентний рівень шуму у дБ 
(екв.) та максимальний рівень шуму у дБ. Він вимірюється за допомогою інтегруючих 
шумомірів та шумоаналізаторів.  

Ультразвукові коливання кваліфікують за способом передачі від джерела до 
людини. Його поділяють на повітряний, що передасться через повітряне середовище 
та контактний, що передасться на руки працюючої людини через тверде чи рідке 
середовище. 

За спектром ультразвук поділяють на низькочастотний, коливання якого 
передаються людині повітряним та контактним шляхом від 1,2х04 до 1,0х 105Гц і на 
високочастотний, коливання якого передаються людині тільки контактним шляхом 
від 1,0х105 до 1.0х109 Гц. 

Параметри ультразвуку, як і шуму звукової частоти, також нормуються. Вони 
утворюються коливаннями повітряного середовища у робочій зоні у дБ і 
вимірюються у трстинооктавних смугах з середньогеометричними частотами 12,5; 
16,0; 20.0; 25,0; 31,5; 40,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц; Для ультразвуку при контактній 
передачі допускається застосовувати такий параметр, як інтенсивність у ватах на 
квадратний сантиметр Вт/ кв.см 

Вимірювання ультразвуку, який поширюється контактним шляхом, 
проводиться шляхом визначення пікового значення віброшвидкості на поверхнях, 
призначених для контакту з руками оператора. 

Вимірювання повинно проводитися інтерферометром у точці максимального 
випромінювання. Рекомендований вимірювальний тракт складається з чутливого 
датчика, який дозволяє реєструвати ультразвукові коливання з рівнем поверхні не 
нижче 80 дБ, лазерного інтерферометра, схеми обробки сигналів, яка включає фільтри 
низької та високої частоти, мілівольтметра ВЗ-40, підсилювача частоти 
диференціального ланцюга та імпульсною мілівольтметра ВЧ-12.Згідно діючим 
санітарним стандартам нормам оцінка вібрації здійснюється за інтегральною оцінкою 
по частоті нормуючих параметрів та дозовою оцінкою. 

Основним методом, яким характеризують вібраційну дію на працюючих є 
частотний аналіз. Його характеристики – середнє квадратичне значення вибровикиду 
та виброприскорення (їх логарифмічні рівні) в октанових смугах частот. Спектр такої 
вібрації визначає специфіку її шкідливої дії. 

Для орієнтовної оцінки постійної вібрації використовують метод інтегральної 
оцінки , а для непостійної вібрації – метод дозової оцінки. Ці методи дозволяють 
отримати одночислові характеристики за допомогою розрахунків коректованого 
значення по змінному спектру вібрації, розрахунками еквівалентного коректованого 
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значення за вимірюваннями та відносно даних хрометражу та інструментальним 
вимірюванням еквівалентного значення або дози. 

Вимірювання шуму і вібрації здійснюється із застосуванням шумомірів: 00026, 
00017, 00023, 00024 та вимірювача шуму і вібрації ВШВ – 0003М2, позиційного 
інтегруючого шумовіброаналізатора 800В (Ларсен – Де – вис), а також за допомогою 
допоміжних приладів. До них належать самописець рівня, наприклад Н-110 для 
реєстрування вимірювальних рівнів вібрації в октанових смугах частот, магнітограф, 
наприклад, НО-36 для запису вібрації для наступного частотного аналізу та 
визначення еквівалентного рівня. Діапазон вимірюваних рівнів віброприскореності 
для таких приладів становить від 60 до 150 дБ, а смуга частот від 0,7 до 22,4 Гц і 
вище.  

Для виміру віброчастот у необхідному діапазоні частот і рівнів застосовують 
віброперетворювачі (вібродатчики). Такі наприклад. як ДН-7, ДН-13, ДН-19 та для 
виміру локальної вібрації ДН-3, ДН-4.  

Вимірювання еквівалентних рівнів в октанових смугах можна здійснювати за 
допомогою інтегруючого шумоміра ZR-0020 з набором октанових фільтрів, 
дозиметра 1084 фірми “Вартсилея” (Фінляндія)  

Кожний прилад або система, що генерує, виробляє або споживає 
електроенергію , створює електромагнітне випромінювання. Електромагнітна енергія 
від інфронизьких до зверхвисоких частот знаходять широке застосування у 
виробництві, побуті, науці та техніці. Такі прилади, як тостери, холодильники 
створюють дуже низькі рівні електромагнітного випромінювання. +++ Високовольтні 
мережі, мікрохвильові пічки, монітори комп’ютерів створюють найбільш високі рівні 
випромінювання.  

Як відомо, високовольтна електрична мережа (ЛЕП) створює додаткове 
техногенне навантаження на людину. Повітряні лінії передають та розподіляють 
електричну енергію по споживачам. Виробнича частота їх становить 50 Гц, а напруга 
– 100, 220, 300, 500 і 750 кВ та більше. Вони можуть створювати електричне поле і 
струм стікання для людини, що працює у їх зоні, у широких межах – від 2 до 45 В/м 
та від 6 до 570 мкА. 

Контроль за санітарно – гігієнічними нормою допустимої напруженості 
електричного поля промислової частоти здійснюється за ГОСТ 12.1.002 – 84 ССБТ.  

Можливість знаходження проживаючого населення у зоні електричного поля 
промислової частоти також обумовлює ведення необхідної гігієнічної регламентації 
цього фактора.  

Систематична дія рівнів, що перевищують допустимі показники можуть 
призвести до змін у функціонуванні нервової, серцево-судинної, ендокринної, а також 
обмінних процесів, імунологічної реактивності організму та його продуктивної 
функції.  

Одиницею вимірювання електричного поля частотою 50 Гц є величина напруги 
на одиницю довжини – вольт на метр (В/м) або кіловольт на метр (кВт/м. 

За санітарно – гігієнічними нормами напруженість електричного поля у жилих 
приміщеннях (у тому числі навчальних закладах, лікарнях, будинках відпочинку) не 
повинна бути більшою ніж 0,5 кВ/м. при тимчасовому перебуванні у зоні дії 
високовольтної мережі до 5 кВ/м, а у ненаселеній місцевості можливе 
випромінювання 15-20 кВт/м. Для вимірювання електричної складової застосовують 
прилад ,наприклад, ПНТ – 1, НФМ-1 (див. нижче). 
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Електромагнітна енергія низької частоти 1-12 кГц (індукційне нагрівання) 
широко використовується виробництві для гартування, плавки, нагрівання металу. Як 
правило, таки установки до 500 кВт не мають екрануючих пристосувань і тому 
можуть являтися джерелами випромінювання ЕМ- енергії. Про термічній обробці 
металу інтенсивність магнітного поля може доходити до 500-750 А/м. Працівники, що 
обслуговують такі установки зазнають комбінованої дії магнітного поля: шуму - 80-
90 дБ та променевої енергії до 3- 4 кал/см 2 за хв. 

Для сушіння вологих матеріалів, склеювання деревини, нагрівання, точковому 
зварюванні, термофіксації, плавлення термореактивних матеріалів, пластмас 
застосовують діелектричне нагрівання. З цією метою застосовують установки у 
діапазоні частот від 3 до 150 МГц, потужністю від 1 до 30 кВт. Напруга поля за 
електричною складовою може бути від десятків до сотень В/м, а магнітна складова до 
1 А/м.  

Для вимірювання постійного магнітного поля використовують тесламетр 43205 
або магнітометр МПУ – 1 . 

Джерелом шкідливих випромінювань, які несприятливо діють на організм 
людини є монітор комп’ютера. Частотний склад випромінювання монітору 
характеризуються наявністю ренгновських, інфрачервоних, ультрафіолетових 
випромінювань, електростатичних та електромагнітних полів.  

На виробництві застосовують установки СВЧ – енергії у яких генераторами 
можуть бути електровакуумні прилади з високовольтною анодною напругою (вище 
10 кВ). При такій напрузі виникає м’яке рентгенівське випромінювання і, як приклад, 
можна привести анону напругу модуляторної лампи флюорографічного апарату (120 
кВ). 

На виході модуляторних ламп, діодних множувачів – сучасних телевізорів, 
моніторів також присутні напруга до 25 кВ, яка створює м’яке рентгенівське 
випромінювання. На відстані 2-5 см від цих елементів воно становить декілька 
мілірентген (допустимий природній фон до 20 мікроренген.)  

Вимірювання можна здійснити дозиметрами “Бета”. “Прип’ять”, які 
розраховані на вимірювання малих доз інтенсивності, мають чутливу електрону 
шкалу. Іонізуюче випромінювання реєструється безпосередньо біля електронних 
блоків.  

 Слід зазначити, що рівні рентгенівського випромінювання вихідних 
високовольтних блоків монітору на робочій відстані від нього значно нижчі ніж 
природній фон. Незначна кількість іонізуючого випромінювання, що створюється 
катодно-променевою трубкою ефективно екранізується склом трубки.  

Інша справа з широким спектром електромагнітного випромінюваннями яке 
створює сучасна комп’ютерна система. Наприклад, глибина проникнення 
електромагнітної хвилі для м’язового та жирового шару на частоті 433 мГц становить 
відповідно 28,9 та 3,38 см і тому під час атестації робочих місць на це звертається 
першочергова увага.  

Електромагнітне поле слід оцінювати показниками інтенсивності поля і 
створюваної ним енергетичним навантаженням. 

Як відомо в діапазоні частот від 50 кГц до 300 МГц інтенсивність 
електромагнітного магнітного поля характеризується напруженістю електричного і 
магнітного полів. Енергетичне навантаження у цьому діапазоні оцінюється як квадрат 
напруги на добуток часу дії, а у діапазоні частот від 300 МГц до 300 ГГц енергетичне 
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навантаження характеризується поверхневою щільністю потоку, який представляє 
собою добуток щільності потоку енергії поля на час його дії . 

Інтенсивність електромагнітних полів ВЧ і УВЧ оцінюється напругою 
електромагнітного поля і визначається у вольтах на метр (В/м), а електрична складова 
в амперах на метр (А/м), а щільність потоку в діапазоні СВЧ оцінюється у 
мікровольтах, міліватах, ватах на квадратний сантиметр (мквт/см2, мвт/см2, вт/см2. 

Таблиця допустимих доз електромагнітного навантаження 

  
Назва 

випромінювань 
Частота Допус

тима доза 
Примітк

а 
Електрична 

складова 
60 кГц до 3 

МГц 
50 

В/м 
На 

протязі дня 
Електрична 

складова 
3 МГц до 30 

МГц 
20 

В/м 
На 

протязі дня 
Електрична 

складова 
30 МГц до 50 

МГц 
10 

В/мНа  
На 

протязі дня 
Магнітна 

складова 
60 кГц до 1,5 

Мгц  
5 А/м На 

протязі дня 
Магнітна 

складова 
30 кГц - 50 

МГц  
0,3 

А/м 
На 

протязі дня 
Магнітна 

складова  
300 Мгц – 

300000 Мгц 
10 

мкВт/см2 
На 

протязі дня 
Доза 

опромінювання при 
виконанні 
обслуговуючих робіт  

Діапазон ВЧ, 
СВЧ 

100 
мкВт/см2  

Не 
більше 2 год. 
на день 

Доза 
опромінювання при 
виконанні 
обслуговуючих робіт 

Діапазон ВЧ, 
СВЧ 

1000 
мкВ/см2 

Не 
більше 15-20 
хв. на день 

Для населення та 
осіб робота яких не 
пов’язана з професійною 
діяльністю  

Діапазон ВЧ, 
СВЧ  

Не 
більше  

1 
мкВ/см2 

На 
протязі дня 

Систематична дія електромагнітного поля з рівнями, що більше від 
допустимого може привести до порушення здоров’я працюючих. При цьому можуть 
виникати зміни зі сторони нервової, серцево – судинної, ендокринної системи. При 
значних діях електромагнітного поля СВЧ може виникнути пошкодження 
кришталика ока. 

Санітарно – гігієнічні норми та правила при роботі з джерелами 
електромагнітних полів високих , ультрависоких частот регламентовані за № 848 – 70 
ГОСТ 12.1. 006 – 84.  

У таблиці 1 наведені основні допустимі дози дії електромагнітного поля на 
організм людини.  

При випробуванні, ремонтуванні УВЧ – приладів, конструкту ванні та 
експлуатації передавальних радіо – та телеустановок діє і використовується широкий 
діапазон частот. 
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При випробуванні, ремонтуванні УВЧ – приладів, конструкту ванні та 
експлуатації передавальних радіо- та телеустановок діє і використовується широкий 
діапазон частот.  

У процесі регулювання, випробування на відкритих контурах, особливо при 
роботі на несиметричну антену напруженість електромагнітного поля на робочому 
місці (в залежності від потужності апаратури) визначається великою варіабельністю 
випромінювання і може досягати до 200 В/м. Особливо інтенсивному опромінюванню 
зазнають руки працюючого. При одночасній роботі декількох передавачів 
напруженість поля значно зростає.  

У фізіотерапевтичних кабінетах для діаметрії та індуктометрії використовують 
генератори високих частот (УДЛ-300М, ДВК-2), для УВЧ- терапії - апарати типу 
УВЧ-4, УВЧ-300 та для мікрохвильової терапії зверхвисокчастотні апарати ЛУЧ-58, 
“Волна” тощо. Ці установки працюють у діапазоні частот від 1,6 до 2450 МГц, їх 
потужність від 20 до 350 Вт. Напруженість електричного поля може досягати сотень 
В/м, а при обслуговуванні стаціонарних мікрохвильових установок щільність потоку 
енергії досягає 300- 600 мкВт/см2.  

Найбільш небезпечним для людини є діапазон СВЧ. Цей діапазон 
використовується у радіолокації, зв’язку, метрології, астрономії, радіоспектроскопії. 
Інтенсивність опромінення робочого персоналу таких установок від десятків до 
декількох сотень мкВт /см2. Основними джерелами опромінювання є антенні 
системи. Особливу небезпеку становлять декілька антенних систем розміщені на 
одному полігоні, які можуть у сукупності створити складання щільностей потоку 
випромінювання. Небезпеку для обслуговуючого персоналу становлять РЛС літаків 
при їх перевірці. Випромінювання характеризується варіабельністю за своїм 
характером. Рівні щільності потоку енергії лежать у межах від десятків до тисяч 
мкВт/см2.  

З цією метою існують державні санітарні норми і правила захисту населення 
від впливу електромагнітних випромінювань – ДСан ПІН 239 – 96 та ряд методичних 
вказівок щодо визначення рівня санітарно – захисної зони і зони обмеження 
будівництва у місцях розташування засобів телебачення, ЧМ – радіомовлення, 
різного виду радіолокаторів (№ 3660 – 85, № 3913 – 85, № 4562 88 та ін.). 

Для знаходження об’єктів, що рухаються, дослідження навколишньої 
місцевості РЛС випромінюють імпульси великої потужності. Для їх створення, 
модуляторні системи таких станцій використовують високовольтну напругу 
(збудження генераторних ламп, магнетронів, клістронів тощо) величина якої може 
досягати десятків тисяч вольт. При такій напрузі виникає м’яке рентгенівське 
випромінювання, яке разом з підвищеною температурою, високочастотним шумом, 
іонізацією повітря може створювати є шкідливі умови роботи для обслуговуючого 
персоналу.  

За допомогою електроприладів здійснюється контроль за додержанням 
гранично – допустимої межі, що стосується гігієни праці та санітарно – побутової 
гігієни у встановлених стандартах. Для виміру складових електромагнітного поля 
використовують різні вимірювачі напруженості електричного і магнітного полів ПНП 
– 1 НФМ – 1, В&Е – метр – АТ – 002 та вимірювачі напруженості ЕМП: ПЗ – 15, ПЗ – 
16, ПЗ – 17 , ПЗ – 21) та вимірювачі щільності потоку енергії: ПЗ – 18, Пз – 19, ПЗ – 
20, ПЗ – 30 , які дозволяють вимірювати щільність потоку потужності від 0,01 до 
сотні мВт/см2. 
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Як приклад можна привести вимірювальний прилад напруги ближнього поля 
НФМ-1. Цей прилад дозволяє широкосмугове вимірювання електричних та 
електромагнітних високочастотних полів на робочих місцях де працюють промислові 
високочастотні установки (індукційний ємкісний нагрів), установок зв’язку 
(пересувні та стаціонарні радіопередавальні станції) та оцінити електромагнітне поле 
біля ЕОМ. 

За допомогою НФМ – 1 може перевіряти екрановку обладнання, визначити 
місці джерела випромінювання, полів розсіювання та загальну магнітну складову 
високочастотних полів з використанням магнітного зонду. Цим приладом також 
можна виміряти електромагнітне поле, яке має частоту 50 Гц, проконтролювати 
медичні високочастотні установки за електричною складовою від 2 до 1500 В/м та за 
магнітною від 1 до 10 А/м. 

Крім НФМ – 1 для вимірювання фізичних чинників електромагнітного поля 
застосовують вимірювач напруженості поля П3-15,-16,-17,-21. Ці прилади вимірюють 
середньо – квадратичне значення напруженості електричної і магнітної складової 
неперервних та імпульсних ЕМП у ближніх зонах потужних джерел випромінювання. 

Для вимірювання магнітної індукції застосовують прилад ВПМ-04. Його 
призначення виміряти середньо - квадратичне значення магнітної індукції (щільність 
магнітної індукції) в ближній зоні випромінювання електричних джерел відео 
відображення. Його робочий діапазон від 5 Гц до 400 кГц, а межа до від 200 до 5000 
нТл (10-1000 нТл в залежності від частоти поля). 

Вимірювач напруженості статичного електричних зарядів ИЄЗ-П оцінює 
напруженість статичного електричного поля поблизу заряджених поверхонь. За 
допомогою його можна визначити поверхневу щільність заряду та визначити його 
знак. Його межа вимірювання 40-5000 В/см.  

З цією метою розроблені державні санітарні правила і норми влаштування і 
обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці 
учнів на персональних комп’ютерах ДСанПІН 5.5.6 – 009 – 98.  

Іонізація повітря, особливо там де застосовують електричні та радіотехнічні 
прилади також може становити небезпеку для здоров’я .  

Як відомо кількість легких негативних іонів у помешканнях, а особливо у 
кімнатах де використовуються комп’ютерні дисплеї знаходиться на рівні 200-500 
іонів в см2, що на порядок менше ніж у природному середовищі. Надто малий рівень 
призводить до ослаблення організму, захворювання серцево – легеневої системи, 
зниження імунної системи людини.  

Для вимірювання та безперервного реєстрування умовної концентрації 
позитивних і негативних аерофонів та електрично заряджених неактивних аерозолів 
застосовують аспірацій ний лічильник аерофонів UT-8401(Естонія) або прилад АСИ-1 
(Білорусь). 

Таким чином, використання механічних електричних приладів для атестації 
робочих місць, оцінки навколишнього середовища у місці проживання, навчання 
може дати широке коло відповідей щодо збереження життя і здоров’я людини та 
допомогти у налагодженні питань охорони праці в навчальних закладах області. 
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Размышления на тему 
О.В.Бугаевская,  
УВК им. Л.И. Бугаевськой Комсомольск Полтавской области 
Информатика как предмет появился в учебном плане совсем недавно. Что такое 

20 лет по сравнению с веками в течении которых формировались такие 
фундаментальные предметы как математика, физика, химия, биология, языки и 
другие. В отличие от этих сравнительно инертных, с точки зрения изменения объёма 
информации предметов, содержание курса информатики почти не стабильно. 
Изменение аппаратных и программных составляющих так велико, что совсем не 
возможно за этим угнаться. 

В связи с этим перед учителем встают вопросы: "Как учить?", "Чему учить?", 
"Каков конечный итог обучения?".  

Вопрос "Как учить?" появился совсем не случайно. Наверно, это самый 
трудный из всех поставленных вопросов. Почему? 

Во-первых, разве можно научить работать на компьютере не имея его? 
Во-вторых, разве можно преподавать не имея учебников? Те учебники, 

которыми обеспечивает Министерство образования и науки Украины школы, просто 
издевательство над учителем. Один учебник "Информатика" (Учебник для учеников 
10-11 классов средней общеобразовательной школы ) авторов Верлань А.Ф. и 
Апатова Н.В. чего стоит! А если учебник и хорош, то он один на 5 если не более 
человек. 

В-третьих. Имея аппаратуру, школа стоит перед нелёгким выбором или 
оплачивать свет и отопление, менять устаревшую мебель, увеличивать и обновлять 
книжный фонд, покупать канцелярские товары, или оплачивать ремонт 
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компьютерной техники и покупку программного обеспечения. До каких пор учитель 
в место того чтобы готовиться к уроку, в целях экономии сам производит техническое 
обслуживание аппаратуры. Ведь это в общей сложности не полчаса, а для класса в 10 
компьютеров как минимум день. И всё это учитель делает в своё личное время. 

В-четвёртых. Сейчас стоит вопрос об использовании лицензионных программ. 
Но разве может школа оплатить покупку программного обеспечения, если в среднем 
стоимость комплекта программ на 1 ПК примерно 150-200 у.е. 

В-пятых. Сейчас все силы образования направлены на информатизацию 
компьютеризацию учебного процесса. Но разве можно об этом говорить имея один 
компьютерный комплекс.  

В шестых. Разговор о кадрах – это самая болезненная тема. В большинстве 
случаях молодые учителя информатики вообще не готовы к работе: не знают как 
подойти к компьютеру, как установить программу, как преподавать предмет. Кто 
виноват? Это вопрос другой. Но факт остаётся фактом. 

О вопросе "Как учить?" можно было бы говорить бесконечно. 
Рассматривая вопрос "Чему учить?" вздыхаешь с облегчением. Ведь пакет 

учебных программ, рекомендованных Министерством образования и науки Украины, 
решил почти все проблемы. 

На последний вопрос: "Каков конечный итог обучения?" каждый учитель 
отвечает по-своему. Почему? Отвечу. С моей точки зрения, не в обиду будет сказано, 
все учителя делятся на три категории. 

1 категория. Научить всех или почти всех, не зависимо от желаний и 
возможности обучаемого. Эти учителя пости всегда остаются в тени. Но практически 
все их подопечные в дальнейшей жизни не испытывают дискомфорт в общении с ПК. 

2 категория. Выбрать сильных, работать только на них, уделять им внимание в 
ущерб другим учащимся. Зачастую они считают, что преподавать курс необходимо 
только сильным, а слабым это совсем не надо. Эти учитель всегда почти всегда на 
слуху. Если проверить уровень подготовки всех остальных учащихся – то это ниже 
среднего. Высокие результаты на олимпиадах и малой академии наук говорят об их 
профессионализме. Норазве это так? Неужели научить сильных, способных ребят так 
уж сложно, нежели научить менее способных, не проявляющих интерес к 
компьютерной техники ребят. 

3 категория. Ничему не может научить или учит не на должном уровне. И 
этому есть свои объективные и субъективные объяснения. 

Конечно есть у нас учителя которые сочетають всё хорошее 1 и 2 категории. Но 
их не более десятка на всю Украину, если не меньше. 

Я представляю как возмутилить некоторые учителя. Но это моя точка зрения и 
она имеет право на существование. 

Конечно критиковать легко, а вот внести свои предложения достаточно 
сложно. Но я постараюсь. 

1. В каждой школе должно быть три компьютерных комплекса. Один для 
уроков информатики старшей и средней школы, второй – младшей и средней школы, 
третий – для проведения уроков с использованием компьютерной техники. Три 
кабенета как раз решат проблему роботы на ПК учащихся и учителей после уроков. 

2. Три кабинета являются информационным центром школы, в котором 
сосредоточены основная оргтехника необходимая для создания печатной продукции, 
програмного обеспечения школы. 
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3. В связи с эти необходимо ввести ставки: заведующего "Информационным 
центром", лаборанта, за типографские роботы. 

4. Каждой школе выделять, например, 5 000 грн. в год на целевое 
использование (только для кабинета информатики или "Информационного центра"). 
Эти деньги школа использует для ремонта компьютерной и оргтехники, для 
приобретения необходимых канцелярских товаров и расходных материалов. Если 
школа не все эти деньги использует они остаются на счету. Это даёт возможность в 
последствии обновлять компьютерный парк и оргтехнику кабинета. 

Можно написать ещё и ещё, но на мой взгляд это самое необходимое для 
защиты прав учителя информатики и внедрения компьютерной техники в учебный 
процесс.  

 
Інформатика в умовах профільного навчання 
І.І.Дмитренко, 
Полтавський ОІППО 
Ж.О.Каплоух, 
Полтавський ММК 
Цілі та завдання навчання інформатики, як будь-якого іншого шкільного 

предмету, пов’язані з формуванням основ світогляду учнів, розвитком їх творчого та 
критичного мислення, здібностей та мотиваційної сфери, продовженням освіти, 
підготовкою до повноцінного життя у сучасному інформаційному суспільстві. Час 
вимагає зміни пріоритетів шкільної освіти, орієнтації її на особистість учня, 
задоволення його інтересів та освітніх потреб шляхом впровадження диференціації та 
профільності навчання. 

Інформатика залучає до навчального процесу нові види навчальної діяльності, 
спонукає учнів до опанування такими сучасними методами наукового пізнання, як 
формалізація, синтез, моделювання, комп’ютерний експеримент і таке інше. Вміння 
та навички, що формуються саме при вивченні інформатики, у сучасних умовах 
носять загально навчальний, загально інтелектуальний характер і можуть бути 
перенесені на вивчення інших предметів з метою створення цілісного інформаційного 
простору знань учнів. Виключну роль відіграє навчання інформатики і у підготовці 
учнів до продовження освіти та професійного самовизначення. Аналіз змісту 
професійної діяльності людей масових професій, а також прогнозування її розвитку 
на перспективу, дозволяє зробити висновок про необхідність підготовки спеціалістів 
високої кваліфікації у галузі інформаційних технологій. Інформаційна компонента 
стає важливою складовою технологічної підготовки незалежно від сфери її діяльності 
у майбутньому і сприяє її самоосвіті та самовдосконаленню. 

В умовах переходу до профільного навчання курс інформатики у 2004-2005 
навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за 
програмами надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних 
закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, 
спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика.”, видавництва “Прем’єр”, 
Запоріжжя,2003 р. У збірнику вміщені програми для класів з різними напрямами 
профілізації. Зміст кожного курсу розроблено у відповідності до завдань профільного 
навчання на основі аналізу узагальненої діяльності фахівців різних профілів. Оскільки 
діяльність користувачів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та 
спортивного напрямів профілізації пов’язана з розв’язуванням задач на обробку 
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інформації, увага акцентується саме на цих питаннях. Одне з основних завдань курсу 
– формування практичних навичок викоритання засобів інформаційних технологій, 
отже вчитель плануючи навчальний матеріал повинен передбачити виконання 
обов’язкових практичних робіт. Виходячи із змісту навчального матеріалу та вимог 
до результату навчальної діяльності учнів пропонуємо орієнтовні практичні роботи. 

Суспільно-гуманітарний, спортивний напрями профілізації 
– Інформаційна система та її складові.  
Практична робота № 1 „Робота з клавіатурним тренажером”. 
Практична робота № 2 „Виконання операцій з файлами та папками. Пошук 

потрібної довідкової інформації”. 
Практична робота № 3 „Робота з антивірусною програмою. Архівація файлів”. 
– Глобальна мережа Internet. 
Практична робота № 4 „Пошук інформації в Internet”. 
Практична робота № 5 “Створення, відправлення та одержання електронного 

повідомлення”. 
Практична робота № 6 “Форум. Участь у веденні дискусії”. 
– Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Графічний 

редактор. 
Практична робота № 7 „Робота з графічним редактором”. 
– Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Текстовий 

редактор. 
Практична робота № 8 „Редагування тексту”. 
Практична робота № 9 „Введення тексту з клавіатури”. 
Практична робота № 10 „Форматування тексту”. 
Практична робота № 11 „Робота з таблицями та графічними об’єктами в 

середовищі текстового редактора”. 
Комплексна практична робота № 12 “Робота в середовищі текстового 

редактора”. 
– Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Комп’ютерні 

презентації. 
Практична робота № 13 “Створення освітніх презентацій з різних шкільних 

дисциплін”. 
– Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Табличний 

процесор. 
Практична робота № 14 “Введення, редагування та форматування табличних 

даних”. 
Практична робота № 15 “Опрацювання табличної інформації за допомогою 

вбудованих функцій та операцій”. 
Практична робота № 16 “Побудова діаграм і графіків під час роботи з 

електронними таблицями”.  
– Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Системи 

управління базами даних.  
Практична робота № 17 “Створення структури бази даних, введення та 

редагування даних”. 
Практична робота № 18 “Впорядкування, пошук та фільтрування даних в базі 

даних”. 
Практична робота № 19 “Створення простих запитів та звітів”. 
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Для класів художньо-естетичного напряму профілізації до теми “Глобальна 
мережа Інтернет” слід додати практичну роботу “Створення Web-документів”. 

Для класів універсального профілю слід додати такі практичні роботи до теми 
“Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування”: “Створення 
та реалізація найпростіших лінійних програм”, “Створення та реалізація програм з 
розгалуженням”, “Створення та реалізація циклічних програм”. 

Для класів природничо-математичного та технологічного напрямів профілізації 
для визначення кількості та змісту практичних робіт можна користуватися 
орієнтовним поурочним плануванням, вміщеним в програмі “Інформатика”, 2002 
року видання. 

  
ЛІТЕРАТУРА 
Концепція профільного навчання в старшій школі. 
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для 

профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, 
гуртків. Інформатика.”/За ред. М.І.Жалдака. – З.:Прем’єр, 2003 

  
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 
І. І.Дмитренко, 
Полтавський ОІППО 
Ю.А.Кузуб, 
НВК № 2 смт. Семенівска Полтавської обл. 
У сучасному світі все досить швидко змінюється, змінюються і пріоритети 

освіти. Якщо колись цінувалися знання самі по собі, то тепер на перше місце вийшли 
уміння здобувати й ефективно використовувати знання.  

Причини зрозумілі: у наш час знання швидко втрачають свою актуальність або 
виявляються недостатніми, отже, потрібно опановувати способи їхнього відновлення 
і поповнення. Від того, як учень може застосувати ці знання, наскільки він 
компетентний у широкому позашкільному контексті, залежить його майбутнє 
самовизначення. Це не тільки уміння здобувати і застосовувати знання, це 
комунікативні навички, навички самоконтролю і самооцінювання, розвиток творчих 
здібностей. 

Таким чином, оцінка знань учнів може виглядати так: 
– перевірка (у цьому підході набір показників і процедури оцінки 

розробляються і приймаються як державні стандарти); 
– механізм діалогу і саморозвитку (при такому підході, коли основними 

споживачами інформації про освітні результати є безпосередні учасники освітнього 
процесу – учителі, учні) 

 У процесі становлення державної системи оцінки якості освіти чітко 
проступають дві тенденції, два підходи до оцінки якості навчання, про які говорилося 
вище. З одного боку, усе активніше використовуються тести множинного вибору. З 
іншого боку, стали проводитися нетривіальні вибіркові обстеження, що могли б 
давати школам великий привід для міркувань. При цьому при будь-яких формах 
моніторингу за якістю навчання на перший план виступають два моменти: 
діагностика і корекція на її основі. 

 
ДІАГНОСТИЧНА МЕТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 
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На нашу думку, основними характеристиками педагогічної майстерності 
вчителів є: 

– якість знань і дій учнів; 
– задоволеність учнів (не педагогом!) процесом навчання. 
Отже, і вчитель, і учень, будучи суб'єктами освітнього процесу взаємно 

впливають на процес навчання і його якісні показники. 
 
ОБ'ЄКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Однією з головних задач у роботі вчителя є планування контролю за якістю 

знань, розробка його змісту, форм і методів його проведення, аналіз результатів цього 
контролю з метою корекції змісту навчання, методичних прийомів, форм організації 
діяльності учнів на уроках і позаурочний час.  

При проведенні аналізу контролю особливо важливим є нагромадження 
інформації про динаміку якості знань, вироблення заходів для усунення типових 
помилок, деяких труднощів при засвоєнні матеріалу. Якість знань не завжди 
визначається обсягом вивченого матеріалу, скоріше – це уміння оперувати цим 
матеріалом. Це все і вимагає визначеної системи контролю. Існує кілька видів і форм 
контролю. Проаналізувавши сучасні підходи до даної проблеми, прийдемо до 
наступної класифікації:  

 
ФОРМИ КОНТРОЛЮ (по діяльності) 
1. Урочні – традиційні:  
– Контрольні роботи, у тому числі індивідуально-диференційовані;  
– Практичні роботи і лабораторні роботи;  
– Тести;  
– Самостійні завдання;  
– Заліки;  
– Самостійні роботи (навчальні і контролюючі);  
– Реферати.  
 2. Позаурочні:  
– Конкурсні проекти;  
– Захист рефератів.  
 3.Визначені нетрадиційні:  
– Круглі столи;  
– Дидактичні багатофункціональні ігри;  
  
ФОРМИ КОНТРОЛЮ (по функціях) 
– Констатуючий – відстеження фактичного засвоєння матеріалу.  
– Формуючий – констатація змін. Аналіз відповідності отриманих результатів 

очікуваним, виявлення факторів, що впливають на результат.  
– Коригувальний – виправлення недоліків.  
Наприклад, до кожної роботи учням пропонуються завдання на картках. Для 

контролю знань використовуються практичні роботи, самостійні роботи (за 
запропонованим планом, за назвою і метою роботи), звіти про проведені дослідження, 
задачі, диктанти, проектні роботи. 

 
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
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Контроль знань і умінь учнів — обов'язкова умова результативного 
навчального процесу. Про вимоги до рівня підготовленості учнів повинний знати не 
тільки вчитель, але й учень і його батьки, тому що при правильно організованій 
системі обліку успішності оцінки повинні бути об'єктивними сигналами до 
опрацювання обов'язкового навчального матеріалу. Тому при організації перевірки 
знань і умінь потрібно врахувати ряд особливостей інформатики, як навчального 
предмета:  

1) Курс інформатики можна представити двома взаємозалежними розділами: 
робота з персональним комп’ютером;  
основи алгоритмізації і програмування, 
де комп'ютер виступає, як високоефективний засіб збору, збереження, обробки 

інформації, що застосовує нові інформаційні технології. 
Тому особлива увага при моніторингу навченості повинна приділятися 

перевірці основних понять, розкриттю взаємозв'язків і взаємозалежностей 
вищезгаданих розділів. 

2) Інформатика як навчальний предмет дає великі можливості реалізувати 
навчальні задачі через різноманітні підходи, наприклад:  

експеримент: уявний і комп'ютерний. (Наприклад, по темі «Виконавець, 
система команд виконавця» можна проводити ціле дослідження по створенню 
віртуального виконавця і виконання ним можливих команд 

практичні і лабораторні роботи, рішення логічних задач і ін. 
При перевірці знань і умінь потрібно враховувати оцінку не тільки теоретичних 

знань, але і практичних умінь. З метою індивідуального підходу до навчання слід 
пропонувати учням різнорівневі завдання, а також завдання, що враховують різну 
швидкість роботи учнів. При організації і плануванні перевірки знань по інформатиці 
не можна не враховувати вікові особливості учнів, тому що саме використання різних 
методичних прийомів, найбільш ефективних для кожної вікової групи, дає 
можливість спонукати учнів до активної навчальної діяльності. Так у початковій 
школі – це в основному гра, а в старших класах – дослідницький пошук. 

При складанні запитань і завдань для учнів потрібно враховувати такі вікові 
особливості: 

допитливість, спостережливість;  
інтерес до динамічних процесів;  
бажання спілкуватися з комп'ютером;  
предметно – образне мислення;  
швидке оволодіння уміннями і навичками;  
емоційна збудливість.  
  
ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ. 
Різноманітність навчальної діяльності учнів на уроках інформатики призводить 

до необхідності розробки таких підходів до контролю, які б враховували знання й 
уміння учня, «здобуті ним різними шляхами» з урахуванням його індивідуальних 
особливостей.  

Система тематичного обліку знань і вмінь дозволяє:  
використати поурочний контроль для досягнення головної мети теми;  
врахувати різноманітні форми навчальної діяльності учня, його роботу 

протягом досить тривалого часу;  



Секція 4  
 

 96 

виконувати завдання різного рівня складності.  
Складати завдання і запитання для підсумкової перевірки слід з урахуванням 

вимог до тематичного контролю:  
визначення обов'язкових знань і вмінь;  
виключення питань, які надто деталізують навчальний матеріал;  
контроль загальнонавчальних навичок, а не тільки предметних (робота з 

підручником і зошитом, завдання творчого характеру).  
Узагальнення й оцінку знань учнів бажано проводити через 5–7 уроків. Теми, 

що вимагають на вивчення більшу кількість годин, розбивати на кілька окремих 
підтем, або проводити проміжний контроль. У цьому випадку можна 
використовувати тестування, на виконання якого виділяти не більше 10—15 хвилин. 

Схему планування тематичного контролю можна зобразити так:  
 

 
 
Спочатку визначаємо, що будемо контролювати (зміст контролю) і як будемо 

контролювати (методи контролю). Вибираючи методи тематичного контролю, слід 
скористатися тим, що в процесі вивчення теми були створені можливості вибору 
шляху досягнення головної мети: робота з персональним комп'ютером, розв’язування 
логічних задач, проведення дослідження вдома, у класі.  

Наприклад, при складанні запитань для контролю по темі вибираємо один зі 
шляхів:  

Використати завдання, засвоєння змісту яких вимагало участі різних 
аналізаторів, різних типів пам'яті, різної швидкості виконання.  

При оцінці знань використати роботи, виконані у вигляді досліджень, 
лабораторної роботи, творчого завдання, а не тільки результати письмової 
контрольної роботи. 

Виходячи з цього, можна сказати: «Низький рівень знань з інформатики має 
тільки той, хто не працює ні головою, ні руками; ні вдома, ні на уроці; ні з 
підручником, ні з зошитом, і не один – два уроки, а півтора місяця». У той же час для 
сильних учнів, або учнів, що захоплюються інформатикою, потрібно надавати великі 
творчі можливості показати себе різнобічною людиною. Більше часу потрібно 
виділяти на індивідуальну роботу. Адже, враховуючи специфіку викладання 
інформатики, це дасть змогу успішно виступати на олімпіадах та займатися 
науковими роботами. 

 
ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ УЧНІВ. 
Якість знань не завжди визначається обсягом вивченого матеріалу, скоріше – 

це уміння користуватися цим матеріалом. Процес засвоєння знань – індивідуальний, 

ТЕМА 

Поурочний контроль 

Проміжний контроль 

Підсумкова перевірка по темі
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тому і потрібно використовувати різні форми діагностики – контролюючої роботи на 
уроці, що враховує рівні навчання і навченості кожного учня класу. 

Можна використовувати різні способи оцінки: усний контроль (індивідуальне, 
фронтальне, групове, взаємне опитування і т.д.), письмовий контроль (диктант по 
термінології, різноманітні й різнорівневі контрольні роботи), тестовий контроль, 
ігровий контроль (кросворди, олімпіади, нетрадиційні уроки). А в процесі 
відстеження вести для кожного класу окрему діагностичну карту, проаналізувавши 
яку, можна одержати відповіді на різні питання: чи доступно був поданий навчальний 
матеріал, чи цікавий він був для учнів. Ця діагностична карта заповнюється протягом 
роботи з усієї теми. Проаналізувавши результати, можна зробити висновки про власні 
помилки, скорегувати діяльність дітей, спрямувати її у творче русло. 

Діагностика рівня засвоєння знань і умінь на кожному етапі навчання 
дозволяють оптимально вибирати форми і методи навчання, а також форми корекції 
помилок і прогалин у засвоєнні і застосуванні знань і умінь.  

У різних вікових групах слід використовувати різні форми, прийоми і методи 
навчання учнів. Отже, для дітей різного віку будуть різні і форми контролю.  

Наприклад, під час уроків у початковій школі, відбувається осмислення 
реальних навчальних можливостей: рівня знань, пізнавальних інтересів, мотивації 
навчання, ступеня задоволеності учнів і вчителя. Тут, важливий сам розумовий 
процес (як думає людина, як думає комп'ютер,...) і тому можна застосовувати різні 
прийоми при фронтальному опитуванні: перехід від ситуації ускладнення до 
постановки задачі, «узагальнення з місця», а також методи діагностики:  

звичайний експеримент («Гра в процесор»: учасники розбиваються на групи й 
іменують себе різними частинами комп'ютера і по ролях показують інформаційні 
процеси в реальному часі й ін.); 

лабораторний, наприклад: а) «Вибір завдання» у темі «Твердження, значення 
тверджень»: пропонуються картинка і кілька висловлень до неї; Одне завдання – 
знайти твердження, значення тверджень; Інше завдання – до запропонованої картинки 
придумати істинні й хибні твердження. На цьому етапі важливий діагностичний 
показник: яке завдання вибрано, процес його розв’язку, чи сподобалося завдання і 
чому?; б) пошук найкращого способу розв’язку; в) розв’язування задач з неповною 
умовою (мета, якого виявити здатність учнів досліджувати, аналізувати, 
усвідомлювати способи роботи. 

Ці методи і прийоми діагностики дозволяють оцінити знання учнів, ступінь 
навченості, розумові функції дітей. Учні повинні мати адекватні уявлення про 
інформаційну картину світу, про нові інформаційні і комп'ютерні технології, що 
стрімко розвиваються. Таким чином, вивчення інформатики повинне базуватися на 
роботі думки, і тим самим істотно сприяти розумовому розвиткові учнів. 

Деякі завдання слід диференціювати для різних груп учнів. Багатий матеріал 
для діагностики і наступної корекції знань дають індивідуальні завдання на 
моделювання, а також міжпредметні завдання (метод проектів). Звичайно ж, потрібно 
застосовувати і традиційні форми контролю: самостійні, контрольні роботи, усні 
відповіді, повідомлення і реферати. Не можна вважати, що індивідуальні картки 
цілком перевіряють усі уміння і навички, якими повинний володіти кожен учень у 
процесі вивчення даної теми, але вони дозволяють диференційовано підійти до 
перевірки і діагностики знань і умінь на кожнім етапі процесу навчання. 
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І на закінчення можна сказати, що оволодіння методиками системного 
контролю, педагогічний моніторинг навченості учнів і аналіз їх діяльності дозволяє 
проконтролювати свою об'єктивність у виставленні оцінок, скорегувати свою 
педагогічну діяльність. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПАДЩИНИ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ 
Ю.А.Заєць, 
Степненський ЗНЗ І-ІІІ ступенів Полтавського району 
 
"Зацікавити дитину – саме в цьому один із  
найважливіших принципів нашої теорії" 
М.В.Остроградський 
 
Інформатизація освіти має забезпечити підготовку молодої людини до 

повноцінного життя в сучасному інформаційному суспільстві і передбачає 
впровадження нових інформаційних технологій у систему навчання. 

У нашому навчальному закладі склалася певна система використання наявної 
інформаційної бази, яка включає клас інформатики, оснащений комп'ютерною 
технікою. 

Інформаційні технології знаходять широке й ефективне застосування не тільки 
при вивченні курсу інформатики, але і інших предметів природничого і гуманітарного 
циклів. Також ведеться широка гурткова робота серед школярів різних вікових 
категорій. 

Для розв'язання розглянутих вище завдань широко використовується 
педагогічна спадщина нашого славетного земляка – Миколи Васильовича 
Остроградського. При вивченні інформатики навчальний процес організовується на 
основі таких принципів : 

"Ми пропонуємо ознайомлювати з елементами наук у найдоступнішій  
формі, більш простій, більш дохідливій ... , збуджувати інтерес в учнів, не 

допускати нудьги" 
"Розвивати самостійність мислення"  
"У пошуках істини людям не вистачає не думок, а порядку і системи" 
"Мало знати, треба ще і пам'ятати" 
"Технічна освіта є наймогутнішим важелем, який треба пускати в хід,  
 щоб активізувати розвиток сільського господарства і промисловості..." 
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У своїй роботі я намагаюся запроваджувати застосування комп'ютера для 
навчання і гри, починаючи з молодших класів. Це використання найпростіших 
графічних і текстових редакторів, логічні і динамічні ігри, різні засоби мультимедіа. 

Школярі середньої вікової категорії, завдяки психологічним особливостям 
цього віку, найбільш широко прагнуть використовувати комп'ютери для різних 
ігор.Тому вдало підібрані такі програми дають можливість зацікавити і виробити 
певні навики у дітей для роботи на ПК.До таких ігор належать різного плану 
"стратегії" – економічні, біологічні, екологічні, географічні і т.д. 

Така підготовка учнів 1-9 класів, яка здійснюється в основному на гуртку, дає 
можливість при викладанні інформатики в 10-11 класах майже не зосереджуватись на 
курсі "Користувача ПК", а більше часу приділяти програмуванню і використанню 
комп'ютерних телекомунікацій. 

Проблема підготовки учнів до участі в олімпіадах є досить актуальною. 
Починати олімпійську кар'єру в 11 класі пізно. Тому підготовка до першого виступу 
повинна розпочинатись приблизно у 9 класі. При цьому робота з обдарованими 
дітьми повинна бути ретельно спланована, з урахуванням різних аспектів. 

Комп'ютерні телекомунікації застосовуються мною в основному на уроках, в 
умовах реального навчального процесу. Такі технології дають нові форми і методи 
навчання, нову ідеологію глобального мислення. У своїй практиці я застосовую 
майже всі види телекомунікацій : 

www-сервери; 
електронна пошта; 
FTP-сервери; 
комп'ютерні бесіди (IRC) 
Зрозуміло, що на ефективність таких занять досить сильно впливає низька 

якість телефонних мереж, але надіємось, що в недалекому майбутньому ця проблема 
зникне. 

Один із найпростіших засобів телекомунікацій – електронна пошта, з успіхом 
використовується у навчальному процесі. Її навчальне значення в тому, що вона: 

підвищує інтерес учнів до навчання; 
розширює комунікативну практику дітей; 
удосконалює письмову мову; 
стимулює самоосвіту 
Учні, які відвідують гурток, надають значну допомогу адміністрації школи, 

вчителям – набирають різні тексти, роблять креслення, малюнки, допомагають в 
оформленні кабінетів, створюють і розширюють дидактичні матеріали. Гуртківці 
постійно випускають стінгазету, де оперативно висвітлюються всі новини в 
"віртуальному світі".  

 
Використання нових інформаційних технологій  

в навчально-виховному процесі 
О.В.Ігнатов, 
ЗНЗ № 3 м. Карлівки 
Аналіз світового та деякого вітчизняного досвіду , використання нових 

інформаційних технологій в галузі освіти свідчить про те, що процес комп’ютеризації 
стає одним з найважливіших важелів впровадження досягнень науково – технічної 
революції у всі сфери життя. Нові технології освіти породжують нові форми і 



Секція 4  
 

 100 

специфічний зміст навчання. Останнє призводить до появи нових навчальних 
предметів, міжпредметних курсів, нових підходів до організації навчання. 

Інформатизація суспільства і пов’язане з нею широке розповсюдження засобів 
обчислювальної техніки помітно впливає на зміст навчання, дають в розпорядження 
учасників навчально – виховного процесу нові засоби навчання, стимулюють 
створення автоматизованих інформаційних систем для вирішення нагальних завдань 
освіти. 

Комп’ютеризація школи йде двома напрямками : навчання комп’ютерній 
грамотності та застосування комп’ютера для вивчення шкільних предметів. І якщо в 
розвитку першого напрямку досягнуто значних успіхів, то по відношенню до другого 
виникає дуже багато проблем. 

Активна інформатизація освіти призвела до цілеспрямованих намагань 
осмислення багатостороннього навчального застосування комп’ютера, визначення 
його реального впливу на процеси навчання і виховання дітей.  

Комп’ютер як інструмент людської діяльності і принципово новий навчальний 
засіб має певні особливості. 

По-перше, він спроможний забезпечити доступ до практично необмеженого 
об’єму інформації та її аналітичної обробки. Таке різке кількісне збільшення об’єму 
потенційно доступної інформації та швидкості її отримання приводить до якісної 
зміни – виникнення феномену „безпосереднього включення” людини в інформаційну 
культуру суспільства. 

По-друге, комп’ютер є універсальним засобом пізнавально-дослідницької 
діяльності людини. Він дає можливість автоматизувати перетворення даних, 
отриманих людиною в процесі набуття нових знань. 

Комп’ютер є другим за значимістю, після традиційної писемності, засобом 
обміну інформацією, при чому у світових масштабах і практично без обмежень 
мовними відмінностями. 

Та мабуть головною рисою, що виділяє комп’ютер серед інших інструментів 
людської діяльності, є здатність „вступати” у змістовний діалог з користувачем, 
створюючи єдине функціональне предметне середовище. Тим самим комп’ютер не 
просто і не тільки підсилює інтелектуальні можливості людини, діє на її пам’ять, 
емоції та інтереси, але й перебудовує саму структуру пізнавальної та виробничої 
діяльності людини.  

Найбільш очевидним проявом інформатизації у змісті сучасної освіти є науково 
обґрунтована розробка дисциплін, спрямованих на загальноосвітню підготовку учнів 
в області інформатики. 

Постає питання: що необхідно сучасній школі? 
Традиційна інформатика є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, 

що, поряд з математикою, фізикою, рідною та іноземною мовами, історією держави та 
суспільства в цілому, забезпечує формування інтелектуальних здібностей учнів. Та, 
на мою думку, набагато перспективнішою і потенційно спроможнішою може стати 
прикладна інформатика як сукупність різних видів людської діяльності, пов’язаних з 
використанням нових інформаційних технологій. Адже різке прискорення розвитку 
нашого суспільства ставить перед освітньою галуззю дуже серйозні вимоги – 
передача суспільству майбутніх спеціалістів, людей із сформованими універсальними 
інтелектуальними здібностями, які б не стикалися з великими труднощами при 
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використанні інформаційних засобів діяльності ні на робочому місці, ні в особистому 
житті. 

Як на мою думку, таке непросте завдання можна вирішити шляхом 
впровадження цілісної неперервної системи підготовки учнів в області інформатики 
за схемою 

Комп’ютерна                 Комп’ютерна                Готовність до 
обізнаність                грамотність                     використання ЕОМ в  
                                                     практичній діяльності 
За традиційного способу вивчення інформатики в 10 – 11 класах дану схему в 

повному обсязі виконати неможливо через малу кількість годин, відведених на 
вивчення цього предмету. 

Вихід є. Перший етап можна виконувати з молодшими школярами, ввівши в 
школі гуртки чи спецкурси, щось на зразок „Вступ до інформатики”. При цьому учні 
отримують початкові відомості про архітектуру, пристрої та основні принципи 
роботи ЕОМ. 

Введення в середніх класах курсу на зразок „Курсу користувача” дає 
можливість виконати завдання другого етапу. Тут учні отримують знання 
математичних основ ЕОМ та основ обчислювального моделювання, формують 
уявлення про потенціальні можливості застосування ЕОМ в людській діяльності. 

Ціль третього етапу – навчити учнів грамотному програмуванню нескладних 
практичних завдань, сформувати уявлення про сучасні технології програмування та 
про техніко-економічні аспекти розробки і експлуатації складних програмних 
комплексів. 

За умов виконання завдань першого та другого етапів наведеним вище 
способом позитивні результати третього етапу можна досягти різними шляхами. Це 
може бути навіть традиційний урок інформатики з використанням ЕОМ та з 
урахуванням досягнутих учнями результатів. 

Але в умовах профілізації чи введення поглибленого вивчення окремих 
предметів більш перспективним бачиться введення спецкурсів з урахуванням 
вибраного предметного напрямку, наприклад, „Технологія комп’ютерної графіки”, 
„Прикладна математика”, „Основи професійного програмування”. 

Лише за таких умов можливе активне проникнення нових інформаційних 
технологій до складу навчального матеріалу практично всіх шкільних предметів. 
Прикладами тут можуть бути : 

підготовка текстових і текстово-графічних матеріалів ( для будь якого предмету 
шкільного курсу ); 

підготовка креслень та іншої складної графічної інформації, автоматизація 
проектування, проведення розрахункових робіт ( для точних наук, креслення, 
трудового навчання ); 

використання ЕОМ для проведення, моделювання та обробки результатів 
лабораторного експерименту ( для предметів природничого циклу ). 

Натомість, комп’ютеризація школи породжує багато різноманітних проблем. 
Перша – це дефіцит дипломованих учителів інформатики, спеціалістів у своїй галузі 
та учителів інших предметів, що володіють ЕОМ хоча б на рівні середнього 
користувача. Ця проблема може вирішитися тільки за умов вдосконалення системи 
вищої освіти чи перепідготовки вчителів-предметників. 
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Гостро стоїть питання швидкого та якісного ремонту та апаратного 
вдосконалення комп’ютерів. Це питання бажано вирішувати централізовано, 
налагодивши міцні зв’язки з підприємствами чи організаціями, вартими довіри та 
професіоналами своєї справи. 

Та найбільша проблема – це величезний дефіцит сучасного програмного 
забезпечення, особливо в умовах строгого ліцензування. 

Існує багато програм, що заслуговують уваги вчителів різних шкільних 
дисциплін : 

вчителів математики можуть зацікавити програми активної побудови графіків 
різних функцій та їх перетворень; 

для вчителів фізики корисною була б програма активного моделювання різних 
явищ та активної побудови та дослідження принципових схем електричних кіл; 

вчителям географії допомогли б в роботі віртуальні географічні карти; 
вчителям астрономії були б доречними програми – віртуальні обсерваторії чи 

програми активного моделювання руху космічних тіл; 
вчителям-філологам стали б у пригоді різноманітні комп’ютерні 

багатофункціональні словники та перекладачі, особливо з голосовою підтримкою; 
вчителі будь-якого предмету з великим задоволенням користувалися б 

активними тестовими програмами для проведення уроків контролюючого плану; 
для виховної та соціально-психологічної діяльності у школі знадобилися б 

різноманітні активні програми-тести чи програми-тренинги. 
І цей перелік далеко неповний. Так, ці програми є чи їх можна отримати з 

допомогою Інтернет-технологій. Але ж вони або занадто дорогі як для вчителів 
окремо так і для школи взагалі, або ж не ліцензовані. Звичайно, вже зараз деякі 
школи, що забезпечені кабінетами комп’ютерної техніки, отримують ліцензоване 
програмне забезпечення для різних предметів. Але його занадто мало. Залишається 
надіятись, що активізація впровадження нових інформаційних технологій в освітню 
галузь підштовхне вітчизняних розробників програмного забезпечення до активнішої 
діяльності. Саме тоді, можна бути впевненим, вчителі будь-яких шкіл і предметів 
вийдуть на ще вищий, якісно новий професійний рівень своєї діяльності і наша 
молода держава заслужено отримуватиме ще більше високоінтелектуальної дієвої 
молоді, яка всі свої сили і знання віддаватиме для зміцнення і процвітання рідної 
Батьківщини. 

 
Олімпіада з інформатики: з чого розпочати? 
Т.Г.Кириченко,  
Гімназія ім. В.О.Нижниченка м. Комсомольська 
Проблема підготовки учнів до олімпіад завжди стояла дуже гостро: з чого 

розпочати? Які питання слід розглянути в першу чергу і на що звернути особливу 
увагу? Як зацікавити учня і тим самим дати йому великий обсяг теорії за дуже 
короткий час, а отримати максимальний результат? Тому мало знати сухі команди 
мови програмування, варто мати солідний запас знань з інших предметів: математики, 
фізики, економіки тощо. До того ж даний матеріал може і не знадобитися в 
подальшому навчанні інформатики. 

Прикладну направленість курсу математики можна розглядати з точки зору 
двох функцій: світоглядної й соціально-педагогічної. Світоглядна функція 
реалізується при використанні математики в інших шкільних предметах, при 
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знайомстві з елементами математичного моделювання реальних станів або фізичних 
процесів, конструювання й розгляду алгоритмів, програм і т.д. Соціально-педагогічна 
функція реалізується, наприклад, при професійній орієнтації учнів. Математичні 
задачі можуть сприяти економічному та екологічному вихованню учнів. 

В педагогічних дослідженнях прикладна направленість математики розуміється 
як змістовний і методологічний зв’язок шкільного курсу з практикою, що припускає 
формування в учнів умінь, необхідних для розв’язання засобами математики 
практичних задач. Шкільні підручники майже не містять задач-проблем, в яких 
числових даних не достатньо для розв’язання. Для їх розв’язання потрібно знайти 
достатню кількість числових даних. Ця проблема може бути реалізована на шляху 
розв’язання так званих прикладних задач. Прикладна задача – це задача, яка ставиться 
поза математикою, а розв’язується математичними засобами. 

У відповідності з даним означенням прикладної задачі можна сказати, що 
прикладна математика – це наука про оптимальний розв’язок математичних задач, які 
виникають поза математикою. 

Проникнення математики в різні науки пояснюється тим, що математика має 
виключно строгу логіку. У процесі вивчення математики й інформатики учні 
знайомляться з елементами математичної логіки. Іншою причиною проникнення 
математики в усі області знань є те, що математиці притаманна велика степінь 
абстракцій і незвичайна широта її понять і принципів. Такі, наприклад, поняття, як 
функція, число, вектор та інші по своїй широті й універсальності можуть зрівнятися 
лише з філософськими поняттями. 

Введення елементів економіки, які відображають трудову діяльність на 
прикладах розв’язку задач, дає можливість розкривати кількісні взаємозв’язки 
економічних факторів. Учням корисно ознайомитися з методами математичного 
програмування, створення якого пов’язане з потребами планування й організації 
виробництва. Методи математичного програмування дозволяють найбільш 
раціональним способом розподілити обмежені ресурси: задача найбільш ефективного 
використання транспортних засобів для перевезення заданого об’єму продукції – 
транспортна задача. При цьому лінійне програмування дозволяє одержувати такий 
розподіл точно, а не наближено. З математичної точки зору методи лінійного 
програмування полягають у знаходженні максимуму й мінімуму лінійної функції від 
декількох змінних при заданих додатково обмеженнях для цих змінних. У практичних 
задачах вона називається цільовою або виробничою. 

Далеко не для всіх задач методи розв’язування можуть виражатися наборами 
формул з елементарними функціями. У таких ситуаціях для розв’язування 
підбираються різні методи наближених обчислень. Наближені методи розв’язування 
задач передбачають обчислення не точного шуканого розв’язку, а деякої 
послідовності наближень, значення яких гранично наближаються до шуканих 
розв’язків.  

Для обчислення наближень, звичайно, використовують рекурентні формули, в 
яких числова величина обчислюється через одну або кілька попередніх. Одним із 
прикладів рекурентних формул може бути наближений метод обчислення квадратних 
коренів із додатних чисел. 

Подібні наближені методи, які побудовані на рекурентних формулах, 

використовуються і для розв’язання рівнянь виду 0)( =xf  або рівнянь )()( xgxf = . 
Для розв’язування цих рівнянь в обчислювальній математиці створено кілька методів 
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наближених обчислень: метод спроб і метод половинного ділення; метод січних хорд 
і метод дотичних та інші.  

Щоб розширити коло задач, які учні зможуть виконувати і на уроках 
інформатики, вивчаємо такі теми, як “Комбінаторика”, “Теорія ймовірностей”, 
“Математична статистика”, “Пошукові алгоритми і методи сортування”.  

Теорія графів розглядається як інструмент для розв’язання нестандартних задач 
програмування (приклад – задача Комівояжера). 

Більшість перелічених тем вимагають достатньо знань з інших тем, таких як 
“Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи”, “Диференціальне та інтегральне 
числення”.  

Вивчення теми “Теорія матриць та визначників” – це допомога 
старшокласникам при розв’язуванні задач з основ програмування, а саме для обробки 
масивів. Також знання по даній темі широко використовуються при розв’язанні 
систем лінійних рівнянь (формули Крамера). 

Це зовсім невеликий перелік тем з математики, які на мою думку слід 
розглянути при підготовці учнів до олімпіади з інформатики. Більшість з них в 
шкільному курсі не вивчаються або вивчаються дуже обмежено.  

 
 ЛІТЕРАТУРА 
Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. – Х.: 

Фолио, 1998. 
Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Численные методы. – М.: 

Просвещение, 1990. 
Милов А.В. Основы программирования в задачах и примерах: учебный курс. – 

Х.: Фолио, 2002. 
 
Комп’ютерна грамотність і комп’ютерне навчання – вимоги науково-

технічного прогресу  
і реформи школи 

А.В.Коваленко, 
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Постійне удосконалення навчально-виховного процесу разом з розвитком 

суспільства є основним завданням реформи освіти, яка проводиться в нашій країні. 
Вона направлена на те, щоб привести зміст освіти у відповідність з сучасним рівнем 
наукового знання, підвищити ефективність всієї навчально-виховної роботи і 
підготовки учнів до праці в умовах прискореного науково-технічного прогресу, 
авангардні рубежі якого визначені як комп’ютеризація народного господарства, 
комплексна автоматизація, прискорений розвиток енергетики та біотехнологій. При 
цьому звертається увага на те, що приладобудування, мікроелекгроніка, обчислюва-
льна техніка є каталізаторами науково- технічного прогресу. 

Через це електроніка і обчислювальна техніка (ОТ) стають компонентами 
змісту навчання фізики, математики та ін., а також є засобами оптимізації і 
підвищення ефективності навчального процесу. А ця обставина вимагає в свою чергу 
нового мислення, нової психології працівників системи освіти. Можна привести слова 
академіка Н.Н.Мойсеєва із книги "Математика ставить експеримент": "Для того щоб 
справитися з інженерною задачею, треба чітко розуміти її зміст, тобто самому стати 
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інженером. Математику самому приходиться шукати те "перлинне зернятко", яке він 
потім назве моделлю". 

Звідси виявляються міжпредметні зв'язки інформатики та ОТ не тільки з 
фізикою та математикою, але й із українською та англійською мовами. Так, один із 
основних напрямків реформи школи потребує "... організувати в старших класах 
загальноосвітніх шкіл, профтехучилищах, середніх спеціальних навчальних закладах 
вивчення основ електронно-обчислювальної техніки, з тим, щоб привити учням 
навики користуванням комп’ютерами і озброїти їх знаннями про широке 
використання цієї техніки в різних галузях людської діяльності." 

При роботі з обчислювальною технікою в учнів формується алгоритмічне 
мислення: вміння свідомо планувати свою діяльність, будувати моделі явищ. 
Навчання програмуванню розвиває логічні здібності, формує усвідомлене ставлення 
до контролю і самоконтролю, озброює учнів узагальненими трудовими навиками і 
вміннями, які властиві багатьом видам діяльності і сприяють формуванню загальної 
культури мислення. 

Мій досвід роботи в Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ст. показує, що уже на перших 
уроках виникає великий пізнавальний інтерес учнів до будови і принципу дії ЕОМ. 
Характерно, що цікавість до ОТ розвивається однаково, як у сильних, так і слабких 
дітей, так як вони ставляться в рівні умови за обчислювальними можливостями, і це 
стимулює цікавість до фізики, математики та підвищує успішність з цього предмету.  

Застосування ОТ можливе на всіх етапах уроку, але найбільш корисно перед 
його закінченням і на останніх уроках робочого дня, коли переключення на новий вид 
діяльності знімає втому, підвищує працездатність, особливо при важких і 
багаточисельних розрахунках. Досвід показує, що при цьому в учнів концентрація 
уваги підвищується в 2-3 рази. 

Цікавість до машини росте по мірі її освоєння, особливо при введенні в 
завдання елемента гри. В таких завданнях, як правило, вказана мета, а шляхи її 
досягнення невизначені, тобто виникає проблемність, що породжує зацікавленість, 
відкриває можливість проявити фантазію, підвищує розумову активність. Але є 
небезпека надмірної захопленості комп'ютерними іграми і надмірної довіри до ЕОМ, 
коли навіть помилковий результат не аналізується і не перевіряється. Інколи 
спостерігається відчуження учня від учителя, відвикання від усних і письмових 
обрахунків. Через це дуже важливо показати школярам, що продуктивність і 
правильність роботи машини залежить від уважності оператора, правильно складеної 
програми, правильності закладених в машину вхідних даних. 

Але при тривалій роботі учні жаліються на втому зору. Порушення функцій 
зору, швидка втома, неврози накопичуються при тривалому користуванні дисплеєм. 
Симптоми втоми, такі як погіршення гостроти зору, окорухливої координації, поява 
ілюзій сприйняття, послаблення координації руху і гостроти пам'яті, зниження 
продуктивності мислення, поява головних болей, втоми м'язів спини, голови, плечей, 
зап'ястків, шиї знаходяться в залежності від ступеню мотивації і задоволення 
роботою. Крім того, концентрація дисплеїв у класі без його провітрювання і 
тривалого перебування їх під напругою можуть підвищити радіаційний фон, і через 
це необхідно обмежувати роботу перед екраном і час перебування учнів у кабінеті. 

Для усунення ряду вказаних негативних факторів вчителю слід звернутися до 
інженерної психології, а учням можна порекомендувати прочитати ряд спеціально 
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написаних для них книг, наприклад, одного із ведучих психологів країни Б.В. Ломова 
« Людина і автомати». 

Учням треба показати, що яка б не була машина, вона лише перебирає з 
більшою швидкістю варіанти розв'язку якоїсь задачі чи розв'язує якусь екстремальну 
ситуацію. Людина ж в екстремальній ситуації шукає новий варіант розв'язку ситуації, 
відповідно до новизни і непередбачуваності. Вона не сторож при ЕОМ, а її ведучий і 
контролер. 

Підводячи висновки вище сказаному, можна сформулювати такі загальні 
принципи: 

1. Комп'ютеризація навчання розглядається як найбільш сучасна тенденція 
розвитку дидактичних і конкретних методик. 

2. Центральною фігурою на уроці, що регулює взаємодію в системі "учень – 
ЕОМ", залишається учитель, що володіє методикою навчального процесу. 

3. Оволодіння принципами і методикою комп'ютерного навчання повинно 
стати однією із центральних вимог до вчителя незалежно від його спеціалізації. 

4. Використання ОТ на уроках і в позакласній роботі повинно бути 
комплексним при одночасній диференціації різних засобів ОТ і поєднанні з іншими 
ТЗН в залежності від задач навчання, виховання і розвитку учнів, а також мети і 
змісту уроку. 

5. Формування алгоритмічної культури учнів повинно здійснюватися як при 
машинному, так і безмашинному навчанні, тобто на кожному занятті, починаючи з 
використання структурних алгоритмічних схем окремих уроків, алгоритмічних форм 
записів конспекту, представлення і розв'язання задач в процесі проведення 
лабораторних занять і практикумів. 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного програмного 
забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку 
суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають 
фактично в усі сфери людської діяльності. В цих умовах неодмінно зростає попит на 
висококваліфікованих спеціалістів. Тягар навчання і виховання таких спеціалістів 
лягає на систему освіти нашої держави, зокрема, на середню школу, яка повинна 
випускати учнів з ґрунтовними знаннями, що дадуть можливість молодій людині в 
майбутньому здобути потрібну спеціальність і прийняти активну участь у розбудові 
нашої молодої незалежної держави. Продовжуючи традиції М.Остроградського, 
намагаємося сьогодні зробити все, щоб на Полтавщині, батьківщині великого 
математика, освіта вийшла на рівень світових стандартів, зміцнюючи інтелектуальний 
потенціал нації.  

 
ЯК ПРАЦЮЄ ІНТЕРНЕТ 
Ю.А .Кузуб, 
НВК № 2 смт.Семенівска Полтавської обл. 
Зараз, коли діє державна програма комп’ютеризації сільських шкіл, багато 

навчальних закладів дістали в подарунок від держави сучасну комп’ютерну техніку. 
Постало питання найбільш ефективного її використання, що не можливо без 
підключення до мережі Internet. Якщо Ви підключилися до мережі та навіть і в 
протилежному випадку, навчальна програма вимагає її вивчення. Сучасні шкільні 
підручники містять матеріал в основному по Internet-сервісах та їх використання, не 
вникаючи дуже в принципи роботи самої Глобальної мережі. Але в класі завжди 
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знайдеться декілька учнів, які захочуть дізнатися, як все це працює, та й при 
поглибленому вивченні інформатики знання принципів роботи мережі необхідні. 
Переглядаючи різні книги, я дійшов висновку, що в одних опис занадто простий, а 
інші містять матеріал написаний для професіоналів, тобто їх матеріал надто важкий 
для сприйняття учнями. Тому й виникло бажання написати це для своїх учнів та, 
можливо, на допомогу іншим учителям, хто цікавиться роботою мережі Internet. 

 
Як виник Інтернет. Об’єднання мереж. 
Інтернет походить від словосполучення interconnected networks (зв’язані 

мережі), тобто у вузькому смислі – це глобальне співтовариство малих і великих 
мереж. У більш широкому смислі – це глобальний інформаційний простір, що містить 
величезну кількість інформації на мільйонах комп'ютерів, що обмінюються даними. 

Свій початок Інтернет веде з 1969 року, коли ця мережа об'єднувала усього 
лише чотири комп’ютери, а сьогодні їхнє число вимірюється десятками мільйонів. 
Кожний комп'ютер, підключений до Інтернету, – це частина Мережі. 

Для зрозумілості почнемо з найбільш простого, розглянемо як підключається 
до Інтернету шкільний чи домашній комп'ютер, і простежимо, по яких каналах 
подорожує інформація, передана і прийнята нами з Мережі. Якщо ви виходите в 
Інтернет із шкільного комп'ютера, то, швидше за все, використовуєте модемне 
підключення. 

У принципі, з'єднання з провайдером може проходити по різноманітних 
каналах: по телефонній лінії, по виділеній лінії, на основі бездротового чи 
супутникового зв'язку, по мережі кабельного телебачення або навіть по силових 
лініях – усі ці альтернативні варіанти показані на малюнку 1. 
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Мал. 1. 
 
Частіше всього це так називане тимчасове (сеансовое) з'єднання по телефонній 

лінії. Ви набираєте один із телефонних номерів, що надав вам провайдер і 
додзвонюєтеся на один із його модемів, так званий модемний пул. Після того як ви 
з'єдналися з вашим ISP (Internet Service Provider) – провайдером, ви стаєте частиною 
мережі даного ISP. Провайдер надає своїм користувачам різноманітні сервіси, 
електронну пошту, Usenet і т.д. 

Кожний провайдер має свою магістральну мережу, або бекбоун. На малюнку її 
зображено червоним кольором. 

Звичайно ISP-провайдери – це великі компанії, що у ряді регіонів мають так 
названі точки присутності (POP, Point of Presence), де відбувається підключення 
локальних користувачів. 

Зазвичай провайдер має точки присутності (POP) у декількох значних містах. У 
кожному місті знаходяться аналогічні модемні пули, на які дзвонять локальні клієнти 
цього ISP у даному місті. Провайдер може орендувати волоконно-оптичні лінії в 
телефонної компанії для з'єднання усіх своїх точок присутності (POP), а може 
прокласти свої власні волоконно-оптичні лінії. Найбільші комунікаційні компаній 
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мають власні швидкісні канали. На малюнку 1 показано опорні мережі двох Інтернет-
провайдерів. Усі клієнти провайдера ISP-1 можуть взаємодіяти між собою по власній 
мережі, а всі клієнти компанії ISP-2 – по своїй, але при відсутності зв'язку між 
мережами ISP-1 і ISP-2 клієнти першої і другої компанії не можуть зв’язатися один з 
одним. Для реалізації даної послуги компанії домовляються підключитися до так 
називаних точок доступу (NAP – Network Access Points) у різних містах, і зв’язок між 
двома компаніями проходить по мережах через NAP. На малюнку 1 показані 
магістральні мережі тільки двох ISP-провайдерів. Аналогічно організується 
підключення до інших магістральних мереж, у результаті чого утвориться об'єднання 
мереж високого рівня. 

В Інтернеті діють сотні великих Інтернет-провайдерів і їхні магістральні 
мережі пов'язані через NAP у різноманітних містах. 

Якщо ви користуєтеся Інтернетом у солідному офісі, то, швидше за все, ви 
підключені до локальної мережі (LAN – Lokal Area Network). У цьому випадку 
розглянута нами схема дещо видозмінюється. Мережа організації звичайно відділена 
від зовнішнього світу службою захисту інформації. Варіанти підключення до 
провайдеру можуть бути різноманітними, хоча частіше усього це виділена лінія.  

У великих провайдерів можуть бути регіональні провайдери, в організацій, 
підключених до Інтернету – сотні і тисячі комп'ютерів, об'єднаних у корпоративні 
мережі. Тобто Інтернет – це десятки бекбоунів, десятки тисяч ISP-провайдерів, сотні 
тисяч мереж і мільйони комп'ютерів. 

На сьогоднішній день існує багато компаній, що мають власні опорні мережі 
які зв'язуються за допомогою NAP із мережами інших компаній по усьому світу. 
Завдяки цьому кожний, хто знаходиться в Інтернеті, має доступ до будь-якого його 
вузла, незалежно від того, де він розташований територіально. 

Практично неможливо схематично відобразити всю сукупність мереж 
Інтернету, її часто зображують у виді размитої хмари, виділяючи в ньому лише 
основні елементи: маршрутизатори, точки присутності (POP) і місця доступу (NAP).  

Якщо говорити про швидкість передавання інформації, то на різноманітних 
ділянках Мережі вона істотно різниться. Магістральні лінії, які зв'язують усі регіони 
світу – це високошвидкісні канали, побудовані на основі волоконно-оптичних 
кабелів. Така лінія має швидкість до 2488 Мбіт/с. У той же час одержання інформації 
на комп'ютер із модемним підключенням відбувається зі швидкістю всього 56 000 
біт/с. 

Як відбувається передача інформації в Інтернеті 
Маршрутизатори 
Як же відбувається передача інформації по усім цим численим каналам? Як 

повідомлення може бути доставлене з одного комп'ютера на інший через весь світ, 
пройшовши декілька різноманітних мереж за частку секунди? Для того, щоб 
пояснити цей процес, необхідно розглянути декілька понять і насамперед розповісти 
про роботу маршрутизаторів. Доставка інформації з потрібної адреси неможлива без 
маршрутизаторів, що визначають, по якому маршруті передавати інформацію. 
Маршрутизатор – це пристрій, що працює з декількома каналами, направляючи в 
обраний канал черговий блок даних. Вибір каналу здійснюється за адресою, 
зазначеною в заголовку повідомлення, що надійшло. 

Таким чином, маршрутизатор виконує дві різноманітні, але взаємозалежні 
функції. По-перше, він спрямовує інформацію по вільних каналах, запобігаючи 



Секція 4  
 

 110 

перевантаженню вузьких місць у Мережі; по-друге, перевіряє, чи інформація 
відправляється в потрібному напрямі. При об'єднанні двох мереж маршрутизатор 
включається в обидві мережі, пропускаючи інформацію з однієї в іншу, і в деяких 
випадках здійснює переклад даних з одного протоколу на інший. 

Протоколи Інтернету 
Перейдемо до розгляду засобів передачі інформації в Інтернеті. Для цього 

необхідно ввести таке поняття як протокол – це заздалегідь обговорений набір 
правил, по якому той, хто хоче використовувати визначений сервіс, взаємодіє з 
останнім. Стосовно до Інтернету протокол – це правило передачі інформації в 
Мережі. 

Варто розрізняти два типи протоколів: базові і прикладні. Базові протоколи 
відповідають за фізичне пересилання повідомлень між комп'ютерами в мережі 
Інтернет. Це протоколи IP і TCP. Прикладними називають протоколи більш високого 
рівня, вони відповідають за функціонування спеціалізованих служб. Наприклад, 
протокол HTTP служить для передачі гипертекстових повідомлень, протокол FTP – 
для передачі файлів, SMTP – для передачі електронної пошти і т.д. 

Набір протоколів різних рівнів, що працюють одночасно, називають стеком 
протоколів. Кожний нижчий рівень стека протоколів має свою систему правил і надає 
сервіс для протоколів вищого рівня. 

Таку взаємодію можна порівняти зі схемою пересилання звичайного листа. 
Наприклад, керівник деякої установи пише лист і віддає його секретарю. Секретар 
поміщає лист у конверт, надписує адресу і відносить конверт на пошту. Пошта 
доставляє лист у поштове відділення. Поштове відділення зв'язку доставляє лист 
іншому поштовому відділенню, а те одержувачу – секретарю іншої установи. 
Секретар розкриває конверт і передає лист керівнику. Інформація (лист) передається з 
верхнього рівня на нижчий, обростаючи на кожній стадії додатковою службовою 
інформацією (пакет, адреса на конверті, поштовий індекс, контейнер із 
кореспонденцією і т.д.), що не має відношення до тексту листа. 

Нижній рівень – це рівень поштового транспорту, котрим лист перевозиться в 
пункт призначення. У пункті призначення відбувається обернений процес: 
кореспонденція витягається, зчитується адреса, листоноша несе конверт секретарю 
установи, що дістає лист, визначає його терміновість, важливість і в залежності від 
цього передає інформацію вище. Директори установ, передаючи один одному 
інформацію, не піклуються про проблеми пересилання цієї інформації, подібно тому 
як секретаря не хвилює, як доставляється пошта. 

Аналогічно кожний протокол у стекові протоколів виконує свою функцію, не 
турбуючись про функції протоколу іншого рівня. 

На нижньому рівні, тобто на рівні TCP/ IP (протокол розроблений більше 20 
років тому на замовлення Міністерства оборони США), використовується два 
основних протоколи: IP (Internet Protocol – протокол Інтернету) і TCP (Transmission 
Control Protocol – протокол управління передачею). 

Архітектура протоколів TCP/IP призначена для об'єднаної мережі. Інтернет 
складається з різнорідних підмереж, сполучених одна з одною шлюзами. У якості 
підмереж можуть виступати різні локальні мережі, різноманітні національні, 
регіональні і глобальні мережі. До цих мереж можуть підключатися комп’ютери 
різних типів. Кожна з підмереж працює у відповідності зі своїми принципами і типом 
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зв'язку. При цьому кожна підмережа може прийняти пакет інформації і доставити 
його по зазначеній адресі.  

Розібратися в роботі протоколів спробуємо за допомогою схеми на малюнку 2. 
Припустимо, є якесь послання, що відправляється по електронній пошті. Передача 
пошти здійснюється по прикладному протоколу SMTP, що спирається на протоколи 
TCP/IP. Відповідно до протоколу TCP, дані що відправляються розбиваються на 
невеличкі пакети фіксованої структури і довжини, що маркуются таким чином, щоб 
при отриманні дані можна було б зібрати в правильній послідовності. 

Звичайно довжина одного пакета не перевищує 1500 байт. Тому один 
електронний лист може складатися з декількох сотень таких пакетів. Мала довжина 
пакета не призводить до блокування ліній зв'язку і не дозволяє окремим користувачам 
надовго захоплювати канал зв'язку. 

 

 
Мал. 2. 
 
До кожного отриманого TCP-пакета протокол IP добавляє інформацію, по якій 

можна визначити адреси відправника й отримувача. Для кожного пакета, що 
надходить, маршрутизатор, через який проходить пакет, за даними IP-адреси 
визначає, кому з найближчих сусід необхідно переслати даний пакет, щоб він швидше 
виявився в отримувача, – тобто приймає рішення про оптимальний шлях 
проходження чергового пакета. При цьому географічно самий короткий шлях не 
завжди здається оптимальним (швидкісний канал на інший континент може бути 
краще повільного в сусіднє місто). Очевидно, що швидкість і шлях проходження 
різних пакетів можуть бути різноманітними. Взаємозалежні пакети даних можуть 
передаватися різноманітними шляхами. Можливо, що пакети будуть подорожувати 
через різні континенти, із різноманітною швидкістю. При цьому пакети, відправлені 
пізніше, можуть дійти раніше. Незалежно від траєкторії, в результаті скінченої 
кількості пересилань TCP-пакети досягають адресата. 

Нарешті, TCP-модуль адресата збирає і розпаковує IP-конверти, потім 
розпаковує TCP-конверти і розміщує дані в потрібній послідовності. Якщо чого-
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небудь не дістає, він вимагає переслати цей пакет знову. Пакети не тільки губляться, 
але можуть і спотворюватися при передачі через наявність перешкод на лініях зв'язку. 
TCP вирішує і цю проблему. Зрештою, інформація збирається в потрібному порядку і 
цілком відновляється (мал. 2). 

Таким чином, протокол IP здійснює переміщення даних у мережі, а протокол 
TCP забезпечує надійну доставку даних, використовуючи систему кодів, що 
виправляють помилки. Причому два сервери в мережі можуть одночасно передавати 
в обидві сторони по одній лінії багато TCP-пакетів від різноманітних клієнтів. 

Деякі користувачі думають, що зв'язок по Інтернету схожий на телефонний. 
Але це не так. Хочеться наголосити, що основна відмінність передачі інформації в 
телефонній мережі і по Інтернету така: коли ви телефонуєте комусь в інший регіон 
країни або навіть на інший континент, телефонна система встановлює канал між 
вашим телефоном і тим, на який ви дзвоните. Канал може складатися з десятків 
ділянок. Ці ділянки незмінні протягом усього сеансу зв'язку. Це означає, що лінія між 
вами і тим, кому ви дзвоните, постійна протягом усієї розмови, тому ушкодження на 
будь-якій ділянці даної лінії, спроможні перервати вашу розмову. 

При цьому, якщо з'єднання нормальне, значить виділена вам частина мережі 
для інших уже не доступна. Тобто мова йде про мережу з комутацією каналів. 
Інтернет же є мережею з комутацією пакетів, а це зовсім інша справа. Процес 
пересилання електронної пошти принципово інший. 

Як було сказано, інтернет-дані в будь-якій формі (будь це електронне послання, 
Web-сторінка і.т.д.) подорожують у вигляді групи пакетів. Кожний пакет посилається 
на місце призначення по оптимальному з доступних шляхів. Тому навіть якщо якась 
ділянка Мережі виявиться ушкодженою, то це не вплине на доставлення пакета, що 
буде спрямований по альтернативному шляху. Таким чином, під час доставлення 
даних немає необхідності у фіксованій лінії зв'язку між двома користувачами. 
Принцип пакетної комутації забезпечує основну перевага Інтернету – надійність. 
Мережа може розподіляти навантаження по різноманітних ділянках за тисячні частки 
секунди. Якщо якась ділянка мережі ушкоджена, пакет може обминути це місце і 
пройти по іншому шляху, забезпечивши доставку всього послання. Прототип 
Інтернету – мережа ARPAnet, розроблена за замовленням Міністерства оборони 
США, проектувалася саме як мережа, стійка до ушкоджень, наприклад у випадку 
бомбових ударів, і спроможна продовжувати нормальне функціонування при виході з 
ладу будь-якої її частини. 

Адресація в Інтернеті 
Ми вже згадували IP-адресу, зараз давайте розглянемо її докладніше. Кожному 

комп'ютеру, підключеному до Інтернету, присвоюється идентифікаційний номер, що 
називається IP-адресою. 

Але якщо ви здійснюєте сеансовое підключення (тобто підключаєтеся на час 
сеансу виходу в Інтернет), то IP-адреса вам виділяється тільки на час цього сеансу. 
Присвоєння адреси на час сеансу зв'язку називається динамічним розподілом IP-
адрес. Воно зручно для ISP-провайдера, оскільки в той період часу, поки ви не 
виходите в Інтернет, IP-адреса, яку ви отримували, може бути виділена іншому 
користувачу. Ця IP-адреса є унікальним тільки на час вашої сесії – наступного разу, 
коли ви будете виходити в Інтернет через свого провайдера, IP-адреса може бути 
іншою. Таким чином, Інтернет-провайдер повинний мати по одній IP-адресі на 
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кожний обслуговуваний ним модем, а не на кожного клієнта, яких може бути 
набагато більше. 

IP-адреса має формат ххх.ххх.ххх.ххх, де ххх – числа від 0 до 255. Розглянемо 
реальну IP-адресу: 195.248.176.166. 

Для полегшення запам'ятовування IP-адресу звичайно виражають числами у 
десятковій системі числення, розділених крапками. Але комп'ютери зберігають її в 
бінарному вигляді. Наприклад, та ж IP-адреса в двійковому коді буде виглядати так: 
11000011.11111000.10110000. 10100110 

Чотири числа в IP-адресі називаються октетами, оскільки в кожному з них у 
двійковому представленні є вісім розрядів: 4x8=32. Так як кожна з восьми позицій 
може мати два різноманітних стани: 1 або 0, загальна кількість можливих комбінацій 
складає 28, або 256, тобто кожний октет може приймати значення від 0 до 255. 
Комбінація чотирьох октетів дає 232 значень, тобто приблизно 4,3 млрд. комбінацій, 
за винятком деяких зарезервованих адрес. 

Октети потрібні не тільки для того, щоб розділяти числа, вони також 
виконують інші функції. Октети можна розподілити на дві секції: Net і Host. Net-
секція використовується для того, щоб визначити мережу, до якої належить 
комп'ютер. Host, що іноді називають вузлом, визначає конкретний комп'ютер у 
мережі. 

Ця система аналогічна системі, яка використовується в звичайній пошті, коли 
одна частина адреси визначає вулицю, а друга – конкретний будинок на цій вулиці. 

На початковій стадії свого розвитку Інтернет складався з невеличкої кількості 
комп'ютерів, об'єднаних модемами і телефонними лініями. Тоді користувачі могли 
встановити з'єднання з комп'ютером, набравши цифрову адресу. Це було зручно, поки 
мережа складалася з декількох комп'ютерів. По мірі збільшення їхньої кількості, з 
погляду на той факт, що текстове ім'я завжди зручніше для запам'ятовування чим 
цифрове, поступово цифрові імена стали заміняти на текстові. 

Виникла проблема автоматизації даного процесу, і в 1983 році у 
Вісконсинському університеті США (University of Wisconsin) була створена так звана 
DNS (Domain Name System) – система, що автоматично установлювала відповідність 
між текстовими іменами і IP-адресами. Замість чисел була запропонований звичний 
для нас сьогодні запис типу http://www.rambler.ru/. 

Подібним чином здійснюється сортування звичайної пошти. Люди звикнули 
орієнтуватися по географічних адресах, наприклад: «Полтава, вул. Жовтнева, буд. 
64», у той час автомат на пошті швидко сортує пошту по індексах. 

Таким чином, при пересиланні інформації комп'ютери використовують цифрові 
адреси, люди – адреси складені з літер, а DNS-сервер виконує роль своєрідного 
перекладача. 

Перед тим, як розповісти про роботу DNS-серверів, варто сказати декілька слів 
про структуру доменних імен. 

Доменні імена 
Коли ви звертаєтеся на Web або посилаєте e-mail, ви використовуєте доменне 

ім'я. Наприклад, адреса http://www.rambler.ru/ містить доменне ім'я rambler.ru. 
Аналогічно e-mail – адреса root@pei.poltava.ua містить доменне ім'я pei.poltava.ua. 

У доменній системі імен реалізується принцип призначення імен із 
відповідальністюі за їхню підмножину відповідних мережних груп. 
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І якщо кожна група притримується цього простого правила і завжди одержує 
підтвердження, що імена, які вона використовує, єдині серед множини її 
безпосередніх підпорядкованих, то ніякі дві системи, де б ті не знаходилися в мережі 
Інтернет, не зможуть одержати однакові імена. Так само унікальні адреси, що 
вказуються на конвертах при доставці листів звичайною поштою. Отже, адреса на 
основі географічних і адміністративних назв однозначно визначає місце призначення. 

Домени теж мають аналогічну ієрархію. У іменах домени відокремлюються 
один від одного крапками: kot.poltava.ua. В імені може бути різноманітна кількість 
доменів, але звичайно їх не більше п'ятьох. При проходженні доменів зліва на право, 
кількість імен, що входять у відповідну групу, зростає. 

Що раз, коли ви використовуєте доменне ім'я, ви також використовуєте DNS-
сервери для того, щоб перекласти літерне доменне ім'я в IP-адресу на машинній мові. 

Для прикладу давайте розглянемо адресу comp1.ots.company.pl.ua. 
Першою в імені знаходиться назва машини – реального комп'ютера з IP-

адресою. Це ім'я створене і підтримується групою ots. Група входить у більший 
підрозділ company, далі слідує домен pl – він визначає імена мережі м. Полтави, a ua – 
України. 

Кожна країна має свій домен. Так ru – відповідає Росіїї, be – Бельгії і т.д. Це 
географічні домени верхнього рівня. 

Крім географічної ознаки використовуються тематичні, відповідно до яких 
існують такі доменні імена першого рівня: 

com – позначає комерційні підприємства; 
edu – освітні; 
gov – державні; 
mil – військові; 
net – мережні; 
org – установи інших організацій і мережних ресурсів. 
У середині кожного доменного імені першого рівня знаходиться цілий ряд 

доменних імен другого рівня. 
Домен верхнього рівня розташовується в імені правіше, а домен нижнього 

рівня – лівіше. 
Ще раз розглянемо адресу comp1.ots.company.pl.ua (малюнок 3). Домен 

верхнього рівня ua указує на те, що адреса належить української частини Інтернету, pl 
– визначає місто, далі йдуть домени конкретної організації. В принципі, в імені може 
бути будь-яка кількість доменів. 
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Мал. 3. 
Як працює DNS-сервер 
DNS-сервер приймає запит на конвертацію доменного імені в IP-адресу. При 

цьому DNS-сервер виконує такі дії:  
відповідає на запит, видавши IP-адресу, оскільки вже знає IP-адресу 

запитуваного домена; 
контактує з іншим DNS-сервером для того, щоб знайти IP-адресу запитаного 

імені. Цей запит може проходити по ланцюжку декілька разів; 
видає повідомлення: «Я не знаю IP адресу домена, запитуваного вами, але ось 

IP адреса DNS-сервера, що знає більше мене»;  
повідомляє, що такий домен не існує. 
Уявимо, що ви набрали адресу www.microsoft.com у вашому браузері, що має 

адресу в домені верхнього рівня СОМ (малюнок 4). У найпростішому варіанті ваш 
браузер контактує з DNS-сервером для того, щоб одержати IP-адресу шуканого 
комп'ютера, і DNS-сервер повертає шукану IP-адресу. 

На практиці в Мережі, де об'єднані мільйони комп'ютерів, знайти DNS-сервер, 
що знає потрібну вам інформацію, це ціла проблема. Іншими словами, якщо ви 
шукаєте якийсь комп'ютер у Мережі, то насамперед вам необхідно знайти DNS-
сервер, на якому зберігається потрібна вам інформація. При цьому в пошуку 
інформації може бути задіяний цілий ланцюжок серверів. Пояснити роботу DNS-
cepверов можна на прикладі, показаному на малюнку 4. 

Припустимо, що той DNS-сервер, до якого ви звернулися (він позначений як 
DNS-1), не має потрібної інформації. DNS-1 почне пошук IP-адреси зі звертання до 
одного з кореневих DNS-серверів. Кореневі DNS-сервери знають IP-адреси всіх DNS-
серверів, відповідальних за доменні імена верхнього рівня (COM, EDU, GOV, INT, 
MIL, NET, ORG і т.д.). 
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Наприклад, ваш сервер DNS-1 може запитати адресу в кореневого DNS-

сервера. Якщо кореневий сервер не знає даної адреси, можливо, він дасть відповідь: 
«Я не знаю IP-адреси для www.microsoft.com, але можу надати IP-адресу СОМ DNS-
серверу». 

 Після цього ваш DNS надсилає запит на COM DNS із проханням повідомити 
шукану IP-адресу. Так відбувається доти, поки не знайдеться DNS-сервер, що видає 
потрібну інформацію. 

Одна з причин, по якій система працює надійно, - це її надмірність. Існує 
велика кількість DNS-серверів на кожному рівні, і тому, якщо один із них не може 
дати відповідь, напевно існує інший, на якому є необхідна вам інформація. Інша 
технологія, що робить пошук більш швидким, - це система з використанням кешу.  

Як тільки DNS-сервер виконує запит, він запам’ятовує (в спеціальній кеш-
пам’яті) отриманий IP-адрес та зберігає йог певний час. Якось зробивши запит на 
кореневий DNS (root DNS) і отримавши адресу DNS-серверу, що обслуговує СОМ-
домени, наступного разу він уже не повинний буде повторно звертатися з подібним 
запитом. Подібне кешування відбувається з кожним запитом, що поступово оптимізує 
швидкість роботи системи. Незважаючи на те що користувачі не бачать роботи DNS-
серверів, ці сервери щодня виконують мільярди запитів, забезпечуючи роботу 
мільйонів користувачів. 

Звичайно в цю розповідь всю інформацію не втиснеш. Але все таки хотілося б, 
щоб ця робота допомогла учням більш глибоко зрозуміти принципи роботи мережі 
Інтернет, та навчитися її більш раціонально використовувати, адже зараз 
використання Глобальної мережі невід’ємна частина розвитку інформаційних 
технологій. 
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Застосування комп’ютерних технологій  

при вивченні української мови 
С.Б.Куцевол, Г.В.Ярмола, 
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівського району 
Розвиток сучасної освітньої системи ставить безліч питань щодо змісту й 

організації навчання рідної мови, методичного забезпечення її викладання. Важливою 
проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів до навчання, 
спонукання до творчості, підвищення розумової активності. Нині існує багато різних 
форм і методів навчання української мови, які зорієнтовані на краще засвоєння 
учнями навчального матеріалу та підвищення якості знань і вмінь. Істотним резервом 
підвищення грамотності учнів є використання інформаційних технологій. Сучасна 
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школа має бути зорієнтована на використання комп’ютерних технологій, бо саме з 
їхньою допомогою не просто поповнюються знання, а й розвивається пізнавальна 
активність. Ще М.В.Остроградський, відомий математик і педагог, прагнув, щоб 
основні дидактичні принципи були спрямовані на розвиток в учнів мислення, 
самостійності, навичок і вмінь практично застосовувати теоретичні знання. У зв’язку 
з цим одним з провідних завдань підвищення методичної кваліфікації вчителя-
словесника є вдосконалення його інформаційної культури, тому що саме вчитель 
виступатиме в ролі дослідника і організатора навчальної діяльності школярів, а 
комп’ютер точно і швидко може дати учневі те, чого не зможе дати йому вчитель 
через брак часу. 

Комп’ютерний навчальний курс “Українська мова”, який використовується 
учителями-словесниками у Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ст., направлений на: 

підвищення орфографічної грамотності; 
удосконалення навичок розпізнавання різних частин мови; 
вироблення умінь розрізняти синтаксичні конструкції і їх значення; 
формування пунктуаційних навичок; 
систематизацію знань, умінь і навичок; 
розвиток логічного і аналітичного мислення. 
Комп’ютерний курс, що складається із десяти пакетів, містить матеріал різних 

дидактичних рівнів. З допомогою комп’ютерного курсу проводиться поточне і 
тематичне оцінювання, повторення матеріалу. Наприклад: при вивченні частин мови 
у 6-7 класах за допомогою пакету № 1-1 перевіряється і теоретичний матеріал, і 
практичні навички учнів. У цьому пакеті є теми: “Написання закінчень іменників”, 
“Орфограми в числівниках”, “Написання прислівників” та ін. У програмі є також 
завдання, що сприяють формуванню навичок аналізу тексту. 

Програма курсу складається із питань теоретичного і практичного змісту 
різного рівня складності. Наприклад, питання першого рівня не передбачають 
складних дій. При виконанні завдань 2 і 3 рівнів складності учень має виявити більш 
глибокі знання матеріалу. Майже після кожного завдання є рекомендації для кожного 
учня, який допустив помилку. Курс “Українська мова” дуже простий, і всього за 
декілька хвилин можна навчитися з ним працювати, на маючи навіть навиків роботи з 
комп’ютером.  

Під час роботи з комп’ютером відбувається кілька пізнавальних операцій: 
по-перше, учні виявляють рівень власних знань; 
по-друге, активізується увага учнів до навчального процесу; 
по-третє, “включається” зорова пам’ять. 
Вивчаючи розділ “Фонетика” у 5 класі, пропонуємо учням завдання для 

самоперевірки, так як п’ятикласники ще не зовсім досконало володіють комп’ютером. 
Таким чином ми прагнемо вирішити проблему зацікавленості учнів вивченням 
української мови, підвищення розумової активності. 

У 5-6 класах проводиться також робота в групах, де діти шукають істину у 
суперечці, а потім комп’ютер показує правильну відповідь. Учні мають можливість 
після обраного варіанту отримати аналіз відповіді. Школярів зацікавлює ще й те, що 
оцінку ставить не учитель. 

У 10 – 11 класах значна кількість годин відводиться на розвиток зв’язного 
мовлення. Лінгвістичні знання, уміння і навики при цьому в деякій мірі 
послаблюються. Тому для істотного повторення і поглиблення мовних компетенцій 
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використовується комп’ютерний курс, зокрема пакети №№ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4. Учні 
мають змогу за допомогою комп’ютера повторити матеріал, вивчений у 5-9 класах. 

У всьому курсі дотримується принцип паралельного повторення матеріалу. 
Наприклад: морфологія – орфографія, синтаксис – пунктуація і ін. Таким чином 
комп’ютерний курс допомагає учням повторити раніше вивчений матеріал з мови, 
сформувати міцні практичні навички, виробити вміння самостійно поповнювати свої 
знання. 

Поряд з комп’ютерним курсом “Українська мова” застосовується систематичне 
написання комп’ютерних диктантів, по завершенню яких учні мають змогу відразу 
виявити допущені помилки. Значну частину помилок учні виправляють самостійно, 
використовуючи відповідні комп’ютерні програми (наприклад, “Рута”). Така робота 
сприяє формуванню правописних умінь і навичок. 

Робота з комп’ютером значною мірою допомагає при підготовці учнів до 
предметних олімпіад з української мови, до конкурсу ім. П.Яцика. За короткий час 
учні мають змогу досконало повторити раніше вивчений матеріал.  

У сучасних умовах модернізації шкільної освіти використання комп’ютерних 
технологій набуло особливої актуальності, оскільки саме інформаційні технології 
мають ряд переваг. Однією з них є об’єктивний характер оцінювання. Тому серед 
великої кількості освітніх технологій обираємо саме комп’ютерні, бо за ними – 
майбутнє. 

 
Методика системного проектирования сетей спутниковой связи 
А.А.Лаврут, А.В. Манойло,  
Полтавский военный институт связи 
Одним из этапов проектирования системы спутниковой связи (ССС) есть 

энергетический расчет спутниковых радиолиний, на основе которого задаются 
требования к характеристикам земных станций и бортовых ретрансляторов. 

Анализ существующих методов расчета энергетического потенциала 
радиолинии показал невозможность их использования для расчетов на ПЭВМ без 
существенной переработки. В данных методах не полностью учтена вся совокупность 
воздействующих факторов, внутренних и внешних параметров системы спутниковой 
связи. Также очевидна их специфичность – проводимые расчеты касаются только 
отдельных элементов или участков радиолинии. На сегодняшний день не существует 
метода, на основе которой можно было бы оценить отношение мощности полезного 
сигнала к мощности шума на входе приемника земной станции, учитывая все 
основные влияющие факторы (т. е. на трассе “Земля – спутник – Земля”). 

В связи с большим объемом требуемых вычислений при расчете 
энергетического потенциала спутниковой радиолинии возникает необходимость в 
разработке метода, ориентированного для решения задач на ПЭВМ, позволяющего 
производить оценку эффективности работы, как всей системы, так и отдельно взятых 
ее элементов. Разработка такого метода необходима и для возможности оперативной 
оценки помехозащищенности спутниковой радиолинии, создания и постоянного 
обновления базы данных центральной станции в которой должна хранится 
информация о состоянии сети и возможных вариантах ее работы в различных 
условиях обстановки  

Предлагается методика расчета основных характеристик ССС, в которой 
систематизировано излагаются необходимые сведения для расчета энергетического 
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потенциала спутниковых радиолиний связи и вещания, построенной на базе 
геостационарных спутников-ретрансляторов. 

В соответствии с данной методикой разработана программа, позволяющая 
рассчитывать энергетический потенциал спутниковых радиолиний, задавать 
требования к характеристикам земных станций спутниковой связи и обоснованно 
выбирать тип используемых бортовых ретрансляторов. Данный программный 
продукт написан под операционную систему Windows 98/2000/ХР с использованием 
программирования в среде Delphi. Программа позволяет исследовать влияние 
параметров отдельных устройств, входящих в состав земных станций и бортовых 
ретрансляторов, на системные характеристики сетей спутниковой связи, производить 
оценку электромагнитной совместимости (ЭМС) и помехозащищенности 
космических радиолиний. Программа имеет встроенную систему помощи 
пользователю и защиту от случайных ошибок ввода данных. 

Указанные возможности позволяют использовать разработанную программу 
при проектировании сетей спутниковой связи, в учебном процессе для курсового и 
дипломного проектирования, при углубленном изучении физики и математики в 
школах. На базе данной программы создан цикл лабораторных работ на ПЭВМ: 

1. "Исследование влияния основных характеристик земных станций на 
пропускную способность спутниковых радиолиний". 

2. "Исследование влияния основных характеристик бортовых ретрансляторов 
на пропускную способность спутниковых радиолиний". 

"Исследование влияния системных характеристик и помехоустойчивого 
кодирования на пропускную способность сети спутниковой связи". 

"Исследование ЭМС сетей спутниковой связи". 
"Исследование помехозащищенности спутниковых каналов связи". 
Лабораторные работы проводятся в ходе изучения дисциплин: "Теория и 

техника связи в космических системах". "Системы и средства связи" и др. 
РАДІОГЕОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМНИХ ПОКРИВІВ: 

ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 
Т.В.Лаврут,  
Полтавський військовий інститут звязку  
Стан земних покривів значно впливає на життєдіяльність людини. Тим часом 

уже практично не залишилося ділянки суші, що не зазнала б впливу 
сільськогосподарського та промислового виробництва, який часто призводить до 
наслідків, руйнівних для екосистем. У зв’язку з цим виникла необхідність у створенні 
моніторингу довкілля як в регіональному, так і в глобальному масштабах. Оскільки 
локальні спостереження не можуть досить оперативно забезпечувати вимоги такого 
моніторингу, ця проблема може бути вирішена лише за допомогою дистанційних 
методів дослідження земних покривів. 

Надійність дешифрування матеріалів дистанційного зондування земних 
покривів визначається досконалістю наземного забезпечення, тобто ефективність і 
достатність одержаних результатів дешифрування залежить від досягнення 
максимально тісних кореляційних зв’язків між характеристиками сигналу, який 
дешифрується, і характеристиками відповідних земних покривів. Ця проблема 
викликала до життя новий науковий напрям, що сформувався на перетині 
природничих та технічних наук, – радіогеографію. Остання заснована на початку 80-х 
р. у Харківському університеті працями проф. Некоса В.Ю. Завдяки його роботам 
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визначено базові поняття радіогеосистема, радіогеохарактеристика, радіоформуюча 
структура, радіоформуючий об’єм тощо. Спираючись на теоретичні розробки проф. 
В.Ю. Некоса, над подальшим розвитком вивчення закономірностей динаміки 
радіогеохарактеристик (характеристик структури, сезонного стану, погодних умов) 
педогенних (утворених відкритими ґрунтами), фітоагрономічних 
(сільськогосподарських) та дендрогенних (лісових) радіогеосистем працювали 
М.В.Педосенко, С.В.Арсеньєва, Н.В.Аксименко, А.О. орнус, Л.В. аскакова, А.Н. екос 
(Дамасевич) та багато інших.  

Однак, не дивлячись на накопичений ученими досвід у інтерпретаційній 
обробці аерокосмічної інформації, були не розроблені однозначні процедури 
переходу від сукупності отриманих радіогеохарактеристик (РГХ) рослинного покриву 
та характеристик його екологічного стану до дистанційно виміряних фізичних 
величин радіолокаційного сигналу (вирішення прямої задачі дистанційного 
моніторингу); і навпаки – від дистанційно виміряних фізичних величин до визначення 
якісних і кількісних характеристик екологічного стану фітоагрономічних 
(сільськогосподарських) і дендрогенних (лісових) радіогеосистем (вирішення 
зворотної задачі дистанційного моніторингу).  

Нами було виявлено закономірності фактично існуючого зв’язку між 
сукупністю радіогеохарактеристик радіогеосистем (РГС) та інтенсивністю 
віддзеркаленого ними радіолокаційного сигналу, а також встановлення особливостей 
їх динаміки для подальшого удосконалення наземного забезпечення 
радіогеографічного моніторингу земної поверхні. 

Впровадження даного виду моніторингу дозволить для різного типу 
радіогеосистем: контролювати їх екологічний стан; спостерігати за процесом його 
відновлення; здійснювати своєчасне виявлення територій земних покривів, на яких 
рослинність піддалася захворюванням або дії шкідників, які вимерзли чи вимокли; 
стежити за розвитком якісних показників лісів (породним складом, віковим 
розподілом, продуктивністю тощо); щодо фітоагрономічних (сільськогосподарських) 
радіогеосистем (РГС): оцінювати ступінь зрілості посівів; вести контроль за 
екологічним станом посівів (виявляти поля з засоленими, забрудненими хімічними 
речовинами ґрунтами); своєчасно виявляти посіви з несприятливими умовами 
розвитку.  

Для впровадження у практику методів радіогеографічних досліджень необхідні 
науковці, які були б спеціалістами цієї галузі. Крім цього без знайомства з сучасними 
новими науковими напрямами досліджень (зокрема в екології та географії) на 
сьогодні не можна сформувати різнобічно розвинену, цілісну особистість, яка б 
розуміла усю "серйозність" відносин між людиною і довкіллям. Сучасний фахівець 
повинен не лише орієнтуватися у новому інформаційному просторі, а і вміти 
використовувати нові методи на практиці. Отже ми вбачаємо необхідність 
впровадження спецкурсу дистанційні (радіогеографічні) методи дослідження в 
географії та екології. 

М.В.Остроградський – один з найвідоміших представників дореволюційної 
науки – залишив значний слід в історії розвитку математики і механіки, а також у всій 
вітчизняній науково-технічній культурі. 

 Видатні праці Остроградського в галузі аналітичної механіки, математичної 
фізики, балістики, теорії чисел, геометрії, теорії ймовірностей, математичного 
аналізу, багатогранна педагогічна діяльність, а також створена ним першокласна 
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математична школа зробили його найбільш визнаним авторитетом на протязі трьох 
десятиріч першої половини ХІХ століття. Він займає одне з перших місць серед 
математиків ХІХ століття, таких як Лагранж, Коші, Гаусс, Гамільтон, Якобі і інших. 
Його обрали академіком відомих академій наук світу в Нью-Йорку, Римі, Турині та 
інших. 

Серед його учнів було багато видатних учених: І.О.Вишнеградський, 
М.П.Петров, Д.І.Журавський та інші. Бо часто завдяки саме таланту педагога 
Остроградський умів підтримати і розпізнати талановиту людину й учні з вдячністю і 
повагою згадують його.  

Микола Павлович Петров, який уперше встановив закони рідинного тертя: 
“Тепер я часто згадую ті щасливі години, коли, дякуючи його майстерності, якась 
магічна сила незабутніми рисами записувала в мій розум нові знання, завжди 
показуючи широту, красу та силу знання в таких формах, котрі зароджували у нас 
віру в могутність. Наука притягувала нас, спонукаючи вивчати її глибше та служити 
їй, не очікуючи іншої винагороди, крім усвідомлення високої честі бути її слугою. 
Ось які корисні наслідки випливли з того, що я мав за щастя бути учнем 
Остроградського. ” 

Видатний учений мав славу блискучого лектора, його лекції були 
популярними, а читав він їх так, що захоплював всіх. Найскладніші речі вчений 
викладав з такою простотою і ясністю, що не зрозуміти було неможливо. Але 
помітивши, що і тут ще деякі ніби-то путалися, він швидко стирав написане і наводив 
інший спосіб доведення, нітрохи не задумуючись. 

Остроградському належить чимало навчальних посібників: “Посібник 
початкової геометрії”, “Курс небесної механіки”, “Лекції алгебраїчного і 
трансцендентного аналізу”, “Програма і конспект тригонометрії для військово-
навчальних закладів”. В результаті викладацької і організаційно-педагогічної 
діяльності в Остроградського виробилася струнка система поглядів на викладання 
взагалі й математики зокрема. Ці погляди він виклав у друкованих працях, численних 
доповідях, записках, настановах, що їх видавало управління військових навчальних 
закладів, а також сам втілював у життя у викладацькій роботі. Під впливом цих його 
ідей ще в середині минулого століття було видано ряд методичних посібників, які 
пропагували досконалі і прогресивні методи викладання. Величезну цінність для 
освіти мають “Роздуми про викладання”, написані Остроградським у співтворчості з 
французьким математиком і педагогом Блумом, що були спрямовані на підвищення 
ефективності навчання, які не втратили своєї злободенності та практичного значення і 
сьогодні.  

“Роздуми про викладання”, а також знайомство з педагогічною діяльністю 
видатного вченого, зокрема, з системою навчання, при якій треба зробити навчання 
простим, зрозумілим, всебічним, щоб прищепити учневі смак, пристрасть до 
навчання, надихнули мене на створення математичних посібників “Довідничок – 
помічничок” для 5, 6, 7, 8, 9 класів. Матеріал, викладений в них відповідає чинній 
програмі з математики. 

Посібники поділені на параграфи, на початку кожного з яких подаються 
запитання, на які учень знаходить відповідь у рубриці “ Я тобі допомагаю вивчати 
тему…”. Після кожного запитання наведена коротка відповідь, зразки розв’язання та 
оформлення задач, прикладів, вправ. У кінці кожної теми або частини теми в рубриці 
“Підготуйся до самостійної роботи” подані завдання для підготовки до тематичних 
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самостійних робіт у двох варіантах. При написанні вказаних посібників я керувалася 
принципом доступності, який пропагував М.В.Остроградський. Посібники 
розраховані на самостійну роботу дітей з ними, орієнтовані на різнорівневе навчання . 

Для кмітливих та допитливих є окрема рубрика, де запропоновано задачі на 
різні теми як програмового, так і позапрограмового матеріалу. Вони спрямовані на 
розвиток мислення, а також на розширення кругозору.  

При написанні “Довідничків-помічничків” я часто згадувала слова  
М.В.Остроградського, які, на мою думку є заповітом для вчителів математики, 

яким судилося жити в віках.  
“Математику треба викладати не тільки як науку абстрактну, а й давати її 

практичні застосування; від цього викладання буде більш цікавим, буде оволодівати 
увагою учнів і розвивати у них любов до математики ”. 

“Математику не можна вчити напам’ять. Ця наука вимагає розвиненого 
мислення”. 

 
Використання електронних таблиць  

на заняттях з математики 
Т.І.Лисенко, 
Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С.Макаренка 
Комп’ютеризація освіти сприяє постійному зростанню кількості одиниць 

сучасної комп’ютерної техніки в навчальних закладах. На сьогоднішній день вона 
застосовується, здебільшого, при викладанні предмету “Інформатика”. Але цікаві 
можливості надає її використання на заняттях з різних предметів, особливо з циклу 
математичних дисциплін. Впровадження комп’ютерів в навчальний процес повинно 
бути обумовлене, по-перше, доцільністю їх використання, а, по-друге, наявністю та 
доступністю відповідного програмного забезпечення. Одним із програмних 
продуктів, що поширений в усіх навчальних закладах та може надати широкі 
можливості для підтримки курсу математики, є редактор електронних таблиць – 
програма Microsoft Excel або її аналог з пакету StarOffice. 

Названий програмний продукт має широкий спектр використання на заняттях з 
математики. Електронні таблиці можуть надати можливість не лише прискорити 
обчислення значень складних виразів або функцій, визначити члени арифметичної 
прогресії тощо, а й побудувати графіки функцій за заданою таблицею значень, 
виконати імовірнісні та статистичні розрахунки та побудови.  

Однією із сфер використання електронних таблиць є матричні обчислення. 
Впровадження в загальноосвітньому курсі математики матричних методів 
знаходження розв’язків систем лінійних рівнянь гальмується необхідністю 
проведення нескладних, але громіздких розрахунків, при здійсненні яких дуже часто 
механічні помилки або неуважність призводять до отримання неправильних 
результатів. Електронні таблиці дозволяють швидко та безпомилково виконувати 
матричні розрахунки за допомогою вбудованих функцій. 

Якщо взяти до уваги, що з програмою Microsoft Excel студенти знайомляться в 
курсі інформатики, то застосування саме цієї програми на заняттях з математики є 
найбільш доцільним. Викладачі як математики, так і інформатики будуть зацікавлені 
в проведенні інтегрованих занять для ознайомлення з матричними функціями та їх 
застосуванням для знаходження розв’язків систем лінійних рівнянь з декількома 
невідомими. Кожен з викладачів має власний інтерес у проведенні такого заняття. 
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Для викладача математики спрощується подання матричних методів розв’язання 
систем лінійних рівнянь завдяки зменшенню часу на виконання нетворчих 
математичних обчислень. Для викладача інформатики цікавим є ознайомлення 
студентів з матричними функціями програми Microsoft Excel, призначення яких може 
пояснити викладач математики. Таким чином, на такому інтегрованому занятті можна 
виділити дві навчальні мети та оцінити результати опанування навчального матеріалу 
відразу з двох предметів. 

Досвід проведення інтегрованого заняття з математики та інформатики 
накопичений в Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С.Макаренка. 
Інтегроване заняття мало власну тему та мету, а також окремі завдання з кожного 
предмету. 

Тема інтегрованого заняття: Методи знаходження розв’язків систем лінійних 
рівнянь та їх практичне застосування. 

Мета інтегрованого заняття: Використання нетрадиційних форм навчальної 
роботи із студентами як засобу підвищення пізнавальної активності. Впровадження 
особистісно-зорієнтованої моделі навчання, розвиток творчої особистості. 

Тема з математики: Розв’язання систем лінійних рівнянь з кількома невідомими 
за допомогою визначників та матриць. Дії над матрицями. Застосування методів 
лінійного програмування до розв’язання економічних задач. 

Мета з математики: Узагальнити та систематизувати знання студентів з теми 
“Системи лінійних рівнянь”. Показати взаємозв’язок між різними способами 
розв’язування систем. Вчити студентів знаходити розв’язки систем лінійних рівнянь 
за правилом Крамера та за допомогою оберненої матриці. Показати практичне 
застосування методів розв’язування лінійних рівнянь та нерівностей до знаходження 
оптимальних розв’язків задач з економічним змістом. Розвивати та вдосконалювати 
логічне мислення, вміння здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність, 
аналізувати ситуацію, робити висновки. Вдосконалювати організованість, уважність, 
інтерес до досліджень, формувати позитивне ставлення до навчання. 

Тема з інформатики: Використання вбудованих формул та функцій в 
середовищі табличного процесора. Використання матричних функцій та надбудов 
програми Microsoft Excel для знаходження розв’язків систем лінійних рівнянь та 
задач лінійного програмування. 

Мета з інформатики: Розглянути вбудовані функції табличного процесору 
Microsoft Excel для обчислення визначників, знаходження оберненої матриці та 
добутку матриць, навчити студентів використовувати ці функції для знаходження 
розв’язків систем лінійних рівнянь за правилом Крамера та за допомогою оберненої 
матриці, познайомити студентів з можливостями надбудов в табличному процесорі, 
навчити встановлювати надбудову "Пошук розв’язку" та використовувати її для 
знаходження розв’язків задач лінійного програмування. Розвивати та вдосконалювати 
навички використання комп’ютера для розв’язання задач з інших дисциплін. 
Виховувати уважність, культуру розумової праці, логічне мислення. 

В ході підготовки до проведення занять викладачами був розроблений 
методичний посібник "Операції з матрицями в табличному процесорі Microsoft 
Excel", в якому надаються короткі математичні відомості про основні поняття 
числення матриць, правила знаходження в математиці та за допомогою комп’ютера в 
програмі Microsoft Excel визначника матриці, особливості розв’язання системи 
лінійних рівнянь за правилом Крамера, знаходження оберненої матриці, добутку 
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матриць, метод розв’язання систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці, 
поняття та правила знаходження розв’язку задач лінійного програмування, а також 
багато вправ для самостійного виконання. 

Досвід засвідчує, що одночасне опанування студентами математичних понять 
та засобів їх обчислення за допомогою комп’ютера призводить до швидкого та 
глибокого засвоєння нового матеріалу, підвищує інтерес до навчання, привчає до 
використання технічних засобів у самостійній навчальній діяльності, дає підґрунтя 
для осмислення отриманих результатів та проведення обчислювальних 
експериментів, спонукає студентів на інтенсивне засвоєння навчального матеріалу 
шляхом опанування нового обчислювального інструментарію. 

Матричне числення – не єдина тема, вивчення якої можна проводити з 
використанням електронних таблиць. Результативним може бути застосування даного 
програмного засобу при ознайомленні з комбінаторикою, теорією ймовірності, 
математичною статистикою, системами числення тощо. 
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Використання комп’ютерних технологій  

у навчально-виховній роботі  
в умовах сільської школи 

Р.І.Рафальська,  
Остап’євська ЗОШ І-ІІІ В.Багачанського району 
 Потреби життя, шкільна практика ведуть до нового розуміння процесу 

навчання. Згідно Державної національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ 
столітті пріоритетною вважається особистісно орієнтована освіта. 

Однією з ознак особистісно зорієнтованої моделі навчання є стимулювання 
розвитку, саморозвитку і відповідальності учнів. 

„Зацікавити розум дитини – ось що є одним із основних положень нашої 
доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми сказали б, навіть 
пристрасть до навчання” – писав видатний математик М.В.Остроградський. 

Пізнавальна активність учня полягає в прагненні вчитися, долати труднощі на 
шляху отримання знань, докладанні максимальних вольових зусиль та енергії в 
розумовій діяльності. Адже сьогодні інтелект та знання є запорукою комфорту в 
інформаційному суспільстві. 
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Об’єктивна необхідність активізації пізнавальної діяльності передбачає 
вдосконалення відомих та розроблення і впровадження нових методів і 
організаційних форм навчальної діяльності. З входженням України в європейський 
освітній простір необхідність застосування новітніх технологій навчання особливо 
актуалізується сьогодні. 

Проте слабке фінансування сільських шкіл у сучасних складних соціально-
економічних умовах, недостатнє програмне забезпечення створюють перешкоди для 
впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес. 

Вчителі, учні та їх батьки Остап’євської загальноосвітньої середньої школи 
мріють про наближення того часу, коли школа буде забезпечена сучасним 
комп’ютерним класом (маємо лише три сучасних комп’ютери), потрібним 
програмним забезпеченням, коли зможемо користуватися послугами Інтернету, коли 
комп’ютер стане непросто засобом, а співучасником процесу навчання. Бажання іти в 
ногу з життям спонукає не тільки мріяти, а і діяти. Хочу поділитися досвідом одного 
зі способів використання наявної комп’ютерної техніки в навчально-виховному 
процесі в умовах сільської школи. Переконана, що вихованню інтересу до навчання 
великою мірою сприяє і позакласна робота, яка є прямим продовженням уроків, їх 
доповненням, поглибленням. 

Можливість застосування комп’ютерних технологій дозволяє проводити 
позакласні заходи на якісно новому рівні, підвищує їх ефективність. 

При підготовці та проведенні заходів практикую використання презентаційної 
системи Power Point, яка входить до складу інтегрованої системи Microsoft Office. 
Програму Power Point, використовую для створення і показу (як супровід) 
презентацій, які включають в себе текст, малюнки, відео, звук. Програмний продукт 
створений засобами Power Point, робить захід яскравим і наочним; концентрує увагу 
учасників гри та присутніх, викликає подив та захоплення. 

 
Інформатика та використання її на уроках 
П.П.Шулик, 
Федіївська ЗОШ Решетилівського району 
 
Кожний, як для особистого щастя,  
так і для блага інших має любити свою справу, 
 але вчитель більше, ніж будь хто інший,  
мусить бути прив”язаний до своєї професії,  
вона повинна бути метою його життя.  
М.В.Остроградський. 
 
Тепер в умовах широкого розвитку засобів масової інформації, доступності 

друкованої продукції монопольна роль школи в поширенні знань втрачена. Перший 
процес революційного перетворення в технології навчання відзначений після 
винаходу друкарства, другий ми переживаємо зараз, із широким впровадженням у 
життя засобів обчислювальної техніки. 

Прискорення науково – технічного прогресу у всіх сферах діяльності людини 
нерозривно зв'язано з індустрією інформатики. 

Широке застосування сучасних ЕОМ, що характеризуються різнобічністю і 
простотою, дозволяє використовувати їхні можливості для виконання великого кола 
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інформаційних задач у всіх областях людської діяльності. Це робить їх доступними 
практично будь-якій людині, навіть незнайомому з процесами програмування. 

Оскільки будь-яка діяльність людини починається з навчання, то й у цю сферу 
з повним правом широко крокує комп'ютер. А навчання починається в школі. 

Основна задача школи – виховання гармонічно розвиненої особистості, здатної 
плідно працювати у всіляких сферах діяльності при безперервному і наростаючому 
прискоренні науково – технічного прогресу.  

Тому що сучасний світ пронизаний масою інформаційних потоків і зв'язків, 
рішення цього найважливішого питання нерозривно зв'язано з проблемою як навчити 
школярів працювати з різними категоріями інформації, що виникають у багатьох 
об'єктах загальнонаукових досліджень. Працівникам практично всіх спеціальностей 
приходиться витягати задану в різноманітних формах інформацію з різних 
інформаційних потоків, переробляти цю інформацію, перетворювати її з одного виду 
в іншій, приймати на основі отриманої інформації необхідні рішення і втілювати їх у 
життя. Без такої діяльності неможливо ефективне і цілеспрямоване здійснення задач, 
які постають сьогодні перед вчителем. 

По своєму соціальному значенню інформатизація суспільства порівнянна з 
індустріалізацією. Якщо остання звільнила людину від рутинної праці в багатьох 
областях, не торкаючись практично інтелектуальної сфери, то інформатизація 
покликана звільнити людину від рутинної розумової праці.  

Науково – технічний прогрес веде нас в інформаційну сферу. Практично 
наступне покоління буде жити і працювати в інформаційному суспільстві, що означає 
зв'язок багатьох професій з виробництвом і обробкою інформації, а це зажадає 
значних змін не тільки в умовах і методах праці, але й у способі життя.  

Одним з первинних інформаційних установ є школа, у якій за традицією 
вивчають основи наук, необхідних людині для подальшої діяльності на благо 
суспільства.  

Зі сказаного випливає необхідність переробки програм шкільного навчання 
практично по всіх предметах, створення підручників, що відповідають вимогам цих 
програм, щоб не завантажували б пам'ять учнів мертвим капіталом непотрібності.  

У недавньому (з історичної точки зору) минулому лише в стінах школи можна 
було одержати знання, необхідні для подальшої роботи й утворення. Тому допитливі 
учні були змушені терпіти недосконалість технології навчання. У даний час в умовах 
широкого розвитку засобів масової інформації (радіомовлення, телебачення, 
періодична преса), широкої приступності науково-популярних книг і журналів, 
загальної грамотності роль школи в поширенні знань втрачена. Щоб школа могла 
виграти в цьому змаганні і зберегти свою привабливість для тих, яких навчають,, 
необхідно докорінно змінювати сформовану технологію шкільного навчання, 
будувати викладання так, щоб знання не підносилися в готовому виді, а здобувалися 
учнями в ході творчо спрямованої і мотивованої діяльності.  

Етап, який зараз переживає школа можна порівняти з епохою, що прийшла за 
виникненням друкарства. Як відомо, це привело до відмовлення від системи, при якій 
викладач у буквальному значенні читав свої лекції, а слухачі їх дослівно записували, 
а потім заучували напам'ять. Створена чеським педагогом – гуманістом Яном Амосом 
Коменским класно – урочна система і стала відповіддю на нову ситуацію. При цій 
системі учні одержують екземпляри підручників, по яких вони можуть займатися в 
класі і вдома. Точно так само тепер революційна зміна в сформованій технології 
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навчання в школі покликана виконати обчислювальна техніка. Комп'ютери неминуче 
повинні привести до зміни сформованої технології навчання в школах, технікумах і 
вузах, уведення комп'ютерів в усі сфери діяльності людини – до переоцінки ролі тих 
або інших знань. Основне призначення комп'ютерів у навчанні – це рішення ряду 
задач інформатики, зв'язаних безпосередньо з інформацією (нагромадження, пошук, 
переробка...). Багато зведень, знання яких вважається зараз необхідним для 
професійно підготовленої людини, можна при необхідності одержати на екрані 
монітора.  

Можливо, і існують деякі розумові здібності і навички, що розвиваються в ході 
обчислень (наприклад, здатність точно виконати заданий алгоритм), але обчислення 
аж ніяк не є оптимальним засобом для цього.  

Зовсім очевидно, що комп'ютер покликаний забезпечити розвантаження 
учителя від рутинної розумової роботи і створювати реальні можливості для його 
творчої діяльності. Оскільки при використанні комп'ютера вчитель рятується від 
необхідності контролювати кожен крок учнів (а в даний час він змушений це робити 
вибірково), він більше уваги зможе приділяти індивідуальній і виховній роботі з 
учнями, з огляду на їхні здібності і рівень підготовки.  

То ж математика, як цариця наук, повинна якомога ефективніше 
використовувати можливості комп”ютерної техніки, що дасть можливість вивільнити 
час.  

У даний час з курсу математики початкових класів практично цілком 
виключене використання рівнянь для розв”язування задач, значно зменшений 
геометричний матеріал. Усе це зроблено заради розвитку так званих обчислювальних 
навичок. Підкреслюємо, що саме навичок, а не знання й уміння. Весь досвід школи 
говорить, що навіть у ті часи, коли навчалися далеко не всі діти шкільного віку, 
досягти високих обчислювальних навичок найчастіше не вдавалося. Не тільки 
великому російському поетові Олександру Сергійовичу Пушкіну, але і 
найвизначнішим математикам Анрі Пуанкаре,  

Миколі Миколайовичу Лузіну, Борису Миколайовичу Делано й іншим не 
давалася ця премудрість. Чи необхідно таку увагу приділяти виробленню 
обчислювальних навичок в умовах, коли незабаром практично в кожного школяра 
з”явиться свій персональний комп'ютер?  

Використання ЕОМ дозволить ввести в школі математичні експерименти, що 
сприяють формуванню деяких абстрактних понять, наприклад понять межі, 
безперервності, похідної й інтеграла. У даний час обчислення інтегральної суми 
займає настільки багато часу, що за урок практично виконано бути не може. 
Математичні експерименти, проведені за допомогою комп'ютера, дадуть також 
можливість ввести в школу елементи теорії ймовірностей і статистики, що зовсім 
необхідно, оскільки теоретико-ймовірносні методи зараз відіграють найважливішу 
роль у додатках математики, що досить важливо для усіх видів діяльності людини. 

Особливо важливо використовувати обчислювальну техніку для зацікавленості 
учнями навчальними предметами. М.В.Остроградський писав: ”Учителі повинні 
любити свою справу, бо в хороших вчителів будуть хороші учні”. Ми живемо у 
вільній Україні. Ми патріоти своєї Батьківщини, якою повинні гордитися, гордитися її 
здобутками, знати видатних людей: творців науки, письменників, політичних діячів.  

Невелику увагу ми приділяємо у школі вивченню творців фізики і математики, 
зокрема, наших земляків. Серед них можна назвати наших славних математиків: 
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М.В.Остроградський, М.Ващенко-Захарченко, О.М.Астряб, В.С.Воропай, М.М. 
Богоголюбов, Ю.О.Митропольський; фізиків: В.Л.Ельяшевич, О.Д.Засядько, 
Ю.Кондратюк, Ф.А.Піродський, І.П.Пулюй, Г.О.Победоносцев, І.В.Пільчиков. В 
підручниках дуже рідко і дуже мало можна зустріти інформації про життя і діяльність 
цих людей. А про деяких зовсім немає. Тому використовуючи комп”ютерну техніку 
та програмне забезпечення, можна створити короткі електронні фрагменти уроку 
(будь-якого уроку). Цей електронний фрагмент уроку являє собою створену 
презентацію PoverPoint. Зібрану з різних джерел інформацію (текстову, графічну, 
звукову) перетворити у електронну (за допомогою сканера та програмного 
забезпечення). Потім створити презентацію PoverPoint( це можуть зробити і учні, які 
володіють відповідними знаннями). 

Для прикладу до річниці з дня народження М.В.Остроградського можна 
створити приблизно такий електронний альбом, який можна використати як на уроці 
математики, так і на уроці фізики. Складатиметься він з двох частин: 

Біографія вченого. 
На фоні будинку та змінного природнього ландшафту(фото вченого постійно 

присутнє у одному з кутів екрана) подати змінну текстову інформацію про біографію 
вченого (наголосити на цікаві моменти з життя відомого математика: сестра 
Остроградського Марія – була бабусею відомого композитора Лисенка; „Будинок для 
виховання бідних дворян” (пансіон при Полтавській гімназії) перший навчальний 
заклад Остроградського; математичні нахили Остроградського виявилися вже в 
дитячі роки: речі, що його оточували, він намагався вивчати насамперед з їх 
математичного характеристик – у колодязя виміряв глибину, у грядок і будівель – 
визначав їх розміри; для цього він завжди носив при собі мотузку та інші 
вимірювальні засоби;  

Помер передчасно від пухлини, що утворилась у нього на спині і потім 
перетворилася на невиліковну рану – 1 січня 1862 року).  

Наукова спадщина. 
Для цієї частини необхідно створити початковий фон (в одному з кутів екрану 

постійно присутній портрет Остроградського), основою якого буде формула 
Остроградського 
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На ньому (під ним) подати враження невідомого слухача лекцій 

М.В.Остроградського: 
„Ось вже двадцятий раз ми мали приємність слухати лекції російського 

геометра, якого 7 років тому з таким же задоволенням слухали самі французи в 
самому Парижі, – столиці геометрів. У нас тепер свій рідний геометр, яким можна 
пишатися, або ще краще – в нього вчитися, в якого кожний мемуар – а їх дуже багато 
– є яке-небудь нове відкриття, новий подарунок ученій Європі. На лекції збираються: 
інженерів шляхів сполучення – 15, морських офіцерів – 12, генералів штабу – 1, 
морських офіцерів – 22, корабельних офіцерів – 12, польових інженерів – 3, різних 
учених – 3, всього 61 чоловік. ...Уявіть собі, що сам Коші, керівник паризьких 
аналітиків, не завжди налічував їх у себе до 20. Між постійними слухачами три наші 
академіки, відомі всій Європі: В.Я.Буняковський, Е.Х.Ленц, М.В.Тарханов. Цього не 
забудуть ні в Парижі, ні в Берліні ! Як же не радіти, що в нас є кому і є кого слухати?” 
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Потім під зміну фону подати цікаві факти наукової діяльності вченого. 
Обов”язково наголосити на тому, що Михайло Васильович був палким 

патріотом; він любив свій народ, українську культуру. Улюбленим його 
письменником був Т.Г.Шевченко, значну частину творів якого Остроградський знав 
напам”ять.З такою самою щирою повагою і любов”ю ставився до Остроградського і 
великий Кобзар. У своєму щоденнику Т.Г.Шевченко пише:”..Великий математик 
прийняв мене у свої сердечні обійми, як земляка, як близького друга після довгої 
розлуки. Спасибі йому”. 

Якщо є можливість, то цей електронний фрагмент уроку можна озвучити 
(наприклад, гімном Полтавщини ). 

З цього можна зробити висновок: використовуючи такі фрагменти уроку ми 
піднімемо авторитет нашої Батьківщини в очах учнів,зацікавимо їх своїм предметом.  

Використання комп'ютерів у навчанні відкриває можливості, недосяжні для 
інших традиційних засобів. Але при всьому цьому комп'ютер є і завжди залишиться 
лише базою даних, і щоб витягти з нього знання, як з будь-якої іншої бази, 
необхідний учитель. І роль учителя буде в основному спрямована на те, щоб дати 
тим, кого навчають, необхідні опорні знання, за допомогою яких на рівні своєї 
реальної підготовленості учень зможе розвивати їх з використанням комп'ютера.  

Таким чином, зберігаючи колективну подачу основ знань (опорних сигналів), 
ми підсилюємо індивідуалізацію навчання, що веде до різкого зростання якості знань 
тих, кого навчають.  

 
Спадщина Остроградського в сучасній школі 
В.М.Шульга, 
Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей 
 із сільської місцевості ім. А.С.Макаренка 
Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості імені 

А.С.Макаренка створено з метою більш тісного поєднання макаренківської 
теоретичної спадщини із практикою сучасної школи та забезпечення здобуття освіти 
учнями понад державний освітній мінімум. 

Найбільше уваги у ліцеї відводиться навчанню, здобуттю глибоких і міцних 
знань, новітнім педагогічним технологіям. На це спрямована основна робота 
педагогічного колективу, в цьому він керується й ідеями видатного математика 
М.В.Остроградського, у якого була відпрацьована чітка система поглядів на методику 
викладання взагалі і математики зокрема. Свої думки він висловлював у численних 
доповідях, записках, настановах, які видавалися управлінням військових навчальних 
закладів, а також сам втілював у життя у викладацькій роботі. Під впливом його 
поглядів ще у середині ХІХ ст. було видано ряд посібників, які пропагували досконалі 
та прогресивні методи викладання. 

У наш час одним із таких методів є використання новітніх комп”ютерних 
технологій у навчальному та виховному процесі з метою оволодіння учнями 
комп”ютерною грамотністю, тобто формування теоретичної бази знань з основ 
інформатики та практичних навичок використання комп”ютерів у повсякденній 
практиці, що є одним із основних завдань, поставлених державою перед школою. 
Велику допомогу в його реалізації надало нашому закладу Міністерство освіти і 
науки України. На виконання Послання Президента України “Україна: поступ у ХХ 
століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки”, 
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Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Реформи заради добробуту” та 
цільової програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, 
комп”ютеризації сільських шкіл нам передано навчальний комп”ютерний клас. 

Це дало змогу курс вивчення основ інформатики в ліцеї розпочати з 8 класу. 
Восьмикласники знайомляться з будовою комп”ютера, принципами його роботи, 
вчаться створювати графічні об”єкти, працюють із навчальними програмами. Учні 
старших класів на уроках засвоюють основні прикладні програми, вивчають роботу 
апаратної частини, мають змогу не тільки навчитися складати програми, а й 
використовувати їх у роботі. 

У позакласний час проводяться заняття факультативів та гуртків із вивчення 
основ програмування, на яких дітям надається можливість попрацювати творчо.  

Традицією в закладі стало проведення тижня інформатики, коли готується 
матеріал для радіогазети, проводяться конкурси на визначення “Комп”ютерного аса” 
та кращого знавця комп”ютерних ігор, вікторини, брейн-ринги, КВК, гра “Щасливий 
випадок”, а для учнів молодших класів учитель інформатики разом зі 
старшокласниками проводять цікаві заняття, на яких малюки знайомляться зі світом 
інформатики, одержують перші навички роботи з комп”ютерами через захоплюючі 
ігри. 

Наявність навчальних програм дозволяє використовувати комп”ютер не тільки 
на уроках інформатики. Зокрема, дітям дуже подобається працювати з програмами 
графічного аналізу функцій GRAN на уроках математики, знайомитися з мовби 
відомим світом природи і через навчальні програми з біології, перенестися у 
стародавні світи, переглядаючи кадри історичного минулого або поринути в 
космічний простір, вивчаючи закони фізики та астрономії, поспілкуватися з 
комп”ютером однією з іноземних мов, а потім дізнатися про країни, де вона 
вивчається, на уроці географії... Для цього вчителі мають вільно працювати з 
комп”ютером, і допомогли їм у цьому спеціальні заняття психолого-педагогічного 
семінару. 

У закладі регулярно видається інформаційний бюлетень “Родина” для батьків, 
у якому висвітлюються важливі та цікаві події нашого життя, друкуються дитячі 
твори. 

Подією став щорічний випуск методичного журналу “Учитель”, який висвітлює 
питання втілення ідей А.С.Макаренка у життя сучасної школи, знайомить читачів із 
навчальною, науковою та виховною роботою педагогічного колективу, розповідає 
про кращих учителів, дає корисні поради.  

Кожен учитель має змогу видати брошуру з методичними розробками уроків, 
виховних заходів, матеріалами, які знайомлять із цікавим історичним та літературним 
минулим нашого краю. Крім того, стенди, куточки, плакати, унаочнення для уроків 
оформляються на високому естетичному рівні.  

Оскільки старшокласники вивчають автосправу, то вивчення правил 
дорожнього руху за комп”ютером стає набагато цікавішим і ефективнішим, 
допомагає у підготовці до здачі екзаменів на посвідчення водія. 

А робота в мережі Інтернет, яка зараз стає невід”ємною частиною життя 
більшості людей усього світу і якою так цікавляться наші учні, дає доступ до 
величезних ресурсів інформації у всіх сферах людської діяльності.  

Звичайно, це лише перші кроки втілення новітніх комп”ютерних технологій у 
навчальну та викладацьку діяльність педагогічного колективу Обласного ліцею-
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інтернату імені А.С.Макаренка. Ми впевнені, що найцікавіше ще попереду і що 
з”явиться ще багато нового у роботі як учителів, так і учнів. 

 
Підготовка педагогів до застосування інформаційних технологій  
С.П.Шостя, 
Полтавський ОІППО 
Сьогодні вже ніхто не заперечує той факт, що однієї з найголовніших цінностей 

суспільства є інформація, а її вища форма – знання стають вирішальним фактором, 
що визначає розвиток суспільства в цілому. Інформація здобуває глобальний 
характер, охоплюючи всі сфери соціальної діяльності людини. Саме сьогодні 
формується інформаційна єдність усієї людської цивілізації і реалізується вільний 
доступ кожної людини до інформаційних ресурсів. І нове століття – вік 
інформаційного суспільства вимагає відповідної орієнтації системи освіти, підготовки 
людини, що використовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології.  

Інформатизація школи відноситься до числа великомасштабних інновацій, що 
прийшли в українську школу в останні десятиліття. Більш того, серед багатьох 
інновацій – це самий дорогий проект, оскільки зростаючі темпи науково-технічного 
прогресу вже в 2-3 року знецінюють вкладення.  

Розмова про місце комп'ютера в школі продовжується давно і історія 
інформатизації масової школи, у більшому ступені, є історією її комп'ютеризації. При 
цьому впровадження інновацій лежить не в площині пошуку оптимальних освітніх 
методик, а має технологічну основу. Не змінилися основні характеристики 
властивому шкільному процесові. Існує безліч причин, що пояснюють виникнення і 
продовження такої ситуації в часі.  

Серед них можна назвати:  
– Технократичний підхід до процесу інформатизації школи, що супроводжує 

освоєння обчислювальної техніки, прийняття непрофесійних рішень у педагогічній 
сфері;  

– Наявність стійких традицій у процесах навчання, сформованих практично на 
генетичному рівні. Дотепер залишаються актуальними висновки, зроблені 
американським учителем Конні Стаутом у 1996 році про те, що вчитель, що одержав 
диплом у кінці 19 століття може сьогодні спокійно зайти в клас і провести урок. 
Представити подібне положення, наприклад, у хірургії неможливо.  

Серед причин також можна назвати:  
– Відсутність засобів на створення навчальних програмних, комп'ютерних 

комплексів, електронних підручників, орієнтованих на взаємодію з традиційними 
освітніми технологіями. Сьогодні методи використання обчислювальної техніки на 
уроці є найчастіше продовженням традиційних методик. Пропоновані вчителеві 
програмні засоби навчального призначення повторюють, як правило, зміст 
підручників.  

Але, зміни, які відбуваються на сьогодні як у суспільному житті, так і у 
свідомості людей, сприяють появі в сфері освіти ідей, концепцій, документів, у яких 
відбито розуміння змін, що відбуваються, розуміння життєвої необхідності 
глобальгих рішень в області комп'ютеризації освіти.  

Розроблено і діють нормативні, програмні документи прийняті на 
республіканському, обласному рівнях.  
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З 2004 року поряд із традиційною системою організації навчання педагогів 
використанню інформаційних технологій у області почнеться впровадження 
програми „Intel® Навчання для майбутнього”. 

У суспільстві відкриваються великі можливості для розвитку людини. Однак 
використовувати ці можливості зможуть лише ті члени суспільства, що будуть мати 
необхідні знання й уміннями, що дозволяють їм орієнтуватися в новому 
інформаційному просторі.  

Проникнення нових інформаційних технологій у навчальний процес створює 
передумови для відновлення як змістовно-цільових, так і технологічних сторін 
навчання. Істотно збагачується система дидактичних засобів і формуються 
нетрадиційні інформаційно-комп'ютерні технології навчання (ІКТН). Освітня 
практика породжує різноманіття методів, методик, технологій навчання. Однак 
методологічно невірно і практично неможливо брати їхній усі на озброєння. Зберігає 
свою актуальність, висловлена Ушинским думка про те, що передача готових порад 
неможлива, що передається ідея, виведена з досвіду, а не сам досвід. І надійну основу 
для творчого відтворення передового досвіду, для пошуку, перебування і прийняття 
інноваційних рішень створює інформаційна, професійно-технологічна культура 
вчителя.  

Освоєння нових інформаційно-комп'ютерних технологій навчання виявиться 
неможливим, якщо педагоги не будуть мати достатньої технічної, методичної 
підготовки та діючих стимулів для використання ЕОМ у своїй діяльності. Освоєння 
НІТ учнями можливо тільки при випереджальній підготовці викладачів у цій області. 
Тому підготовка вчителів по нових спеціальностях, освоєння усіма викладачами 
інформаційних технологій є пріоритетним, визначальним напрямком для 
інформатизації освіти.  

Актуальна проблема підготовки вчителів в області застосування нових 
інформаційних технологій у своїй діяльності, що уміють використовувати конкретне 
прикладне програмне забезпечення в навчальному процесі, а також методистів по 
впровадженню НІТ у ці процеси.  

У своєму становленні і розвитку готовність педагога до застосування ІКТН 
проходить три рівні.  

На першому рівні педагоги застосовують ІКТН для вирішення 
вузькопредметних задач навчального процесу як доповнення до традиційних засобів 
навчання для виконання функцій: навчальної, контролюючої, тренажерної. 
Прикладом може служити їх використання при вивченні інформатики або інших 
предметів шкільної програми з метою проведення різних заліків, контрольних робіт.  

Другий рівень припускає використання педагогами інформаційних технологій 
для вирішення міжпредметних задач навчального процесу, для посилення його 
інтегрованості, але як і раніше, у системі традиційних засобів навчання. Склад 
функцій змінюється і включає: ігрову, моделюючу, дослідницьку функції, 
конструкторську і проектну діяльність.  

На третьому рівні – найвищому – ІКТН служать педагогові для вирішення 
дидактичних задач в інтегрованому навчальному процесі, для розвитку системного 
мислення учня. Тут комп'ютерні технології уже виходять на передній план, 
використовуються в системі нетрадиційних засобів навчання (комплекс комп'ютерних 
освітніх програм, підручники-путівники по комп'ютерному середовищу й ін.).  
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Досягнення педагогами в професійній перепідготовці високого рівня готовності 
до застосування ІКТО є важливим чинником, що визначає здатність учителів 
здійснювати проектно-комп'ютерне навчання й у практичній роботі сприяти 
становленню інформаційної картини світу в учнів.  

Проектувати і здійснювати інноваційну діяльність завжди трудомістко і при 
значних витратах часу на розробку інноваційної методики або технології 
ефективність їхні застосування не завжди може зрівнятися, у даний час, з 
ефективністю роботи досвідченого педагога, що використовує традиційні методики.  

Сьогодні, на мій погляд, назріла необхідність консолідувати зусилля установ, 
зайнятих у науковій, технічній, методичній сфері інформатизації, використовувати 
напрацьований ними досвід і знання. Тільки загальними зусиллями ми зможемо вдало 
здійснювати перехід до інформаційного суспільства, готувати учнів до успішної 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві.  
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Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та сучасні технології навчання 
 
 
ПРЕДКИ М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО. ХТО ВОНИ? 
О.М. Барабаш 
відмінник освіти України 
с. Бутенки Кобеляцького району 
 
Благословенна земля Полтавська! Скільки ж людей славетних ти хоронила і 

виховала! Скільки ж людей видатних прославили і тебе в віках. 
Золотими літерами в історію землі полтавської вписане ім’я Михайла 

Васильовича Остроградського. 
М.В. Остроградський – один із наших видатних вчених світу XIX століття. 
Моя стаття направлена для всіх тих, хто цікавиться історією науки і її 

видатними представниками Полтавщини. 
Остроградський, Козацький – старшинський (згодом дворянський ) рід на 

Полтавщині, який походить від Матвія Остроградського, миргородського полкового 
судді (дивись нижче) і синів його: Федора, полковника миргородського (дивись 
нижче), Григорія, сотника омелянського (1729-1760 рр.) й Івана (до 1760 р.), 
бунчукового товариша. Рід Остроградських у ХІХ сторіччі мали виразні українські 
політичні симпатії: Матвій Остроградський (близько 1786-1849 рр.), підполковник і 
кременчуцький маршалок (1801-1841 рр.), український автономіст і Михайло 
Остроградський (1801-1862 рр.) славнозвісний математик. 

Рід Остроградського дав у ХІХ-ХХ століттях низку військових (Всеволод 
Остроградський, 1843 рік, син Матвія Остроградського, генерал – інспектор 
російської кавалерії; Михайло Остроградський – дивись нижче, контр-адмірал 
Чорноморської флотилії), державних (Михайло Остроградський, 1857 р., російський 
віце-міністр торгу і промисловості, 1960-1910 рр; Василь Остроградський, 1865 рік, 
член ІІІ Державної Думи) і культурних (Олександр Остроградський, 1853-1907 рр., 
відомий педагог; Орест Остроградський, 1868 р., професор фінансового права у 
Дорлатському університеті) діячів. 

Остроградський Матвій, сотник голтвянський (1691-1715 рр.), миргородський 
полковий суддя (1715-1734 рр.), підписав “Коломацькі чолобитні” й був 
заарештований у справі гетьмана Петра Полуботинка. Брав участь у багатьох 
військових походах, починаючи з Чигиринського (1678 року) й кінчаючи російсько-
турецькою війною 1735-1739 рр. Остроградський Михайло (1870-1921 рр.), 
військовий діяч, російський контр-адмірал, 1918 рік командувач Українським 
Державним флотом, 1919 рік – адмірал мінних морських справ. 

Остроградський Михайло (24.9.1801 р. - 1.1ю1862 р.), видатний математик. 
Остроградський Федір, сотник голтвянський (1723-1735 рр.), миргородський 

полковий суддя (1735-1752 рр.); полковник миргородський (1752-1768 рр.) учасник 
Пруського походу 1711 рік і російсько-турецької війни 1735-1739 рр. 

В Полтавській губернії проживало декілька дворянських сімей на прізвище 
Остроградські. Всі вони знаходилися в певних родових стосунках. 

Батько Михайла Васильовича Остроградського, Василь Іванович, за 
генеалогією, яка приведена в “Малороссийском родословнике” В.Л. Модзалевського 
належав до четвертого покоління Остроградських. Знаємо ми про нього мало: 
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народився близько 1770 року, на державній службі був з 1784 року, звідси виходить – 
зарахований формально, ще “малолітнім”, недовго був в гусарах – кадетом 
Александропольського полку; в 1809 році, в неповних п’ятдесят вийшов у відставку 
колежським асесором. 

Цікава така деталь. В сім’ї Михайла Васильовича Остроградського із покоління 
в покоління переходила оповідка, що на початку ХVІІ століття хтось із князів 
Остроградських (по в Західній Україні), відомих своїм нахилом до російської 
народності і православ’я, хоч вони повинні служити польським кодолям, вимушений 
був тікати із Польщі і потрапив в Запорозьку Січ. Там він став називати себе 
Остроградським, і від нього пішов весь рід Остроградських. 

І ще така деталь. В ті часи на Україні було звання бунчуковий товариш. Було це 
звання досить високе – вище сотника, полкового хорунжого і полкового “єсаула”, але 
нижче полковника. 

Ось такі відомості вдалося відшукати автору цих рядків. Я думаю, що з часом 
ці відомості розширяться. 

 
ДІЯЧІ В ОБЛАСТІ МАТЕМАТИКИ ПОЛТАВЩИНИ 
“Біографії людей,  
корисних для науки і мистецтва,  
є одним з методів, якого ми вживаємо  
для привернення уваги учнів” 
Шановні остроградознавці і остроградці. Багата наша Полтавщина 

найрізноманітнішими талантами: ученими і працівниками сільського господарства, 
письменниками і будівельниками, артистами і вчителями, музикантами і лікарями. 
Ми гордимося ними, вони вчать нас любити наш рідний край, вони дають нам взірець 
працелюбства і наполегливості в роботі. Відрадно те, що кожний куточок нашого 
полтавського краю багатий своїми талантами. Багата земля полтавська і врожаями, і 
народами своїми. Та найбільше її багатство - працьовиті й талановиті люди. Немало 
дала вона світові видатних діячів у різних сферах культури і науки. І серед них – 
учений-математик, механік і педагог із світовим ім’ям патріарх вітчизняних 
математиків Михайло Васильович Остроградський, внесок якого в науку ще й нині не 
осмислений у всій його повноті і значущості. Його педагогічні ідеї вивчаються 
освітянами і широко впроваджуються в педагогічний процес. Адже вчителі області 
розуміють, що один із способів покращення викладання математики полягає у 
використанні елементів історизму на уроках математики. 

Багаторічний викладацький досвід багатьох вчителів свідчить, про те, що 
втілення в урок відомостей із історії становлення і розвитку математики пробуджує в 
учнів інтерес до науки, поглиблене знання, формує науковий світогляд учнів. 

А чи все ми робимо в цьому напрямку? Ні! Адже ми вивчаємо педагогічні ідеї в 
основному М.В. Остроградського. А багато вчителів області знають, що в області є 
ряд діячів в області математики, які заслуговують на увагу, щоб вивчити їх життєвий, 
творчий і педагогічний шлях, з метою застосування його в повсякденній навчально-
виховній роботі. 

Я переконаний, що потрібно назвати їх, щоб з нами познайомилася найширша 
аудиторія учителів області. 

Астряб Олександр Матвійович, м. Лубни; 
Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович, с. Малієвці; 
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Євтушенко Василь Андрійович, м. Полтава; 
Івахнеко Олексій Григорович, м. Кобеляки; 
Ігнат’єва Н.К., м. Кобеляки; 
Лібер Л.Є., м. Кременчук; 
Люберський Г.Л м. Кременчук; 
Ляшко Іван Іванович, с. Мауківці Лубенський р-н; 
Мовчан А.А, м. Кобеляки; 
Митропольський Юрій Олексійович, с. Шишаки; 
Остроградський Михайло Васильович, с. Пашенне Козельщинський р-н; 
Повзнер А.Я, м. Полтава; 
Писаренко А.Г, м. Полтава; 
Тумакін Л.А., м. Гадяч. 
Бив вставка №1 
Прізвище математиків з ініціалами взяті в Полтавському педунівкрситеті в 

“Кімнаті – музеї М.В. Остроградського”. Вони академіки і вся інформація. 
Можливо не всі занесені в список для вивчення, то внесете пропозицію. 
В список включені в першу чергу математики області, іменами яких названі 

математичні теорії, теореми, критерії, формули, задачі, методи та інші математичні п, 
а також учених, які внесли вагомий внесок в розвиток математики і методики 
викладання її, наприклад авторів поширених підручників і навчальних посібників з 
різних розділів математики. 

З чого розпочати вивчення. Перш за все визначити кого будите вивчати. 
Бажано свого земляка міста чи району. Вивчити матеріал, який є накопичений у 
вчителя, вивчити матеріал шкільного, сільського чи районного музею. Не забути про 
тих, хто для себе збирав матеріали видатних людей-земляків. Можна керівникам 
методоб’єднань поставити розгляд цього питання на засідання методоб’єднань. 

А ще дуже важливо вивчити матеріал надрукований в газетах, журналах, 
словниках. 

Я хочу через пресу переконати вчителів області, що тільки активна позиція 
вчителя дасть кращі навчальні результати учнів. Для переконання скажу, що я 
займаюся справою вивчення педагогічної спадщини Михайла Васильовича 
Остроградського і Олександра Матвійовича Астряба з 1959 року. Серед випускників 
нашої Бутенківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Юрія Доль-
Михайлика нараховуються: один член-кореспондент академік наук України, два 
академіки, три доктори і чотирнадцять кандидатів наук у різних сферах діяльності. 
Про всіх говорилося на за гуртків, на тижнях математики в школі, факультативах і 
т.д. 

Шановні колеги! Давайте розкажемо нашим учням про славних математиків 
Полтавщини і цим самим внесемо свій посильний вклад у розвиток науки і слави 
нашої полтавської землі. Благословенна земля Полтавська! 

 
СЛОВО ДО МОЛОДИХ КОЛЕГ 
“Скажемо відверто: недолік 
у навчанні дітей полягає в тому, 
що в них не виховують сили волі. 
Їм не прищеплюють спостережливості, 
не вчать керувати своєю увагою” 
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М.В. Остроградський 
Усі системи – від шкільного порога. Початок усіх професій – у шкільному 

класі. Ключ до всіх духовних багатств – у вчителя. Йому, учителеві, низько 
вклоняються уславлені герої, відомі новатори, академіки і сталевари, хлібороби й 
медики, космонавти і зв’язківці... 

Учителя іноді порівнюють з артистом. Так, він зобов’язаний захоплюватися 
словами, думкою. Є тільки та різниця, що педагога, навіть справді талановитого, 
слова захоплюють значно рідше. Та йому і немає коли думати про власну велич, бо 
кожен день непомітно творить справжнє диво – людину. Чи готові ви до здійснення 
цього скромного подвигу, мої любі колеги? 

Приємно, коли молоде поповнення вчитьського колективу – люди думаючі, 
шукаючі, не бояться чорнової роботи, не відмахуються від класного керівника. 

Чудова професія вчителя. Відкриваючи інших ви будите постійно відкривати 
себе. Виховуючи дітей, відчуєте потребу в особистому вдосконаленні. Роблячи людям 
добро, приносячи їм радість, самі станете багатшими й красивішими душею. Тільки 
не загубіть себе в суєті суєт! Залишайтеся завжди молодими, цікавими, жадібними до 
нового. Нехай ваші пошуки нехай ваші пошуки увінчаються щасливими знахідками. 
Працюйте так, щоб дітям хотілося на вас бути схожими .Зумійте їх залюбити в працю. 
І виростіть своїх наступників, аби не обезлюдніло учительське поле. 

Прагніть передати все, чим володієте, своїм володінням. 
“Отже, учням будемо говорити: знайте небагато, якщо ви не маєте сили знайти 

більше, але знайте добре те, що вивчили,” – заповідав нам генерал математики М.В. 
Остроградський. 

Тільки невеликій кількості людей дано знайти багатство і добре. Всі мають 
прагнути до цього, але тільки небагато досягають мети. 

І ще писав Михайло Васильович: “Якщо ви зумієте привчити дітей до точного 
спостереження, то ви, безперечно, дудите близькими од досягнення досконалості в 
справі виховання”. 

Таким чином, ми вважаємо доведеним, що увагу дітей важливо спрямувати з 
раннього дитинства. 

Геній математичної думки Михайло Остроградський застерігає, що між 
учителем і його учнями не складалися погані стосунки, по суті, щоб не було дії і 
протидії. 

Тому. Будьте суворими, але не дріб’язковими. Будьте друзями дітей без натяку 
на панібратство. 

Частіше згадуйте своє дитинство, і вам буде легше порозумітися з учнями. 
Не роздмухуйте великої пожежі з маленької конфліктної ситуації. Не живіть за 

принципом: чиє верх візьме. Буває, що і вчитель помиляється. Тож майте мужність 
визнати свої помилки, промахи. Чим ви не втратите авторитет, а здобудете його. 

Щиро радійте кожному пагону хорошого в дитині. Засмучуйтесь, обурюйтесь 
теж щиро – діти будуть платити вам відвертістю. 

Жодна праця в світі не вимагає такої самовіддачі, такої любові до дітей, як 
учительська. Вчити і весь час вчитися самому. Знаходити романтику сірих буднях 
життя, випромінювати тепло і щедрість навіть тоді, коли в твоїй душі холодна 
промокла осінь. Завжди бути молодими, хоч голову твою передчасно припорошило 
сивим інеєм. Клекотіти гнівом до несправедливості, до черствих, байдужих людей. І 
любити, любити безмежно тих, хто сьогодні приніс тобі немало клопоту, прикростей, 
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а може, й болю, вміщати в своєму серці радість і біль планети і завжди бути в 
казковій країні дитинства – людиною невтомного, щедрого, мудрого, вести за собою 
майбутніх Остроградських, Кондротюків, Іваненків, Макаренків, Сухомлинських, 
Митропольських, Скліфасофських, Астрябів, садівників і хліборобів, сталеварів і 
геологів, хто продовжить трудову естафету нашого народу. 

 
МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ 
 
Биченко Н.М. 
Гадяцька ЗОШ № 3 
 
 Ми будемо сучасною нацією –  
у динамічному глобальному світі  
і станемо рівними серед рівних. 
 Майбутнє України – найкраща освіта, висока  
 наука, технології завтрашнього дня.  
Я зроблю все, щоб на повну силу  
запрацював інтелект нашої нації. 
В. А. Ющенко. 
Вступ 
 
 Процес об’єднання Європи, його поширення на Схід і на Прибалтійські країни 

супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового про- стору та 
розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. 
Цей процес дістав назву Болонського від назви універ- ситету в італійському місті 
Болонья, де було започатковано такі ініціативи. 

 Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: формування спів- 
дружності провідних європейських університетів під егідою документа, на- званого 
Великою хартією університетів (Magna Charta Universitatium), та об'єднання 
національних систем освіти і науки в європейський простір з єди -ними вимогами, 
критеріями, стандартами. Головна мета цього процесу – консолідація зусиль наукової 
та освітянської громадськості й урядів країн Європи до підвищення 
конкурентоспроможності європейської системи науки і освіти у світовому вимірі ( 
наприклад, за останні 15 – 20 років вона значно поступається американській системі), 
а також для підви -щення ролі цієї системи в суспільних перетвореннях. 

 Болонський процес має свою передісторію, що полягає в розробленні та 
підписанні представниками країн Європи Ліссабонської конвенції ( 1997р.) про 
визнання кваліфікацій для системи вищої освіти європейського регіону та 
Сорбоннської декларації ( Париж, Сорбонна, 1998 р.) щодо узгодження структури 
системи вищої освіти в Європі. 

 Сам же Болонський процес на рівні держав було започатковано 19 червня 1999 
року в Болоньї ( Італії ) підписанням 30 міністрами освіти від імені сво -їх урядів 
документа, який назвали “Болонська декларація “. Цим актом краї -ни – учасниці 
узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти і 
домовилися про створення єдиного європейського осві-тнього та наукового простору 
до 2010 року. В межах цього простору мають діяти єдині вимоги до визнання 
дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, що істотно 
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підвищать конкурентоспроможність євро- пейського ринку праці й освітніх послуг: 
прийняття загальної системи порів- нянних учених ступенів, зокрема через 
затвердження додатка до диплома; запровадження в усіх країнах двох циклів 
навчання за формулою 3+2, при цьому перший, бакалаврський цикл має тривати не 
менше трьох років, а другий, магістерський – не менше двох років, і вони мають 
сприйматися на європейському ринку праці; створення систем кредитів відповідно до 
євро- пейської системи трансферу оцінок, включно з постійним навчанням; усунен- 
ня перешкод на шляху мобільності студентів і викладачів у межах визначеного 
простору.  

 Наступний етап Болонського процесу відбувся у Празі 19 травня 2001 ро- ку, 
де було підписано Празьке комюніке представниками вже 33 країн Євро- пи. Бачимо, 
що до Булонської співдружності на Празькому саміті приєднали- ся ще 3 країни: 

 На саміті було виділено важливі елементи Європейського простору вищої 
освіти, а саме: 

Постійне навчання протягом усього життя; 
Мотивоване залучення студентів до навчання; 
Сприяння підвищенню привабливості та конкурентоспроможності 

Європейського простору вищої освіти для інших регіонів Світу  
 ( зокрема, аспекти транснаціональної освіти); 
 Третій етап Болонського процесу відбувся в Берліні 18 – 19 вересня 2003 року, 

де було підписано відповідне комюніке. Принципово нове рішення Берлінського 
саміту – поширення загальноєвропейських вимог і стандартів уже й на докторські 
ступені. Розроблено додаткові модулі, курси та навчаль- ні плани з Європейським 
змістом, відповідною орієнтацією й організацією. Наголошено на важливій ролі, яку 
мають відіграти вищі навчальні заклади, щоб зробити реальністю навчання протягом 
усього життя. Важливо, що з урахуванням цих нових рішень до Булонської 
співдружності разом з іншими шістьма країнами було прийнято і Росію ( отже, до 
Болонського процесу сьогодні входять 40 країн Європи). 

 Четвертий саміт Болонського процесу заплановано провести 19 – 20 трав- ня 
2005 року в Бергені ( Норвегія). На всіх етапах Болонського процесу було 
проголошено, що цей процес: 

Добровільний; 
Полісуб’єктний; 
Такий, що ґрунтується на цінностях Європейської освіти і культури; 
Такий, що не нівелює національні особливості освітніх систем різних країн 

Європи; 
Багатоваріантний; 
Гнучкий; 
Відкритий; 
Поступовий. 
Але не слід ідеалізувати Болонський процес. Він нерівномірний, супереч- 

ливий, складний. Його цілі дуже гіпотетичні. Як приєднання до цього проце- су, так і 
не приєднання мають свої переваги та ризики. В тім з урахуванням усіх “за” і “проти” 
для країн, які ставлять за мету економічний і суспільний розвиток і, зрештою, вступ 
до Європейського Союзу (ЄС), альтернативи Бо- лонському процесові немає. Ми вже 
значно спізнюємося щодо цього. І чим більше зволікатимемо з рішучими кроками, 
тим важчим для нас буде вступ до Булонської співдружності. Якщо на установчій 
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конференції в Болонії 1999 року до перших 29 країн майже не висували суттєвих 
вимог, то вже на Празь- кому саміті 2001 року до наступних чотирьох кандидатів 
вони були досить серйозними, а сім країн, які входили до Булонської співдружності 
на Берлін- ському саміті 2003 року, змушені були витримати справжній іспит. 
Безпереч- но, вступ до цієї співдружності наступних країн на Бергенському саміті 
2005 року буде дуже складним. 

Для того щоб вступити до Булонської співдружності, Україні треба буде 
зробити два істотні кроки.  

По-перше, провести ґрунтовний порівняльний аналіз вітчизняної системи 
науки й освіти з Європейською ( за Булонською моделлю). За результатами цього 
аналізу, визначити, що потрібно буде змінити в нашій системі науки й освіти, і 
започаткувати відповідні реформи. 

Ці реформи не зможуть бути “косметичними”. Вони мають стосуватися 
корінних основ нашої науки й освіти. Здійснюючи їх, ми повинні будемо від- повісти 
на запитання: чого і як слід навчати в сучасному світі гострої кон- куренції? Ми не 
зможемо уникнути реальної інтеграцій вітчизняної науки й освіти. Через відмову від 
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” виник- не потреба започаткувати 
еквівалентну систему другого рівня. Особливо це важливо для підготовки і 
кваліфікації інженерів в умовах креативної практи- ки, що має закінчуватися 
обов’язковим винахідництвом і створенням нової техніки. Доведеться приймати 
нелегкі рішення стосовно системи наукових ступенів кандидатів і докторів наук та 
принципів їх присудження.  

На шляху цих реформ виникне ще багато складних проблем. Але особли- вість 
найближчого періоду часу в тому, що уникнути зазначених перетворень уже 
неможливо. Бо, не проводячи реформ або зволікаючи з ними, наша кра- їна 
підсилюватиме ізоляційні явища як з боку Європи, так і з боку Росії, деда-лі більше 
поглиблюючи власну суспільну й економічну кризу. Справді, після вступу Росії до 
Булонської співдружності всі наші сусіди, за винятком Біло- русі та Молдови, уже 
стали учасниками Європейського інтеграційного про-цесу. 

Другим важливим кроком має бути прийняття урядом усвідомленого по- 
літичного рішення, яке б ґрунтувалося на потребі проведення зазначених реформ і яке 
б було покладено в основу рішучої зовнішньої політики держа- ви, спрямованої на 
інтеграцію вітчизняної системи науки й освіти в Європей- ський простір. 

  
Модернізація навчального процесу в школі 
 
Природне бажання України стати гідним членом Євросоюзу вимагає від нас, її 

громадян, теж певної перебудови. Вчителі загальноосвітніх шкіл не можуть стояти 
осторонь модернізації навчального процесу, тому що зміни в вищій освіті потребують 
більш ефективних навчальних методик. Сьогодні особливо гостро стоїть питання 
відповідальності педагога перед державою за підго- товку якісно нового громадянина 
незалежної України. Якщо ми, вчителі, не зрадили своєму покликанню допомагати 
іншим йти вперед, то давайте будемо дійсно допомагати! Щоб випускники 
загальноосвітніх шкіл не вияви- лись не підготовленими здобувати знання згідно 
вимог Болонського процесу, потрібно елементи Болонської системи застосовувати ще 
в школі. Завдяки педагогам учні повинні чітко усвідомити, що лише вони можуть самі 
навчи- тися, розвинутися, виховатися. І час навчання в школі для цього максимально 
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підходить. Лише від їх наполегливості залежить їх рейтинг, і вони повинні за нього 
боротися, використовуючи всі можливі форми і методи оволодіння знаннями. 

 На сьогоднішній день існує багато цікавих методик і методичних розро- бок 
уроків, розділів наук, тому доступ до інформаційних систем дає можли- вість 
оволодіти або ознайомитись з цими методиками. Впровадження іннова- ційних 
комп’ютерних технологій – це перший крок на шляху модернізації навчального 
процесу в школі. 

 Якщо на початку ХХ ст. країна, яка мала багату сировинну базу вважа- лась 
могутньою, то на сьогодні каталізатором науково – технічного прогресу є нові 
інформаційні технології. Країна, яка швидше за інших вміє добувати інформацію, 
обробляти її і використовувати - лідирує. 

 Комп’ютерні технології дають можливість самостійно добувати знання, а 
самостійна робота учня сприяє розвитку творчого мислення і є найменш примусовим 
засобом навчання, максимально враховує індивідуальні можливості кожного, дає 
змогу регулювати темп сприймання навчального матеріалу, проводити дослідницьку 
роботу. 

 З цього приводу хотілося б наголосити, що держава повинна подбати про 
підключення комп’ютерів до мережі Internet, інакше ми не зможемо в повному обсязі 
використати призначення комп’ютерних систем. Вони не зможуть забезпечити 
потреби сьогодення і виконати повністю свою функцію. 

 Другим кроком можна вважати модульно – рейтингову систему. Модуль – це 
логічно завершена структурна одиниця навчального процесу. Важливим є те, що учні 
переходять від вивчення одного модуля до іншого, а перескаку- вати через модуль 
неможливо. До таких вимог учні можуть звикнути ще в школі, це буде сприяти 
зростанню пізнавальної активності, зникне байду- жість до результатів праці, тому що 
кожен на виду у всіх і всі види роботи з даного модуля оцінено відповідною кількістю 
балів. 

 Дуже важливим моментом на цьому етапі є підсумок – рейтинг знань уч- нів. 
Дітям не байдужий їх рейтинг і вони будуть звикати самостійно впливати на свій 
рейтинг знань, що дуже актуально на сьогоднішній день. 

Пам’ятайте, що радість успіху – це могутня емоційна сила, від якої залежить 
бажання дитини бути хорошою. Модульна система навчання передбачає 
максимальний розвиток мислення, а людина здатна мислити може оволодіти будь – 
якими науками самостійно. Ця система навчання містить велику кількість тестових 
завдань для систематизації і узагальнення знань. Тільки система знань дає нам владу 
над нашими знаннями, коли знання є засобом для одержання нових знань. 
Систематизовані знання – багатовимірні, їх можна застосовувати у різних життєвих 
ситуаціях. 

 Третім кроком є моніторинг якості знань учнів, оскільки якість навчаль- них 
досягнень учнів була і залишається одним із основних показників ефек- тивності тієї 
чи іншої методики. Моніторинг дає можливість виявити прогалини в знаннях учнів, а 
також їх досягнення, оцінити ефективність обраної методики. 

 Четвертим кроком можна вважати ступінь вихованості нашої молоді. 
Дослідження підтверджують, що характер формується до 14 років, а це якраз 

той час, коли дитина найбільше спілкується з батьками і педагогами. Це той час, коли 
ще є можливість привити загальнолюдські цінності, на власному прикладі 
продемонструвати їх пріоритети. 
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Повірте, дуже хотілося б бачити Україну серед європейської спільноти, але не 
виклянчити цей статус, а одержати його як нація , як держава, високоморальна, 
високоінтелектуальна, з потужним потенціалом. 

 Звичайно, такий підхід до процесу навчання в школі передбачає досить високі 
вимоги до сучасного вчителя загальноосвітньої школи. Але благородна мета коштує 
наших зусиль. Отже, залишається стати на цей тернистий шлях пізнання, а дорогу 
подолає той, хто йде!  

 
«КОЖНІЙ ДИТИНІ – ДОСТУПНУ ОСВІТУ» 
 
Кушнір Г.Г.  
Полтавське НВО № 14 
 
Кафедра технічно – аналітичних наук гімназії “Здоров’я” обрала для себе 

девізом слова нашого великого земляка Михайла Васильовича Остроградського: 
“Зацікавити дитячий розум – це одне з основних положень нашої доктрини, і ми 
нічим не знехтуємо, щоб прищепити учням смак, навіть пристрасть до навчання”. 

Без перебільшення можна стверджувати, що основні методичні принципи, 
якими користувався наш великий земляк, відповідають принципам діяльності 
навчального закладу, основними напрямками роботи якого є забезпечення 
гуманітарної та природничої освіти. Дві третини наших учнів з дитинства 
присвячують своє життя спорту і зростають у жорсткому режимі тренувань і 
навчання. 

Стає найактуальнішим принцип, сформований М.В.Остроградським і 
А.Блумом у книзі «Роздуми про викладання»: вести точний науковий виклад, але в 
найдоступнішій формі.  

З цією метою використовуються опорні схеми, теоретичні сигнальні таблиці, 
які формують образне сприйняття матеріалу, чітко налагоджена система 
диференціації. Рівневі завдання вже давно увійшли до практики роботи наших 
вчителів не тільки під час перевірки знань, але й у навчальній практичній роботі, 
спрямованій на активізацію пізнавальної діяльності. Кожен учень, отримуючи 
перевірочне чи навчальне завдання, чітко усвідомлює рівень кожного з питань і може 
самостійно проаналізувати і оцінити рівень знань і власну підготовку, тим самим 
визначити до чого він може прагнути. Письмові роботи містять завдання базового 
рівня, підвищеного і творчого. Така ж диференціація відбувається при підготовці 
домашніх завдань.  

Слід зазначити, що ми враховуємо і той факт, що нашим учням інколи просто 
не вистачає часу на серйозну підготовку до уроку вдома. Тому прагнемо навчати 
перш за все на уроці. Саме з цією метою майже на кожному уроці проводяться 
невеличкі практичні роботи, які допомагають дитині закріпити вивчене на уроці. Під 
час навчальних практичних робіт учень може завжди розраховувати на допомогу 
вчителя чи учня –консультанта, але контрольна робота - це дуель “сам на сам”! Таким 
чином забезпечується постійний і систематизований контроль знань учнів. 

Весь навчально-виховний процес закладу спрямований на дотримання гігієни 
праці: санітарний стан, паузи фізичного розвантаження, естетичне оформлення уроку, 
на що також звертав свою увагу Михайло Васильович.  
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Одним з основних дидактичних принципів викладання математики він вважав 
пов’язування науки і практики. Це намагаємося робити і ми, створюючи проблемно–
пошукові ситуації при вивченні нових тем. Найцікавішими для учнів формами роботи 
є практичні, лабораторні, інтерактивні, які створюють умови для самореалізації 
кожної дитини.  

Серйозна увага приділяється здійсненню органічного зв’язку викладання 
фізики, математики, економіки, інформатики. Учителі кафедри напрацьовують досвід 
інтегрованих уроків, на основі сучасних інформаційних технологій. 

Традиційними є моменти історії науки на уроках різного напрямку, зустрічі у 
науковій вітальні. Наукові роботи учнів гімназії щороку відзначаються серед 
переможців і призерів ІІ і ІІІ етапу конкурсу – захисту наукових робіт МАН, і третина 
їх присвячена дослідженню наукової діяльності наших співвітчизників. Робота 
кафедри відзначена наказом Управління освіти і науки Полтавського міськвиконкому 
за високий рівень патріотичного виховання на уроках фізики і позакласній діяльності.  

 
 
СПІВПРАЦЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 
З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 
  
Настенко Н.В. 
Полтавський ОІППО 
 
 М.В.Остроградський був не тільки видатним вченим, викладачем математики, 

але і прекрасним педагогом, який давав мудрі поради як займатися вихованням 
особистості їхнім наставникам. 

 Важливе місце у роботі класного керівника належить співпраці з батьківською 
громадськістю, бо виховання учня в школі і сім’ї- це єдиний нерозривний процес.  

 Тому надзвичайно важливо, щоб педагоги і батьки об’єднали свої можливості і 
перейшли до тісної співпраці в організації спільної діяльності з виховання 
підростаючого покоління. Становлення такої співпраці передбачає виявлення та 
активізацію виховних можливостей сім’ї, підвищення їхньої педкультури, організація 
спільної діяльності.  

 Та чи часто класний керівник ставить перед собою питання: ”Які повинні бути 
взаємовідношення вчителя і сім’ї?” Саме на нього свого часу дав прекрасну відповідь 
Василь Сухомлинський:” Як можна менше викликів до школи батьків для моральних 
нотацій дітям, для залякування синів батьківською „сильною рукою”, - і як можна 
більше духовного спілкування з батьками, які їм приносять радість.”  

 В Полтавській області напрацьовується досвід творчої співпраці з 
батьківською громадськістю та органами місцевого самоврядування, упровадження 
педагогічної технології „Школа-родина” . За такою технологією працює 22 школи 
регіону. Класовод цієї школи переможець обласного конкурсу „Класний керівник-
2004”. У цих школах практикуються дні відкритих дверей, батьки отримують поради, 
ведуть гурткову роботу. 

 Єдину сільську дитячу циркову студію „Мрія” Гоголівської школи 
Великобагачанського району, яка відзначила своє 10-річчя, веде агроном за освітою 
Ракович Ніна Григорівна. Студійці неодноразові переможці районних, обласних 
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конкурсів, постійні учасники традиційного Кобзарського мистецтва, Сорочинського 
ярмарку, приносять задоволення батькам, односельцям, всій сільській громаді. 
Сільська рада виділяє кошти на ведення студії, обладнання тощо. Такий прикладів на 
жаль не багато.  

 Як у державі має бути створена ідеологічна направленість суспільства, так і в 
освіті повинна бути вироблена освітня політика, яка повинна бути направлена 
підняття престижу наставника дитини. Потрібно Міністерству освіти і науки України 
чітко вказати, яка нормативно-правова база актуальна, яка застаріла, бо Концепцій в 
тому числі і виховання розроблено багато, але вони не є документом, що слід ставити 
на контроль.  

 Нам потрібно мати документи, підписані хоча на рівні Верховної Ради, 
Кабміну України, місцевими органами самоврядування. В області з 2001 року діє 
обласна програма системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року 
затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, одним із розділів якої є 
морально-етичне виховання школярів, шляхом тісної співпраці батьківською 
громадськістю. 

 Вважаємо, що відповідальність за виховання покласти не тільки на школу, 
батьків, а й на соціальні служби, центри здоров’я, ЗМІ. Органи місцевого 
самоврядування не виділяють кошти на поліпшення матеріального забезпечення 
творчих об’єднань, гуртків, які працюють в школах. 

 
 
ІДЕЇ М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО 
В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 
 
Пашко Л.Ф.,  
Полтавський ОІППО 
Миронович Ю.З.,  
Полтавський ДПУ 
 
М.В. Остроградський відстоював думку про те, що набуті знання учні повинні 

вміти використовувати на практиці, підвищуючи їх рівень. Саме ця думка є 
актуальною в наш час в контексті компетентнісно орієнтованої освіти. 

Перегляд основних концепцій змісту освіти передбачає розширення тих 
можливостей, які відкриваються перед учнівською молоддю. Комплекс знань, умінь і 
навичок – є підґрунтям для набуття необхідних життєвих компетентностей. Набуті 
знання, уміння і навички трансформуються в компетентності і сприяють гармонійній 
взаємодії з технологічним суспільством. Уже проведене узагальнення процесу 
формування ключових життєвих компетентностей за трьома блоками: соціальні, 
мотиваційні, функціональні [4, с. 26]. 

Ціннісні орієнтації учнів спираються саме на ключові життєві компетентності. 
Життєві компетентності дають можливість особистості ефективно брати участь у 
багатьох соціальних сферах і роблять внесок у розвиток суспільства та особистісний 
успіх. Вони становлять основний набір найзагальніших понять, які включають 
деталізовані знання, уміння, навички, цінності та відносини [4 с. 20]. 

Одним із завдань компетентно спрямованої освіти є розвиток холістичного 
мислення, уміння розуміти широкий, а іноді й глобальний контекст проблем, тобто 
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уміння контекстувати знання. Універсальна проблема, яка стосується кожного 
громадянина нового тисячоліття, така: як отримати доступ до інформаційних 
відомостей про світ і як сформувати уміння послідовно викладати й організовувати ці 
відомості? Наші знання роз’єднані, роздроблені за дисциплінарними галузями, 
глибоко неадекватні для осягнення проблем, які стають глобальнішими, 
трансдисциплінарними, полідисциплінарними, багатовимірними і планетарними [1]. 

Ключові життєві компетентності враховуються при оцінці демократизації 
освіти молоді. Це – здатність працювати в команді, застосовувати інформаційні 
технології, критично мислити, розв’язувати конфлікти та ін. Завдання педагога – 
використовувати весь арсенал педагогічного впливу на учня з метою формування цих 
компетентностей. Суттєвим засобом забезпечення розвитку життєвих 
компетентностей є вивчення особистості учня. Ми виходимо з того, що цей процес 
безперервний, вчитель повинен вивчати особистість учнів постійно. Кожна 
особистість знаходиться під постійним впливом обставин, стосунків, відносин і 
власної активності. Тому і уявлення про кожну особистість повинно бути динамічним 
і багатоплановим, що відображає реальну складність внутрішнього життя учня і 
вимагає проникнення в його духовний світ, розуміння переваг і недоліків, тенденцій її 
подальшого розвитку.  

Вивчення особистості учня включає різні методи психолого-педагогічних 
досліджень: спостереження, бесіди, анкетування, тестування, опитування, рейтинг та 
ін. Методом спостереження вивчається індивідуальна та групова поведінка учнів, їх 
сумісні дії, взаємовідносини, зміст, граматичні, лексичні та мовленнєві особливості, 
міміка, експресія, зовнішні прояви та реакції психіки та ін. 

Учні повинні усвідомити, що суть самовиховання полягає саме у самотворенні 
особистості у відповідності з ідеалами, що панують у суспільстві. Їм доцільно 
запропонувати також систему методів самовиховання, що включає: самоаналіз, 
самозвіт, самонаказ, самооцінку, самокритику, самоконтроль, самопохвалу, 
самонавіювання, самопрезентацію, самопереконання, самопрогнозування, 
самостимулювання, самозобов’язання, самореалізацію, самопізнання, самонавчання, 
самопокарання, самозаохочення, самовинагороду та ін. 

У процесі розвитку ключових життєвих компетентностей особливу увагу слід 
приділяти формуванню емоційно-вольового компоненту самовиховання. Цей процес 
тісно пов’язаний із самонаказом, самовинагородою, самопримусом, що сприяє 
переборенню неорганізованості і формуванню сильної волі. Ці ж методи впливають 
на емоційну сферу, допомагають індукувати нові сили і знову просуватись по шляху 
самовдосконалення. Необхідно актуалізувати сферу психологічних процесів, 
пов’язаних із саморозвитком особистості, що включає сприймання, увагу, пам’ять, 
мислення, уяву, волю, характер, здібності, фантазію. Важливо звернути увагу на 
значення прояву почуттів, уміння їх демонстрації та стриманості в різних життєвих 
ситуаціях. Близько до цього стоїть важливість вміння використовувати “терапію” 
поведінки, яка виключає різного роду хвилювання та стреси, пов’язані, зокрема, із 
виступами перед аудиторією слухачів. Важливими засобами самовдосконалення є 
особисті програми, щоденники, записники та ін. 

Розвиток ключових життєвих компетентностей неможливий без усвідомлення 
того, що час – це вихідний матеріал для всіх людей, це те, чим користується кожен на 
свій розсуд. Тому раціональне використання часу – це питання найважливішої 
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необхідності. Від того, як кожен використовує час, залежить успіх, щастя і доля 
людини. 

Інноваційність освіти включає її інтеграцію в світовий освітній простір, що 
відкриває нові можливості для творчого розвитку кожної особистості.  

Ідеї М.В. Остроградського про формування інтересу до навчання особливо 
актуальні зараз, в контексті компетентнісно орієнтованої освіти. 

Для досягнення обраної мети учень вільно вибирає формули успіху та власну 
життєву траєкторію. Ціннісні орієнтації учнівської молоді визначаються рівнем 
сформованості ключових життєвих компетентностей. 
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Педагогіка математики і трансформація математичної освіти в Україні 
 
ГОЛОВНА МЕТА ОСВІТИ – 
ЗБУДИТИ ЗДІБНІСТЬ ДИТИНИ ДО  
САМОСТІЙНОГО МИСЛЕННЯ 
 
 Т.І. Алєєва 
 Стасівська гімназія  
Диканського району 
 
“Центром всієї математичної діяльності в Росії цілком та без лестощів можна 

назвати Остроградського”,- писав у 1838 році його учень К.Яниш. Виключно важливе 
значення мали педагогічні твори та настанови М.В.Остроградського. Він вважав за 
головну мету освіти – збудити здібність до самостійного мислення, намагався 
виховати в своїх учнях почуття гідності та впевненості в своїх силах. Тому не дивно, 
що М.В.Остроградський залишив після себе велику кількість талановитих учнів, 
серед яких можна назвати основоположника теорії автоматичного регулювання 
І.О.Вишнеградського, творця гідродинамічної теорії тертя М.П.Петрова, ученого-
інженера, основоположника теорії розрахунку в мостобудуванні Д.І.Жуковського, 
інженера-фортифікатора Ц.А.Кюї та інших.  

 Ідеї та поради М. Остроградського у свій час істотно вплинули на розвиток 
освіти в Україні, світової педагогічної думки. Деякі з них не втратили своєї цінності і 
в наш час. М.В.Остроградський пропонував організувати навчальний процес у школі 
так, щоб розвивати самостійність мислення. 

 Самостійне здобуття учнями нових знань – творчий процес. Велику роль у 
цьому процесі відіграють творчі завдання та навчальні дослідження. Одним із видів 
творчих завдань є самостійне складання задач. Такі задачі я пропоную учням як на 
етапі вивчення нового матеріалу, так і на етапі його закріплення. Для прикладу 
розглянемо завдання по складанню геометричних задач на основі вимірювань і 
побудов. 

 Завдання 1. Всередині трикутника взята точка. Порівняйте суму відстаней від 
цієї точки до вершин трикутника. 

 Учні виконують побудову, виконують необхідні вимірювання і заносять їх в 
загальну таблицю. Потім порівнюють результати і роблять висновок, який дає 
можливість сформулювати задачу на доведення. 

 Задача. Доведіть, що сума відстаней від будь-якої точки в середині трикутника 
до його вершин менша периметра трикутника. 

 Завдання 2. У чотирикутнику діагоналі взаємно перпендикулярні. Дослідіть 
властивості даного чотирикутника і складіть задачу на доведення. 

 На основі цього завдання можна скласти декілька задач на доведення. 
 Задача 1. У чотирикутнику діагоналі перпендикулярні. Доведіть, що суми 

квадратів довжин протилежних сторін рівні. 
 Задача 2. У чотирикутнику діагоналі взаємно перпендикулярні. Доведіть, що 

площа цього чотирикутника дорівнює половині добутку довжин його діагоналей. 
 Такі завдання можна давати до кожної задачі на доведення. При виконанні цих 

завдань і складанні задач виконується головна мета – розвиток самостійного 
мислення. 
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 Навчальні дослідження – це не лише пізнавальна діяльність учнів під 
керівництвом учителя, а й самостійне оволодіння новими знаннями. У шкільних 
підручниках викладені готові системи знань. Завдання вчителя в тому, щоб у процесі 
навчання змоделювати дослідницьку діяльність, результатом якої буде розвиток 
здібностей дитини до самостійного мислення. 

 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ 
М.В.ОСТРОГРАДСЬКИЙ 

 
І.Б.Гарус 
Полтавський ОІППО 
 
М.В.Остроградський - найвидатніший український математик. Це був 

видатний, визнаний у всьому світі вчений. Про нашого земляка можна говорити не 
лише як про визначного науковця, а й методиста і викладача зі світовим ім’ям, 
здобутки якого активно використовуються освітянами і сьогодні. 

Ідеї, висловлені у праці М.В.Остроградського та А.І.Блума «Роздуми про 
викладання», втілюються у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів нашої області. 

Сучасне демократичне суспільство, що прагне до саморозвитку і 
вдосконалення, зацікавлене у всебічному розвитку особистості, формуванні загальної 
культури людини, здатної адекватно сприймати світ, правильно орієнтуватись у 
ньому, жити в гармонії з природою, активно сприяти розвитку і вдосконаленню 
суспільства в цілому і людини зокрема.  

В умовах реформування сучасної системи освіти надзвичайно актуальною є 
проблема оптимізації навчального процесу за допомогою використання нових 
інформаційних технологій. Концепція інформатизації навчального процесу 
передбачає впровадження у навчальний процес програмних засобів, раціональне 
поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними 
технологіями, що веде до поліпшення результатів навчання. 

З 2004 року в нашій області проходить апробація електронних засобів 
навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів з математики, а 
саме “Системи лінійних рівнянь” та «Динамічна геометрія».  

Ці навчальні комп’ютерні програмі засоби відповідають сучасним вимогам 
підвищення інформаційної культури вчителя і учня, сприяють підвищенню інтересу 
учнів до навчального предмету. 

Електронні підручники з математики дають змогу ефективно застосовувати 
різноманітні форми роботи на уроці. 

Розділ “Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь” відповідає вимогам 
наочності, виховує в учнів графічну культуру. Ця програма повністю охоплює тему 
“Системи лінійних рівнянь”. За допомогою неї можна вчити теоретичний матеріал, 
організовувати актуалізацію опорних знань, формувати уміння і навички учнів, 
розв’язуючи велику кількість вправ. Підбір вправ відповідає різнорівневому та 
диференційованому підходу до навчання учнів.  

Теоретичний виклад матеріалу побудовано лаконічно і послідовно, що сприяє 
розвитку логічного та алгоритмічного мислення.  



Секція 4  
 

 150 

Рівень вправ і задач дозволяє використовувати дану програму у 9 класі на 
уроках геометрії при вивченні теми “Площі фігур” та на уроках алгебри –
“Розв’язування текстових задач за допомогою системи лінійних рівнянь”. 

Але на сьогоднішній день існують і недоліки програми: 
наявність фахових неточностей в теоретичному матеріалі; 
у розділі “Розв’язування системи лінійних рівнянь графічним способом” при 

знаходженні відповіді, програма видає запис “відповідь неправильна, але самостійна”, 
хоча розв’язок правильний; 

виникають труднощі при установці “робочого місця вчителя”, зокрема 
“генератора завдань”. 

Електронний засіб навчального призначення «Динамічна геометрія» на думку 
вчителів математики нашої області це не підручник, але він використовується як 
допоміжне середовище наочного зображення геометричних фігур. 

Під час застосування вказаних програмних засобів навчання спостерігається 
підйом зацікавленості учнів вивченням такого предмету як алгебра, причому це 
стосується учнів з різним рівнем навчальних досягнень. Результати контрольних 
робіт показали покращення знання учнів з даної теми. 

 Таким чином, засіб є ефективним та доцільним у використанні і потребує 
подальшого впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів. Ще Михайло Васильович Остроградський говорив: «…треба будувати 
навчання не на механічному запам’ятовуванні, а на розвитку особистості учня, 
створенні ним власного методу занять.» 
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МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ 
 
Гарьківець В.В.,Цигипа Л.В. 
ЗОШ № 17м. Полтави 
 
Математична культура – дуже важлива частина загальнолюдської культури. 

Широка застосовність математики в техніці, природознавстві та в інших науках 
робить володіння математичними знаннями основною ознакою високої кваліфікації в 
більшості галузей знань. 

 Визначальною тенденцією сучасного етапу реформування освіти в Україні є 
перехід до особистісно орієнтованих моделей навчання та виховання, до створення 
таких психолого-педагогічних умов, які б сприяли розвитку творчої особистості тих, 
хто навчається. Адже, відзначив М.В.Остроградський “Зацікавити розум дитини ось, 
що є одним з основних положень нашої доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб 
прищепити учневі смак, ми сказали б , навіть, пристрасть до навчання” 

 Одним із стратегічних напрямків розв’язання цієї проблеми є впровадження 
педагогічних технологій, які базуються на активних та інтерактивних методах 
навчання, на використанні педагогічних програмних засобів для комп’ютерної 
підтримки навчально пізнавальної діяльності. 

 Вивчення математики в школі, з одного боку, завдає чимало клопоту учням та 
батькам, а з іншого, дуже важливе для становлення інтелектуального потенціалу 
держави. 

 Важливо дістати відповідь на питання : як організувати процес навчання в 
умовах суттєвого зменшення часу на вивчення предмету. Йдеться, насамперед, про 
діагностичне завдання цілей навчання, адекватних потребам і можливостям, про 
виділення базового рівня навчання предмета, про наявність комплексу засобів 
навчання, спроможних забезпечити усі види діяльності учнів на різних рівнях, про 
наявність об’єктивної системи діагностики і контролю про застосування 
різноманітних організаційних форм навчання, тощо. 

 Для отримання обґрунтованого висновку про стан математичної освіти і 
вибору напрямків її вдосконалення конче необхідно створити систему моніторингу 
математичної освіти. найголовнішим аргументом на користь широкого 
запровадження моніторингу навчальних досягнень учнів є необхідність забезпечити 
кожного учня уявленням про стан його навчальної підготовки і надати йому допомогу 
у корегуванні його стану у відповідності до його можливостей та потреб. 

 Термін “моніторинг” міститься в словниках і означає систематичне 
спостереження за якимось процесом або об’єктом з метою виявлення відповідності 
його функціонування бажаному результату або стану. 

 Освітній моніторинг – це система організації збору, зберігання, обробки та 
розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, яка забезпечує 
систематичне відслідковування її стану, прогнозування її розвитку і проектування 
заходів стосовно її вдосконалення. 

 Практика показала, що якість проведення моніторингу тим вища чим більше 
варіантів завдань запропоновано учням. 

 Наприклад, по темі “Декартові координати на площині” (Геометрія. 8 клас), 
учням було запропоновано вісім варіантів завдань. А з теми: ”Теорема Піфагора” 
десять варіантів, пропонуємо один з них: 
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В 4 
Катети прямокутного трикутника дорівнюють 3 см і 2 см. Знайти 

гіпотенузу. 
а) 13 см; б) 5 см; в) 5 см; г) 13 см 
Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 17 см, а один із катетів 

15 см. Знайти другий катет. 
а) 16 см; б) 514 см; в) 8 см; г) 2 см. 
Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 5, один із катетів 3. 

Чому дорівнює косинус кута, прилеглого до даного катета? 

а) 5
3

; б) 3
5

; в) 5
4

; г) 4
5

 

=030cos … а) 2
1

; б) 3
3

; в) 2
3

 г) 3  

tg 600=… а) 3
3

 ; б) 3 ; в) 1 г) 2
3

 
Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 20, а один із кутів 350. 

Знайти катет, протилежний до даного кута. 

а) 035sin
20

; б) 20sin350; в) 20cos350; г) 035cos
20

 
Катет прямокутного трикутника дорівнює 34 см, а прилеглий до нього 

кут 300. Знайти гіпотенузу цього трикутника. 
а) 8 см; б) 38 см; в) 4 см; г) 12 см. 
Діагоналі ромба дорівнюють 10 см і 310 см. Знайти більший кут 

ромба. 
а) 1500; б) 1450; в) 1200; г) 1650 
Висота рівнобедреного трикутника, проведена до бічної сторони, 

дорівнює h, а кут при основі дорівнює α. Чому дорівнює висота, проведена до 
основи? 

а) αcos2
h

; б) α
α

2sin2
cosh

; в) α
α

2cos2
sinh

; г) 2
sin αα tgh ⋅

. 
 Метою проведення моніторингового дослідження в нашій школі було 

вивчення якості засвоєння учнями матеріалу з математики і встановлення її 
відповідності вимогам чинних програм, а також виявлення факторів, що суттєво 
впливають на результати навчання. 

Тому передбачається: 
визначити якість оволодіння учнями програмовими знаннями та вміннями на 

різних рівнях діяльності; 
виявити фактори, що впливають на якість математичної підготовки; 
дослідити сформованість та ефективність самооцінки учнями рівня своєї 

підготовки. 
Під час аналізу результатів моніторингового дослідження порівнювалися 

показники успішності та якості виконання тесту. 
Успішність виконання тесту становить в середньому 74%. 
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Якість виконання тесту, тобто відсоток учнів, які виконали завдання на 75% і 
набрали не менше 9 балів, становить 35%. 

Отже, більшість учнів володіють основними вміннями та навичками 
обов’язкового рівня математичної підготовки. Разом з тим були деякі учні, які 
навмання вибирали відповіді. 

 Дані дослідження мають також на меті виявити вміння учнів робити 
самооцінку набутих знань і навичок через можливість вільного вибору завдань різних 
рівнів складності. 

Для забезпечення об’єктивності проведення моніторингових досліджень 
необхідно: 

дотримуватись інструкції стосовно проведення вимірювання; 
виключити можливість несамостійного виконання завдань; 
створити однакові умови для всіх учнів. 
Проводити вимірювання доцільно: 
за максимальною кількістю наявність варіантів; 
одночасно в усіх класах на паралелі; 
у присутності в класі. окрім учителя, ще й асистента. 
Після завершення діагностичних процедур доцільно проводити анкетування. 

Необхідно, щоб воно було добровільним. 
 
ЛІТЕРАТУРА 
Геометрія 7-9 класи (автор О.В.Погорєлов) 
Газета “Математика” № 12 (2003р) 
Журнал “Математика в школі” (2005р.) 
  
 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ ЗАЦІКАВЛЕННЯ УЧНІВ МАТЕМАТИКОЮ НА 

УРОКАХ І В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 
 
Дмитренко Г.І. 
ЗОШ №27 м.Полтави 
 
... з Пашенної 
Почався світ його широкий, 
І виростав там Михайло, 
Як ясен високий. 
Та кремезний і поважний, 
Як рід Остроградських, 
Бо почався родовід їх 
Із сотників хвацьких. 
Зайко Н.Г. 
Щедра на таланти полтавська земля. Серед тих, хто народився або жив на 

Полтавщині і збагатив вітчизняну науку, математик М.В. Остроградський, академік 
Петербурзької АН. Дитячі та юнацькі роки М.В. Остроградського пов’язані з 
Полтавщиною. 

Учений – математик світової величини, академік найвідоміших академій наук у 
Римі, Нью – Йорку, Турині, Парижі, професор відомого Колегіуму Генріха IV у 
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Франції, Остроградський став першовідкривачем багатьох досить важливих теорем і 
методів, збагативши національну школу надбанням європейської педагогічної науки 
та практики. За 40 років своєї наукової діяльності він написав близько 100 наукових 
праць з математики, математичного аналізу, математичної фізики, аналітичної 
механіки. Понад 27 років пропрацювавши в Головному педагогічному інституті в 
Петербурзі, підготував багатьох учителів математики, методистів, керуючи 
методичною роботою викладачів кадетських корпусів, організував роботу з 
написання підручників для навчальних закладів різних типів, найвідоміші з яких – 
“Посібник початкової геометрії”, “Програма і конспект тригонометрії для військових 
навчальних закладів”, “Лекції алгебраїчного і трансцендентного характеру”. 

Отже, внесок М.В. Остроградського у розвиток світової і вітчизняної 
педагогічної науки переоцінити важко. Визначні праці вченого не втратили свого 
значення як першоджерело подальших численних досліджень у галузі педагогіки. 
Широко застосовуються його ідеї у процесі вдосконалення та розвитку освіти в 
Україні. 

Велике значення сьогодні мають намічені М.В. Остроградським принципи 
філософії національної освіти: 

орієнтація та повсякденний світ; 
залежність основ наук від технологічної оснащеності суспільства; 
диференційована інтеграція різних форм знань у процесі викладання, у томі 

числі і математичного. 
Педагогічні погляди М.В. Остроградського пронизані ідеями єдності навчання, 

виховання, гармонійного розвитку особистості. 
Батьки і діти ЗОШ №27 м. Полтави зупинились на виборі природничо – 

математичного профілю навчання. 
Я, як учитель математики, третій рік працюю в класах з поглибленим 

вивченням природничо – математичних дисциплін. Всі випускники 2005 р. вступили 
до вищих навчальних закладів м.Полтави, Київа, Львова. На уроках і в позакласній 
роботі я досить часто звертаюся до творчої спадщини М.В.Остроградського, щоб 
зацікавити учнів математикою, як наукою і розвивати інтерес до знань. Ось, 
наприклад: 

1) в 11 класах я провела позакласний захід “Інтелект-шоу “Еврика.” Одним із 
запитань до учасників було таке: про якого видатного вченого нагадує такий предмет, 
як вірьовка? 

( Відповідь: про М.В. Остроградського, який в дитинстві любив все 
вимірювати, і тому завжди носив з собою вірьовку. ) 

Після такого запитання члени математичного гуртка розповідають про життя і 
діяльність видатного земляка. 

2) з учнями 5 класу я розв’язувала задачу:  
Геніальний математик М.В. Остроградський (1801 – 1862 ) у 1817 році вступив 

до Харківського університету на фізико – математичний факультет. З1828 р. він 
працював викладачем у вищих навчальних закладах Петербурга. В якому віці 
Михайло Васильович почав навчання у Харкові? Скільки років М.В.Остроградський 
працював викладачем у Петербурзі? 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні актуальною є ідея особистісно – 
орієнтованої освіти, яку я використовую у своїй роботі. Вона є продовженням ідей 
М.В. Остроградського, який ще півтора століття тому пропонував свою систему 
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освіти, де “навчання буде насолодою, а зовсім не смутком”, коли у дітей “ потрібно 
швидше стимулювати запопадливість до роботи, ніж спонукати їх до неї”. 

Створення нових особистісно – орієнтованих навчальних технологій, які здатні 
забезпечити комфортні умови для навчання дітей ( без примусу, “обов’язковості” і 
страху, з орієнтацією на здібності та інтереси учня ) є проблемою для учителів 
України і тепер.  

 
МАТЕМАТИКА І ЕКОНОМІКА 
 
О.Г.Куркула,  
ЗОШ №37 м.Полтави 
 
«Людина, яка систематично не вивчала економічну теорію, 
 подібна глухому, який намагається дати  
свою оцінку музичному твору» 
  П. Самуельсон 
 
Формування економічного мислення учнів засобами математики є невід’ємною 

частиною розвитку сучасної людини. 
Вивчення математики в сучасній школі немислиме без розвитку економічних 

понять і проблем, які б сприяли розвитку економічного мислення учнів – тих, хто в 
майбутньому створюватиме розумний розподіл економічних ресурсів із обов’язковим 
урахуванням позитивних наслідків для охорони оточуючого середовища. 

Сучасна людина повинна вміти аналізувати життєві фінансові проблеми і 
ситуації, бути обізнаною в економічних поняттях. 

Із цією метою в 5-8 класах ЗОШ №37 і вивчається курс «Математика з 
елементами економіки», щоб допомогти дітям грамотно орієнтуватися в інформації 
економічних понять. Для цього розглядаються економічні терміни, потім учні 
складають задачі. Наприклад, при вивченні поняття «приватизація» розглядаються 
зв’язані з ним економічні терміни: «майновий сертифікат», «акція», «дивіденд». Або 
«банк», і пов’язані з ним поняття: «депозит»; «кредит»; «ставка по депозиту»; 
«відсоток за кредит», а потім – у задачах. 

Приклади задач: 
Приватбанку на суму вкладу нараховується 14% річних (ставка по депозиту). 

Визначити суму прибутку, яку отримає вкладник у кінці року, якщо сума вкладу 
становить 2000 грн. 

Полтавабанк платив вкладникам 20% річних. За рік виплата одному клієнту 
становила 600 грн. Яким був вклад клієнта? 

Д о України приїхав громадянин Росії. Із собою він мав 200$; 1000 Rn; 10 €. 
Скільки грн. він отримає в обмінному пункті, якщо курс валют буде таким: 1$=5,5 
грн.; 1 Rn=0,18 грн.; 1Ђ=6,1грн. 

Людині потрібно бути обізнаною з цими поняттями, щоб розуміти, як 
вигідніше дати чи взяти гроші під відсотки, на який термін вкласти гроші і в який 
банк. 

 
Задача. Щоб відкрити свою справу, підприємцю потрібний «стартовий капітал» 

50000 грн. У даний час він накопичив 30000 грн., які треба вкласти в банк і одержати 
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кредит. Який найвигідніше вибрати кредит і який вибрати банк, якщо річна ставка по 
депозитним і кредитним ставкам серед банків Полтави така: 

 
 Депозит % 

за депозит 
Прибуток  Кредит % 

за кредит п
г

Приватбанк 30000 12% 3600 20000 42%
3

Полтавабанк 30000 10% 3000 20000 40%
3

Ексімбанк 30000 15% 4500 20000 45%
4

 
У 5-6 класах складено авторські програми «Математика з елементами 

економіки». Дані програми пропонують вивчення математики в рамках існуючих 
державних програм, у поєднанні з вивченням деяких економічних понять та 
розв’язуванням задач на прості відсотки. У 7-8 класах розглядаються складніші 
економічні терміни: компаундінг і компаунд; ефективна ставка та ін., і розв’язуються 
задачі на складні відсотки. Важливе значення для розвитку дітей мають ділові ігри. У 
класі створюються компанії (команди), які мають свої цікаві назви. Знання вони 
поповнюють у формі змагань, заробляють бали за змістовні задачі, розумні відповіді, 
розуміння правил і економічних термінів. Діти вчаться заробляти своїм власним 
розумом. Це звільняє їх від перевантаження. Викликають у них задоволення і 
цікавість ділові ігри «Дивополе», «Ми – банкіри», «Аукціон творчих задач», «Торги 
на біржі». Учні також розгадують і складають цікаві кросворди. 

Діти люблять предмет «Математика з елементами економіки», складають про 
нього цікаві розповіді та віршики: 

 
«Хто науку цю вивчає 
Та ще й добре знає, 
В економіці ринковій 
Вже не заблукає 
 
Математику з економікою вивчати 
Треба всім і всюди, 
Будем знати ці предмети 
Всім нам добре буде» 
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РІЗНІ ФОРМИ ТЕМАТИЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. 
 
С. В. Михайлець 
Полтавська гімназія №32 
 
З того часу, як існує педагогіка, існує проблема контролю та оцінювання рівня 

знань. Посиленої уваги вона потребує в умовах впровадження реформи загальної 
середньої освіти, яка, в свою чергу, передбачає реалізацію принципів гуманізації, 
демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток 
особистості учнів. Тому перехід на 12-ти бальну систему оцінювання не формальне 
розширення шкали оцінок, а запровадження нового підходу до контролю за 
результатами навчання. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що 
передусім передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не ступеня його невдач. 
Контроль знань і умінь спрямований, насамперед, на визначення фактичної їх 
наявності, на перевірку сформованості певних способів діяльності, рівня готовності 
до вивчення нового матеріалу. 

В своїй педагогічній практиці використовую такі види перевірки: 
1) попередня 2) поточна 3) тематична 4) підсумкова 
Зупинимося більш детально на тематичному оцінюванні (ТО). 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України в навчальних 

закладах України запроваджено семестрову систему навчально-виховного процесу. У 
зв’язку з цим основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів встановлено 
тематичне оцінювання та державну підсумкову атестацію. 

Тематичне оцінювання – це визначення рівня навчальних досягнень учнів з 
певної теми (частини теми, групи тем) на основі вимог навчальної програми та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з того чи іншого предмету. 

Типовими формами ТО за способом встановлення рівня навченості досягнень 
учня є: 

Усне ( опитування, співбесіди); 
письмове ( тестування, диктант, контрольна, експериментальна, практична, 

лабораторна роботи, реферати); 
комп’ютерне тестування. 
 
Технологія ТО. 
На початку вивчення теми ( частини теми) вчитель має ознайомити учнів з 

тривалістю її вивчення; загальним змістом, кількістю і строками проведення 
обов’язкових видів робіт; з типовими питаннями, що виносяться на ТО, прикладами 
завдань; терміном і формою проведення ТО, запропонувати список навчальних 
посібників. Форми і тривалість ТО, обсяг і зміст навчального матеріалу визначається 
вчителем. 

ТО має враховувати всі види навчальної діяльності учнів, передбачені 
навчальними програмами, про які обов’язково інформує вчитель перед вивченням 
теми. Тематичний бал виставляється з їх урахуванням. 

Складаючи завдання для ТО, вчитель повинен орієнтуватись на рівень вимог 
навчальних програм. 

ТО, як правило, проводиться у навчальний час. 
ПО відбувається, як правило, не пізніше 10днів після виставлення ТО. 
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Виставлення ТО до класного журналу. 
Бали за обов’язкові поточні роботи виставляються до журналу в клітинки, що 

відповідають датам їх проведення. 
ТО виставляється в окрему клітинку без дати. 
ПО – в сусідній клітинці класного журналу ( без дати). ПО не може бути 

нижчим ТО і виставляється лише тим учням, які брали участь у ПО. 
У своїй практиці використовую такі форми перевірки знань у межах кожної 

окремої теми: - усне опитування; 
 - письмові контрольні роботи , тести; 
 - графічні роботи; 
 - практичні роботи; 
 - короткочасні усні або письмові роботи ( сам. роботи,  
 математичні диктанти, самооцінювання); 
 - семінари; 
 - індивідуальні завдання; 
 - заліки. 
 Кожний з названих методів можна застосовувати для фронтальної або 

індивідуальної перевірки знань. 
 
 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ЧЕРЕЗ НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКУ ТА ПОШУКОВУ РОБОТУ 
 
Мовчан Т.В. 
Решетилівської гімназії 
ім. І.Л. Олійника 
  
Перетворення, які відбуваються в нашій країні, потребують підготовки 

хороших кадрів для роботи у всіх сферах господарства України. Молоді спеціалісти 
повинні бути озброєні не лише міцними знаннями, а і вмінням дивитися вперед, бути 
готовими приймати рішення, проявляти творчість в своїй роботі. В відповідності з 
цим відбувається перебудова, реформа загальноосвітньої школи. Особливе місце у 
вихованні нового громадянина займає необхідність і потреба навчати його на 
високому творчому рівні. Особливо цінитиметься той спеціаліст, який може вільно 
висловлювати власні думки, самостійно оцінювати різноманітні життєві явища і 
факти, виявляючи особисту позицію до них, вміти примінити свої знання в 
нестандартних ситуаціях, переконливо аргументуючи свою позицію, самостійно 
розвивати власні обдарування і навички. 

 Щоб виховати такого громадянина, згідно реформи загальноосвітньої школи, 
майбутня школа повинна бути профільною, а також особлива увага повинна 
приділятися розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів. 

 Я стараюся розвивати здібності та обдарування дітей через науково-пошукову 
та дослідницьку роботу. Я вважаю, що виховати творчу особистість зможе тільки 
творчий учитель. Тобто, учитель, який постійно займається самоосвітою, цікавиться 
передовим досвідом роботи, новинками методики математики, психології, педагогіки, 
не боїться експериментувати, має різнобічні інтереси і, що найважливіше, любить 
людей. 
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 Я стараюсь, не тільки дати учням міцні знання з математики, а ще й навчити їх 
самостійно здобувати знання, виховати в них необхідність робити це постійно. 
Творчу людину не виховаєш за один рік, я це роблю з 5-го по 11-ий клас. 

 Які ж свої методи я “вплітаю” в основний навчально-виховний процес? 
5 – 6 класи. 
Перш за все я стараюся зробити союзниками батьків. Переконую їх в тому, щоб 

вони обов’язково допомагали своїм дітям, контролювали їх, не допускали не 
засвоєння їхньою дитиною того чи іншого матеріалу. 

Дітей я стараюся переконати в тому, що математика – це просто цікаво, 
необхідно. Цього добиваюсь, використовуючи на уроках ігрові моменти, цікаві задачі, 
задачі з життя казкових героїв. 

Особливу увагу приділяю тому, щоб навчити учнів аналізувати матеріал, 
систематизувати його і синтезувати на основі цього якийсь свій продукт, свою думку. 

Так, наприклад, після вивчення матеріалу “Розв’язування задач з НСК, НСД”, 
після детального аналізу спільного і відмінного в цих задачах (їх умовах і 
розв’язаннях) учням пропоную самостійно скласти задачі з розв’язками. 

Цьому передує велика підготовча робота. Це завдання розраховую на 10-12 
днів. Пояснюю учневі, що це творче завдання і тому за нього можна отримати оцінку 
10, 11 або 12, але я враховуватиму при оцінювання таке: 

задача повинна бути дійсно авторською; 
рівень і складність задачі; 
її правильність; 
естетичне оформлення. 
Пояснюю учням, що творчість високо оцінюється в школі і високо 

цінитиметься після її закінчення. Діти з задоволенням виконують творчі завдання, і, 
при цьому: 

зміцнюють свої знання з тієї чи іншої теми; 
вчаться аналізувати, систематизувати матеріал і синтезувати його в свої власні 

ідеї, думки; 
одержують достойну оцінку своєї роботи тому, що я стараюсь створити при 

виконанні цієї роботи ситуацію успіху. 
Всі роботи збираю в папку, зберігаю, використовую в своїй роботі і на 

письмових роботах, навіть в цьому класі. Яку ж гордість відчуває той учень, чию 
задачу я обираю для письмової роботи. Усі учні полюбляють роздивлятися таку 
папку, навіть навчаючись в старших класах. 

Для зацікаленості учнів знайомлю їх з цікавими задачами, задачами на логічне 
мислення, задачами на перевірку нестандартного мислення. Після 5-го класу на літніх 
канікулах пропоную знайти якомога більше цікавих задач в різних журналах, 
посібниках, книгах; записати такі задачі з розв’язками. Пояснюю, що ця творча 
робота теж високо оцінюється. При цьому враховуватиму: 

кількість задач; 
правильність їх розв’язання; 
кількість джерел, з яких взято задачі. 
Цю роботу учні приносять на початку навчального року в 6-му класі. 
Кращі роботи переросли в наукові роботи. 
Діти зібрали по 50-100 задач. Із своїми роботами виступили в 5-их, 6их класах. 
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Захищали свої наукові роботи на засіданнях шкільного науового товариства 
МАН. 

Виконуючи такі роботи діти: 
розширили свої знання не програмовим матеріалом; 
набули навиків роботи з додатковою літературою; 
ознайомилися з правилами оформлення наукової роботи; 
набули початкових навичок в захисті своїх ідей. 
Протягом 5-6 класів привчаю учнів самостійно оцінювати роботу. 
 
7 – 8 клас  
основну увагу приділяю: 
навчанню учнів логічному, послідовному, науковому доведенню математичних 

фактів, наприклад: 
доводжу половину теорії, а далі пропоную довести самостійно; 
доводжу теорему іншим способом, ніж приведений в підручнику, пропоную 

учням самостійно ознайомитися з доведенням, яке приводиться в підручнику та 
проаналізувати обидва доведення; 

вчу учнів розв’язувати задачі не одним, а кількома способами, вибирати 
найраціональніший з них; 

вважаю важливим навчити учнів справедливо оцінювати свої досягнення; 
при вивченні таких тем як “теорема Піфагора”, теорема “Вієті”, “Декартова 

система координат” і т.д. даю завдання приготувати тому чи іншому учневі 
повідомлення з додаткової літератури про вчених математиків на 3-7 хвилин; 

особливу увагу приділяю усному рахунку. Використовую його на кожному 
уроці. Вважаю, що це одна з вдалих форм повторення вивченого матеріалу, а отже і 
зміцнення знань учнів. Використовую для усного рахунку особисто розроблені 
альбоми. На кожен клас використовую окремий альбом. Усні вправи в усіх альбомах 
підібрані по темах. Розробляючи ці альбоми я стараюся охопити всі можливі варіанти 
вправ на закріплення того чи іншого матеріалу. 

В ІІ семестрі 9-го класу пропоную учням написати роботи на теми, які не 
вивчаються в універсальних класах. 

Наприклад: “Побудова графіків функцій та залежностей з модулями”, 
“Розв’язування рівнянь з параметрами”, “Розв’язування нерівностей з параметрами”, 
“Розв’язування вищих степенів” і т.д. 

Кожну тему даю 2-ом – 3-ом учням. 
Вимоги до роботи: 
не писати того, що не розумієш (не розумієш – розберись); 
використання в своїй роботі не менше двох джерел; 
не писати більше десяти прописних сторінок; 
бути готовим виступати з поясненнями цієї теми протягом 20-25 хвилин. 
Написання цієї роботи розраховано до вересня наступного навчального року 

(10 класу). На протязі навчання в 10-му класі учні виступають із поясненням своєї 
теми перед однокласниками. 

Написавши таку роботу та виступивши з нею учні: 
розширюють своє вміння користуватися додатковою літературою; 
навчаються вибирати найбільш прості і доступні способи викладу теми 

(аналізувати). 
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опрацьовувати самостійно більш складний матеріал; 
в доступній формі роз’яснити це слухачам, аргументуючи свою думку 

науковими фактами; 
розширюють, зміцнюють свої знання. 
Досвід таких робіт переростає в наукові роботи. Так, троє моїх учнів, захищали 

свої наукові роботи на обласному конкурсі наукових робіт з математики. 
Теми наукових робіт: “Розв’язування рівнянь вищих степенів”, “Комплексні 

числа”, “Елементи просторових матриць”. 
Одна з цих робіт зайняла ІІІ місце на обласному конкурсі. 
 
11 клас 
Після вивчення різних способів побудови плоских перерізів просторових фігур 

кожному учневі пропоную авторську задачу з розв’язком на побудову плоского 
перерізу просторової фігури. 

Вимоги до роботи: 
задача повинна бути авторською; 
розв’язок повинен бути зроблений з врахуванням правил креслення 

просторової фігури; 
по бажанню учня просторова фігура та її переріз може бути виконаний на 

комп’ютері. 
При виконанні такої роботи учні: 
закріплюють навички в умінні аналізувати, систематизувати факти; 
розвивають просторову уяву; 
здобувають навик в кресленні просторової фігури з урахуванням правил 

креслення; 
вчаться працювати з графічним редактором. 
Роботи, які учні виконують протягом 5 – 11 класі не складні, добре їм 

зрозумілі, тому діти виконують їх з задоволенням, і, непомітно для себе розвивають 
свої творчі задатки, розширюють і зміцнюють свої знання з різних тем, вчаться 
самостійно здобувати знання, сміливо висловлюючи свою думку і відстоювати свою 
точку зору. При необхідності творчі завдання можна змінювати, збільшувати або 
зменшувати їх кількість. Але я вважаю, що задавати їх учням потрібно. Це і є один із 
шляхів навчання і виховання передової, сміливої розумної людини, 
висококваліфікованого спеціаліста. 
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Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика, Київ, 
“Навчальна книга” 2005 

 
ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО 
ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ МАТЕМАТИКИ 
 
Л.Д.Наталевич 
Ряськівська ЗОШ І-ІІІст. 
Машівського району 
 
 "Зацікавити розум дитини – ось 
 що є одним з основних положень 
 нашої доктрини, і ми нічим не  
 нехтуємо, щоб прищепити учневі 
 смак, ми б сказали навіть пристрасть" 
 М.В.Остроградський 
 
Наш славетний земляк Михайло Васильович Остроградський - визнаний в 

усьому світі математик і механік, організатор наукової школи прикладної математики 
й механіки, талановитий педагог прогресивний реформатор математичної освіти. 
Його авторитет як ученого серед діячів науки був високим і незаперечним. Так його 
наукова праця Курс небесної механіки", схвалена Паризькою Академією наук, 
принесла Михайлу Васильовичу всесвітнє визнання і славу першого вченого 
математика. Видатні заслуги Остроградського визнані усім науковим світом, хоча 
життєвий шлях видатного математика будучи надзвичайно цікавим, був не менш 
тернистим. 

 Його становлення як математика, педагога , геніальної людини залишається і 
сьогодні неперевершеним прикладом як учням так і вчителям. Саме в нього слід 
учитися патріотизму. Він любив свій рідний край, свій народ, українську культуру. 
Рідною мовою завжди вважав українську, але вільно (з помітним українським 
акцентом) розмовляв російською та французькою. На все життя Михайло Васильович 
зберіг любов до свого краю, до рідної мови. Навіть під час лекцій частенько вставляв 
яке-небудь дотепне українське слівце. Влітку майже щороку виїзджав на Україну, де 
любив поринати у повний спокій і милуватися чудовими краєвидами. 

 Щороку у вересні, напередодні річниці з дня народження славетного земляка, 
в усіх класах члени математичного гуртка проводять годину інформування учнів, у 
формі повідомлень, диспутів, бесід враховуючи вікові особливості учнів доносять до 
них інформацію про життєвий і творчий шлях М.Остроградського. 

 Талант та ентузіазм молодого вченого швидко привернули до себе увагу. У 
1825 році О.Коші в своїх мемуарах згадує про оригінальні дослідження росіянина, 
"обдарованого великою проникливістю і дуже вправного в аналізі нескінченно 
малих". 

 М.В.Остоградський залишив велику наукову спадщину. Він перший розв'язав 
питання про розподіл тепла в трикутній призмі, основою якої є прямокутний 
трикутник. У праці "Про рівняння розповсюдження тепла всередині рідини" (1836) 
вчений застосував дуже вишуканий і водночас простий та строгий метод доведення. 
Замість того, щоб розглядати елементарні паралелепіпеди, як це робили до нього 
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французькі математики, М.В.Остоградський виділяє в тілі довільний об'єм та складає 
для нього певне інтегральне рівняння. Далі, оскільки це рівняння має справджуватися 
для будь-якого об'єму, він, прирівнявши до нуля інтегровану функцію, дістає 
шуканий результат. Зауважимо, що підходи до цієї проблеми, запропоновані 
французькими математиками Ж.Б.Фур'є та С.Д.Пуассоном, були помилковими, 
оскільки базувалися на хибних припущеннях. 

 М.В.Остроградський дістав оригінальні розв'язки важливих задач 
гідродинаміки, гідростатики, теорії пружності, теорії тяжіння, балістики, небесної 
механіки. Як зауважив відомий російський математик і механік М.Є Жуковський, 
праці М.В.Остроградського лише в галузі механіки "охоплюють собою майже всі 
питання, на розв'язуванні яких були зосереджені в той час думки видатних 
європейських геометрів" (так в той час називали математиків). 

 Цікавими та глибокими були дослідження М.В.Остроградського в області 
варіаційного обчислення. Діставши певне диференціальне рівняння (яке названо на 
його честь), він повністю розв'язав задачу про знаходження екстремуму кратного 
інтеграла. Цікаво, що цей результат учений одержав в 1834 році, а в 1840 Паризька 
академія наук (не маючи відомостей про роботу М.В.Остроградського) оголосила 
премію за розв'язання проблеми. М.В.Остроградський розкрив і деякі властивості 
інтегрування лінійних диференціальних рівнянь методом варіації довільного 
параметра. Майже всі основні результати в теорії кратних інтегралів належать 
М.В.Остроградському. 

 І які б проблеми не розв'язував надалі вчений (він займався також теорією 
удару, алгеброю, теорією чисел, теорією ймовірності тощо), всі його наукові праці 
позначені глибиною й оригінальністю, в них незмінно виявилася широта його 
поглядів, вміння проникнути глибоко в суть проблеми і знайти численні 
узагальнення. 

 Праці М.В.Остроградського – невичерпне джерело оригінальних ідей не лише 
для його сучасників. І сьогодні активно розвиваються деякі з них. Саме ідеї 
М.В.Остроградського дають, наприклад, можливість правильно описати рух 
електрона в магнітних полях або спінові ефекти в квантовій теорії поля. 

 Оглядаючись в думках на життєвий шлях великого вченого, ми знову з 
вдячністю вклоняємося його пам’яті, бо в наших сьогоднішніх досягненнях є велика 
частка і його праці. 
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Природознавство як освітня галузь в сучасній українській школі 
 
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 
 
В.О. Ващенко, 
Супрунівськa ЗОШ 
Полтавського району 
 
В інформаційному суспільстві важлива роль належить комп’ютеризованому 

навчанню, під яким розуміють педагогічну систему, що складається з педагога, 
персонального комп’ютера, підручника, звичайних засобів навчання. Особливістю 
такої системи є взаємодія трьох основних видів: між учителем і учнем, між окремими 
учнями та групами учнів, учня із самим собою (саморегуляція та рефлексія). 

З 2002 року на уроках географії використовую електронні версії географічних 
атласів 8-9 класи, що дає можливість значно активізувати пізнавальну діяльність 
учнів. 

Електронний навчальний курс з географії України для 8 – 9 класів та географії 
світу 7 клас апробувалися в ПОІППО ім. М.В.Остроградського та в Супрунівській 
загальноосвітній середній школі І-ІІІ ступенів Полтавського району у 2003, 2004 році. 

 Застосування персональних комп’ютерів вирішує проблему змісту навчання, 
нових його форм і методів, значно підвищує рівень мотивації в навчанні.  

Це відбувається на всіх рівнях засвоєння нового матеріалу, його закріплення і 
перевірки знань, умінь і навичок. 

Використовуючи комп’ютер, учитель географії має можливість постійно 
контролювати рівень засвоєння знань і вміння їх використовувати для вирішення 
поставлених задач. Комп’ютер звільняє вчителя від дуже нудної і втомливої 
процедури контролю якості знань учнів шляхом перевірки великої кількості 
письмових робіт. Вивільняється час для творчої діяльності. 

В цілому, виходячи з загальних засад методики викладання географії, вчитель 
використовує комп’ютер з метою: 

а) демонстрування і розкриття особливостей і закономірностей розвитку 
географічних явищ; 

б)показу певної території, її комплексної характеристики і виділення 
характерних особливостей; 

в) демонстрування різних тем, карт, графіків, таблиць тощо; 
г)контролю знань, умінь і навичок; 
д)проведення географічних ігор. 
Комп’ютерні програми з географії відрізняються за дидактичними цілями. 

Виділяють наступні їх типи: 
1.Навчаючі програми. Їх розробляють для показу на екрані дисплею нового 

матеріалу. Як правило, ці програми подають новий матеріал у вигляді окремих, 
логічно поєднаних блоків. Кожен блок завершується набором запитань до учнів по 
засвоєному матеріалу. 

2. Програми – тренажери Їх розробляють для повторення найуживаніших 
географічних термінів, понять, категорій. В географії їх найдоцільніше застосовувати 
для вивчення номенклатури. 
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3.Контролюючі програми. Їх складають переважно на основі тестів. З їх 
допомогою контролюють рівень засвоєння учнями знань і вносять у процес навчання 
відповідні корективи. 

4. Імітаційно – моделюючі програми. У цьому типі комп’ютерних програм 
формулюються певні проблеми і подаються варіанти їх вирішення. При цьому 
робиться наголос на можливих наслідках реалізації кожної проблеми. 

5. Програми дидактичних ігор. Їх використовують для активізації 
індивідуальної чи групової пізнавальної діяльності учнів. 

 
ОСВІТНІ МЕТОДИКИ У НАВЧАННІ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я  
НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ НАВИЧОК 
 
І.О. Козак, 
 Полтавський ОІППО 
 
Навчання може перетворитися на велике задоволення, а це можливе тільки 

тоді, коли застосовується правильний метод у певний час, відповідно до певного типу 
учнів, та якщо учні матимуть користь з цього методу. Коротко кажучи, навчання для 
учнів все ще залишається складним та спричинює стрес. 

Один із засобів перетворити навчання на задоволення - це урізноманітнити 
методики викладання. Чому потрібно це робити? Варіювання методик допомагає 
навчанню завдяки тому, що: 

Кожний учень є особистістю, і одна й та сама методика може бути ефективною 
для одного учня й не спрацьовувати для іншого. 

 Кожне завдання складається з кількох компонентів, які виконують по-різному. 
Одна методика викладання може не бути прийнятною для всіх компонентів. 

 Різноманітність методик викладання дає розмаїття стимулів. Це важливо для 
утримання уваги та інтересу. 

Використання тренінгової форми роботи із учителями основ здоров’я  та 
біології полегшує сприйняття учнями нового матеріалу, підвищує зацікавленість до 
предмету, активізує діяльність школярів і, головне, формує життєві навички.  

Роль учителя під час використання тернінгової форми роботи полягає у 
виконанні функції посередника у навчальному процесі з активною участю учнів як 
доповнення до лекцій та використання інших прийнятних та ефективних методик 
досягнення цілей навчання. Навчання з активною участю учнів використовує досвід, 
думки та знання членів групи, створює контекст творчості для розкриття  та розвитку 
можливостей і альтернатив, а також пропонує джерело взаємного комфорту й 
безпеки, що допомагає процесу навчання та прийняття рішення. 

 До переваг тренінгів навчання належать такі: 
розширення сприйняття учасниками себе та інших; 
заохочення до співробітництва, а не до конкуренції; 
створення можливостей  для  членів групи та їх учителів визнавати та надавати 

оцінку  навичкам окремих учнів та піднімати їх самооцінку; 
створення для учасників можливості краще пізнати одне одного та розбудувати 

стосунки; 
розвиток навичок слухання та спілкування; 
полегшення обговорення делікатних питань; 
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сприяння толерантності та розумінню осіб та їх потреб; 
стимулювання інноваційних підходів та креативності. 
 
Схематичне зображення процесу успішної реалізації на практиці змін, що 

сталися в результаті тренінгу: 
ТРЕНІНГ  ЖИТТЯ 
Отримання нової 

інформації 
 
 
Виконання вправ, 

спрямованих на зміни старих 
стереотипів, набуття нових 
знань/навичок в умовах 
штучного тренінгового 
середовища 

 
 
 
Відчуття задоволення від 

успішно викоаних вправ(„я 
можу зробити по іншому!”) 

 Реалізація набутих під час 
тренінгу знань/навичок для 
запровадження змін у реальному 
житті 

 
Життєві навички формуються в діяльності, набуті знання та інформація 

створюють лише передумови набуття вмінь та навичок. Не менш важливим є набуття 
практичного досвіду через реальне виконання відповідних вправ, дій, відпрацювання 
моделей поведінки.  

Доречно використовувати на уроках методи навчання, що базуються на 
принципі активної участі самих учнів: 

обговорення у класі актуальних проблем; 
"мозкова атака"; 
рольова гра; 
робота та виконання вправ у малих групах; 
аудіовізуальна діяльність; 
дебати, дискусії; 
проведення тренінгів; 
конкурси, вікторини; 
змагання кмітливих та винахідливих; 
спільне виготовлення плакатів; 
розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій; 
навчання однолітків та молодших школярів за методом "рівний – рівному"; 
складання планів дій у проблемних ситуаціях тощо. 
Добираючи методи при підготовці до уроків, учителю слід особливу увагу 

звернути на відповідність їх змісту віковим особливостям, реальним потребам учнів 
та їх навчальним можливостям. 
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ПРИРОДОЗНАВСТВО ЯК ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ШКОЛІ 

 
Лукаш Н.Д 
Великобудищанської ЗОШ 
Гадяцького району 
 
 Як учителя географії мене завжди турбували питання: як задовольнити дитячу 

допитливість, де знайти час, щоб відповісти на нескінченні “чому” маленьких 
питайликів. Зазвичай запитання дітей зачіпають теми, які в початковій школі не 
розглядаються, не вивчаються вони і в 5 класі. Їх цікавить Космоc, історія розвитку 
Землі, будова та дія приладів. Школяр не хоче бути пасивним споживачем готових 
знань, він прагне до власних відкриттів. 

 Предмет “природознавство - довкілля” став втіленням мрій у дійсність – 
завдяки йому дитина має право на пізнання свого життєвого світу, на самостійний 
вибір об’єктів вивчення, способів своєї діяльності.  

 На уроках природознавства учням надається максимум можливостей для 
задоволення своїх базових потреб у діяльності. 

 Згідно з концепцією дитина прагне до дослідництва і конструювання; 
комунікації, художнього вираження образів дійсності. З досвіду роботи можу сказати, 
що задоволенню цих потреб служать методи роботи дітей на уроках: “робота в 
групах”, “виконай дослід”, “змоделюй”, “пофантазуй”, “намалюй”, “гра”. 

 Одним з методів, який широко можна використати на уроках природознавства 
– метод моделювання. На мою думку, це саме той метод, який допомагає дитині 
реалізувати себе в діяльності. На уроках школярі конструюють об’ємні моделі, 
грають і таким чином створюють власні моделі дійсності – продукти діяльності, які 
реалізують їхнє власне “я”. Моделюючи, дитина сама визначає, в якому вигляді буде 
виконана модель – чи буде це малюнок, схема, казка або об’ємний предмет чи 
зображена в грі ситуація уроку, він бере участь у виборі форм і методів, які 
використовуються на уроці. Це є рушійним мотивом у навчанні. 

 Моделювання – універсальний метод, він ефективний у процесі вивчення і 
закріплення нового матеріалу, під час спостережень і досліджень у класі, в природі, 
при виконанні практичних робіт. Завдяки цьому методу пізнання дійсності в класі 
з’являються конструктори, казкарі, художники. Моделювання допомагає розв’язати 
одне з важливих завдань курсу “природознавство – довкілля” - формування 
особистісно значущих для дитини знань. 

 Враховуючи вікові особливості учнів 5-х класів, спрямованість змісту 
навчального курсу на формування учнівських компетенцій на уроках 
природознавства (довкілля) використовую такі форми та методи роботи: 

♣ під час вивчення навчального матеріалу застосовую проблемно-пошуковий 
метод навчання, орієнтуючись на принципи випереджувального та розвивального 
навчання; 

♣ поряд з традиційними уроками проводжу нетрадиційні: 
уроки-подорожі, наприклад “Світ навколо нас” (тіло та речовина), “Подорож у 

мікросвіт” (будова речовини), “Пригоди крапельки” (три стани речовини), “Космічна 
мандрівка” (Всесвіт, Сонячна система) тощо; 



Секція 4  
 

 168 

уроки-дослідження, наприклад, за темою “Вода – найпоширеніша речовина на 
Землі” 

побудова “грона асоціацій” (до понять “природа”, “Всесвіт”, “світло” тощо); 
“мозковий штурм” (на вступному занятті, під час вивчення явищ природи 

тощо) 
предметні та рольові ігри (“Знайди сузір’я”, “У світі явищ”, “Розчини в природі 

та побуті”) 
 під час проведення практичних робіт використовую групові та індивідуальні 

форми роботи; 
♣ проводжу такі заняття: 
урок серед природи “Вступ”, “Погода і спостереження за нею”, практична 

робота з вивченням сторін горизонту; 
у музеях – “Мінерали, гірські породи та їх властивості”, “Людина та 

навколишнє середовище”. 
 Курс “Природознавство. Довкілля” закладає підгрунтя для подальшого 

вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії 
та спрямований на реалізацію завдань освітньої галузі “Природознавство”, 
визначених Державним стандартом базової і повної середньої освіти: ознайомлення 
учнів з науковими фактами природознавства і набуття досвіду практичної та 
експериментальної діяльності, розвиток екологічного мислення. 

 Зміст шкільного курсу “Природознавство. Довкілля” у 5 класі визначений 
відповідно навчальною програмою та струкутрований за такими розділами: 

“Людина та середовище її життя”; 
“Всесвіт і середовище життя людини”. 
 Програмою курсу “Природознавство” в 5 класі передбачено серію 

спостережень, демонструвань, практичних робіт. Залежно від дидактичної мети, 
практичні роботи можуть проводитись як на різних етапах уроку, так і протягом 
усього уроку. 

 Курс природознавства відомий давно. Повернення до нього в сучасній школі – 
цілком закономірний процес. Природознавство виробило протягом своєї еволюції такі 
способи, методи й прийоми пізнання, які не тільки можуть бути і є еталоном будь-
якої науки, а мають загальнокультурне значення. 

 Основна мета курсу природознавства дає змогу реалізувати сукупність 
часткових цілей: 

здобуття знань про природу шляхом спостережень її об’єктів та видимих 
взаємозв’язків і взаємозалежностей у неї; 

формування уявлень та елементарних понять про конкретні об’єкти неживої і 
живої природи; 

поглиблення і розширення цих уявлень та понять на рівні біогеоценозів і 
біосфери; 

формування в учнів екологічно виправданих цілісних орієнтацій, навичок 
культурної поведінки серед природи. 

 На основі такого аналізу можна виділити основні ідеї природознавства: 
різноманітність природи; цілісність природи; відповідність діяльності людини 
основним закономірностям функціонування природи, її примноження, збереження й 
охорона; а також основи географічних знань. 
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 Гуманітрана спрямованість природничої основи певним чином відображає 
регіональні проблеми, зокрема місцевості нашого краю: захист неживої природи і 
грунту від забруднення, руйнування, виснаження і збереження видів живих організмів 
і цілісності їх угрупувань; охорону природи як необхідну умову збереження здоров’я 
людей. Адже людина як живий організм – це частина природи. 

 Отже, її існування і виживання неможливе без збереження довкілля. Тому з 
позиції сучасної природничої науки людина і життя на Землі стають єдиною 
універсальною цінністю. 

 Єдність цих принципів значною мірою сприяє формуванню в учнів уявлення 
про цілісність картини світу, в якому діють закони природи, що їх відкрили і пізнали 
люди. 

  
СУЧАСНИЙ УРОК ТА СПАДЩИНА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 
Новікова В. М.,  
Полтавська гімназія № 32 
 
Ім’я Остроградського належить до імен однаково 
дорогих для всіх, кому близькі інтереси науки і просвіти. 
О. Ляпунов 
Михайло Васильович Остроградський – один із видатних представників 

вітчизняної дореволюційної науки, що залишив великий слід в історії розвитку 
математики і механіки, математичної освіти, а також всієї нашої науково-технічної 
культури. Видатні дослідження Остроградського в області механіки, математичної 
фізики і математичного аналізу, багаторічна педагогічна діяльність і створення 
передової наукової школи принесли йому заслужену славу видатного математика 
свого часу. Недарма, коли молода людина відправлялась на навчання до петербурга 
чи за кордон, рідні й друзі, бажаючи висловити їй свої найкращі побажання, 
говорили: „Ставай Остроградским’’.  

Мета, яку ставив Остроградський перед освітою того часу є актуальною і 
сьогодні вона полягає в тому що : 

1) необхідно розвивати в учнів здатність спостерігати, аналізувати явища, 
пробуджувати у них бажання мислити самостійно, а не просто завчати пройдене; 

2) навчання має бути цікавим „Зацікавити дитину – це основне положення і ми 
не повинні чимось нехтувати, щоб привити учням смак до навчання”. 

3) процес навчання має бути нерозривним із вихованням спостережливості і 
сили волі. Діти мало привчені спостерігати, вони бачать не бачачи, говорять не 
знаючи, тому важливо з самого раннього віку вміти правильно скерувати увагу дітей 
„привчити їх до точного спостереження, означає наблизитись до досягнення 
досконалості у справі виховання”. 

4) діти повинні вміти застосовувати свої знання на практиці, це досить значно 
розширить їх кругозір. 

Отже, мета освіти за Остроградським є актуальною і в сучасній школі. 
Питання активізації пізнавальної діяльності школярів є одним з 

найважливішим серед актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. У 
педагогіці активність здавна пов’язувалась із самостійною діяльністю, з роботою 
власного розуму. 
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В своїй педагогічній практиці для активізації пізнавальної діяльності учнів, я 
використовую різні форми і методи роботи, зокрема: 

по-перше, інтегровані уроки, на яких учні отримують інформацію із різних 
галузей наук. Так, наприклад, інтегрований урок з теми „Рівняння” у 9 класі. На 
цьому уроці учні повторювали теоретичні відомості про рівняння, що вивчали, а 
також розв’язували за їх допомогою текстові задачі. Підбір текстових задач 
орієнтований так, щоб вони вказували на міжпредметні зв’язки математики з іншими 
науками (хімією, фізикою, зарубіжною літературою). Завершує заняття історична 
довідка і розповідь про видатного вченого – математика, поета і філософа Омара 
Хаяма. Читання його рубаїв дозволяє зацікавити учнів та розвивати їх інтерес до 
математики; 

по друге, уроки-ігри. 
Так, наприклад, у 6 класі був проведений урок „математична рибалка”, на 

якому діти із задоволенням ловили рибу, яка містила на собі завдання (приклади), їх 
необхідно було кожному розв’язати і за допомогою результатів відкрити портрет 
вченого-математика М.В. Остроградського. Після цього діти дізнались про нього з 
історичної довідки; 

по третє, для активізації пізнавальної діяльності учнів впроваджую групову 
роботу на уроках. У процесі групової діяльності зникає страх спілкування з учителем, 
співпрацюють усі, навчальна задача розв’язується індивідуально, але з елементами 
взаємодопомоги, виникає можливість учитися не за підручником, а й один в одного. 
На уроках математики також впроваджую практичні роботи, наприклад, обчислити 
об’єм чи площу одержаної фігури, дома обчислити об’єм повітря в своїй кімнаті 
тощо. Такі методи зацікавлюють учнів математикою, розширюють їх знання, а також 
активізують мислення. 

Із вищесказаного можна зробити висновок про актуальність поглядів 
М.В.Остроградського в наш час. Тому доречно звернутися до спадщини Михайла 
Васильовича і використовувати її в своїй педагогічній діяльності.  
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРОФІЛЬНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ КУРСІВ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 
Романець Л. А.,  
Полтавський ОІППО 
 
Учитель, який любить свою справу,  
без всякого сумніву, може використати 
формовочну глину для виготовлення 
з неї декількох цеглин....  
з допомогою імпровізованого гончарного круга. 
М.В.Остроградський 
Шкільна економічна освіта є необхідною умовою формування в учнів 

соціальних компетентностей, навичок адаптації до суспільних ролей в економічному 
середовищі, виховання нового синтезу ціннісних установок [1]. 

Формування конкурентноспроможної соціально спрямованої економіки з 
розвинутим приватним сектором та його важливою складовою – підприємництвом, є 
одним із стратегічних курсів економічної політики України.  

Підготовка молоді до заснування власного бізнесу має реалізовуватися в 
загальноосвітній школі через профільне вивчення економічних курсів, зокрема курсу 
«Власна справа» ( автор Г.Горленко). 

Валентина Олександрівна Ващенко першою в області розпочала навчати учнів 
10 класів основам малого бізнесу з 2003 – 2004 навчального року. Вивчення 
економічного курсу «Власна справа» в Супрунівській ЗОШ є особливо сприятливим 
тому, що цей курс логічно завершує професійно – технічне навчання у 
технологічному профілі старшої школи. 

На своїх заняттях В.О.Ващенко навчає учнів послідовно засвоювати необхідні 
кроки для здійснення підприємницької діяльності від моменту прийняття рішення про 
започаткування власного бізнесу до ліквідації власної справи, коли її місія вже 
виконана. 

Особливістю вивчення курсу «Власна справа» є ефективне застосування 
активних методів навчальної діяльності. Валентина Олександрівна досягає 
поставлених навчально – виховних цілей програми курсу через оптимальне 
використання методичного апарату посібника для вчителя ( автор Г.Горленко) та 
системи власних методичних прийомів. Вчителька акцентує увагу дітей на 
розв’язання проблемних ситуацій, що розкривають вміння учнів нестандартно 
мислити, висловлювати свої думки, захищати власні твердження, робити самостійні 
висновки на основі конкретного навчального матеріалу. Перспективним фрагментом 
досвіду Валентини Олександрівни у викладанні профільного економічного курсу 
«Власна справа» є застосування методу проектів через використання нових 
інформаційних технологій у навчальній діяльності.  

ЛІТЕРАТУРА 
Бєскова Н.В., Проценко В.М. Навчально – методичне забезпечення курсу 

“Основи економіки” //Географія та основи економіки. –2005.- №6. -с.2-5. 
Про вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах у 2003-2004 

н.р. // Географія та основи економіки. –2003.- №3. -с.5 - 7. 
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Лабораторний практикум з фізики як засіб активізації пізнавальної діяльності та шлях 
розвитку творчих здібностей учнів. 
           Л.О.Стрюк 
У своїй науково-педагогічній діяльності і в методичній роботі М.В.Остроградський приділяв 
велику увагу зв’язку теорії і практики, вмінню використовувати теоретичні знання у 
практичній діяльності. 
Саме у фізиці практикум та експеримент формує практичні уміння, озброює інструментарієм 
дослідження. Фізичний шкільний експеримент представлено у навчальному процесі в таких 
формах: демонстрації, фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум, 
експериментальні задачі, пошуково-дослідницькі завдання. 
Фізичний експеримент не тільки формує практичні вміння і навички, він розвиває 
дослідницькі навички, активізує пізнавальний інтерес учнів. 
Проведення експерименту включає наступні складові: 
формулювання проблеми дослідження; 
висування гіпотези та мети дослідження; 
підбір необхідного обладнання; 
визначення порядку проведення експерименту; 
складання установки для визначення способу реєстрації даних (результатів спостереження 
або вимірювання); 
проведення експерименту та здійснення відповідних вимірювань, обробка отриманих даних, 
аналіз та висновки, щодо проведеного дослідження, оформлення звіту. 
В залежності від цілей проведення лабораторних та практичних робіт і фізичного 
практикуму, а також вимог до формування експериментальних умінь учнів при їх виконанні, 
наступні роботи можна поділити на: 
спостереження та вивчення фізичних явищ; 
знайомство з принципом дії різних пристроїв та приладів; 
вимірювання фізичних величин; 
дослідження або перевірка кількісних співвідношень між фізичними величинами; 
визначення фізичних постійних та вивчення різних способів їх вимірювання. 
При оцінюванні роботи учнів учитель враховує уміння  використовувати фізичні    прилади,  
збирати  лабораторні   установки,   проводити  експеримент,  
знімати покази вимірювальних приладів, самостійність проведення роботи. У звіті про 
виконану роботу звертається увага на правильність отриманих даних, на проведені 
розрахунки, на визначення похибки та уміння проводити аналіз отриманих даних , робити 
висновки. 
 Із-за зменшення кількості годин, відведених на вивчення фізики, виникають проблеми з 
виконанням у повній мірі практичних та експериментальних робіт. 
 Другою перешкодою є обмеженість матеріальної бази кабінетів, яка не завжди може 
забезпечувати виконання усіх лабораторних робіт та фізичного практикуму. Вчителю 
доводиться самотужки розв’язувати ці проблеми, але шляхи їх вирішення загальні: 
використання зошитів для лабораторних робіт з друкованою основою; 
використання програмно-педагогічних засобів, що використовуються у школах України. 
Але програмно-педагогічні засоби не можуть замінити практичну частину лабораторних 
робіт. Зошити з друкованими основами допомогають лише скоротити час виконання 
лабораторної роботи. Вони не можуть у повній мірі замінити функції розвитку самостійності, 
творчості. уміння досліджувати, самостійно ставити проблему, розв’язувати її, шукати 
шляхи практичного застосування отриманих результатів. 
Тому виникає проблема розвитку особистих дослідницьких здібностей учнів. Розв’язком цієї 
проблеми можуть слугувати домашні лабораторні роботи. Саме вони і нададуть учню 
можливість самостійно планувати експеримент. вибирати методи і способи його виконання. 
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 Необхідність проведення домашніх лабораторних робіт особливо помітна сьогодні, коли 
фінансові можливості шкіл обмежені. Однак домашній експеримент може бути проведений 
незалежно від рівня оснащення кабінету фізики. Звичайно, для вивчення деяких законів 
сучасної фізики необхідно складне обладнання, однак основні закони та принципи науки, 
основні елементи фізичних знань можуть бути отримані за допомогою найпростіших 
апаратів, цьому сприяє оснащення домашнього побуту найсучаснішою технікою. 
 Отже, домашні лабораторні роботи – необхідний і важливий елемент системи шкільного 
фізичного експерименту. Тому вони не повинні бути випадковими у загальному процесі 
навчання фізики, а повинні плануватися у повній відповідності зі шкільною програмою. 
Тому пропонуємо до кожної теми складати комплекс варіативних домашніх лабораторних 
робіт різного рівня складності. 
 Методичні дослідження якості знань учнів області, та аналіз виконання олімпіад них 
завдань, показують, що учні не можуть самостійно виконувати лабораторні роботи, 
розв’язувати експериментальні задачі. Вони, навіть, не уявляють своїх можливостей для їх 
проведення, вважають, що експериментальні роботи вони можуть виконувати лише на уроці 
під безпосереднім керівництвом вчителя. 
 Завдання учителя фізики полягає у тому, щоб навчити учнів самостійно проводити 
експеримент, доставати результат, формулювати та аналізувати висновки. Складаючи 
завдання для домашніх лабораторних робіт, учитель повинен дотримуватися принципів 
доступності, зв’язку теорії матеріалу підручника зі змістом завдання, а рекомендовані 
засоби, за допомогою яких становиться експеримент, були якомога простішими. Важливо, 
щоб досліди цікавили учнів. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПОШУК, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Вольвач С.В. 
Пирятинський ліцей 
 
Сучасні науково-педагогічні дослідження однією зі своїх задач ставлять 

розробку наукових основ виховання професійної спрямованості особистості, 
розкриття загальних закономірностей формування особистості підлітка, його 
світогляду. 

Розглянемо шляхи впровадження інформаційних технологій для розв’язання 
перерахованих задач. 

Слiд вiдзначити, що на сьогодні склалася певна структура контингенту 
фахівців, якi застосовують комп’ютерну техніку як знаряддя праці: 

 оператори (кваліфіковані фахівці), що використовують проблемно-орієнтовані 
пакети програм для управління виробничим обладнанням, транспортом тощо; 

 кваліфіковані фахівці виробничої та невиробничої сфер, які використовують в 
процесі своєї праці інформаційні ресурси комп’ютерних мереж; 

 робітники, що виконують певну частку своїх функціональних обов’язків за 
допомогою інструментальних та програмних засобів, комп’ютерних мереж; 

 спеціалісти з розробки та обслуговування апаратних, програмних засобів, 
комп’ютерних комунікацій тощо. 

Зауважимо, що коло таких фахiвцiв постiйно розширюється. 
Широкомасштабне впровадження комп’ютерної техніки в сфери суспільного 

виробництва обумовили зміни у змісті праці та вимогах до представників багатьох 
професій, в тому числі й робітничих, як в плані фахової так і загальної підготовки, 
інтелектуального розвитку тощо. 

Можна впевненно стверджувати, що частка фахiвцiв, якi використовують в 
проофесійній діяльності засоби комп’ютерних технологій зростає великими темпами. 
Поширення сфери їх застосування в практичній діяльності обумовлює необхідність 
орієнтації учнів середніх закладів освіти на оволодіння професіями, пов’язаними із 
використанням комп’ютерної техніки. При цьому професiйно спрямована робота 
разом із створенням відповідних умов для реалізації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів повинна диференціюватися за своїми кінцевими цілями в залежності 
від професійних планів, індивідуальних особливостей та освітніх запитів школярів, 
наявної навчально-матеріальної бази, і може передбачати: формування інтересу до 
комп’ютерної техніки; формування інтересу до професій, пов’язаних з використанням 
комп’ютерних технологій; формування готовності до професійної діяльності в сфері 
комп’ютерної техніки. 

Слід відмітити, що зазначені вище якості не тільки користуються стійким 
інтересом на ринку праці, але і забезпечують випускнику школи високу професійну 
мобільність та підвищують його конкурентну спроможність на ринку праці. 

В педагогічній науці досить детально висвітлено організацію, зміст та методи 
профорієнтаційної роботи з учнями різних вікових груп при вивченні деяких 
навчальних предметів. 
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Аналіз педагогічного досвіту да досліджень з загальних проблем використання 
комп’ютерної техніки в профорієнтаційній роботі дозволяє ваиділити такі основні 
напрями її застосування: 

 надання професіографічної інформації та перевірка відповідних знань учнів; 
 проведення психофізіологічних досліджень та анкетування, автоматизація 

обробки та упорядкування одержаної інформації, її зберігання; 
 використання як тренажера для розвитку певних якостей особистості; 
 здійснення професійних проб за допомогою ігрових або тренінгових прогам. 
Щоб пiдняти на бiльш високий якiсний рiвень здiйснення професiйної 

спрямованостi старшокласникiв використовувуються комп’ютерні телекомунікаційні 
системи, довідникові програмні засоби, мультимедійні системи, навчальні програмні 
засоби, тренувальні, тестуючі програми, комп’ютерні опитувальники, розвивальні 
комп’ютерні ігри, імітаційно-моделюючі ігри, контролюючі програми. 

Перевагами переліченних комп’ютерних засобів є: 
 можливість розширити й урізноманітнити матеріал, що подається, 

удосконалити його структуру: 
 швидкодія, що забезпечує своєчасну обробку інформації, якісний діалог між 

учнями і комп’ютером; 
 наявність звукового супроводу, що сприяє активізації ще одного каналу 

сприймання інформації через органи слуху; 
 якість зображень, що відповідає естетичним та гігієнічним вимогам. 
Безперечно, також, що кольорове зображення, звуковий супровід та 

заохочувальна реакція комп’ютера на дії учня сприяють емоційному піднесенню 
дитини під час її роботи над проблемою професійного вибору під керівництвом 
учителя. 

Використання комп’ютерних технологій під час формування професійної 
спрямованості учнів відкриває широкі перспективи, вливає на цiннiснi орiєнтації пiд 
час їх професiйного самовизначення. 

Вони дозволяють автоматизувати традиційні складові компоненти 
профорієнтації: профінформацію, профдіагностику, профвідбір і профконсультацію; 
впроваджувати у навчальний процес комп’ютерний експеримент; імітувати ті чи інші 
процеси, професійну діяльність; надавати доступ до свiтових iнформацiйних ресурсiв 
i оволодiвати сучасними технологiями та програмними засобами, що є невiд’ємною 
складовою частиною загальної пiдготовки випускника школи. 

На нашу думку, раціональне використання сучасних інформаційних технологій 
з метою формування професійної спрямованості учнів дозволить забезпечити: 

 формування повноцінного наукового світогляду; 
 всебічний розвиток особистості та її мислення; 
 готовність учня до продовження навчання; 
 готовність до майбутньої праці. 
Ці фактори випливають з концепції інформатизації освіти, відповідно до якої 

випускник загальноосвітньої школи має бути теоретично та практично готовим до 
активного застосування у своєму житті та своїй діяльності сучасних інформаційних 
технологій. 
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ШЛЯХ ДО ЦІКАВОГО НАВЧАННЯ – 
ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 
 
 Гладка Т.І., 
Полтавський ОІППО 
 
Михайло Васильович Остроградський був не тільки ”видатним механіком і 

математиком, талановитим педагогом і вихователем”, він був “зразком людини 
творчої ініціативи...” [2]. І ми горді того, що ця людина народилась на землі 
полтавській. Його педагогічні ідеї втілені у практичній діяльності освітян області. 

"Навчання має бути цікавим і доступним для учнів, спрямованим на 
урахування їх нахилів та інтересів" [3], – наголошував М.В.Остроградський. Педагог 
стверджує, що "користь від навчання буде тільки тоді, коли воно буде максимально 
активним, творчим і наочним." [3]  

Як досягти цього має вирішувати кожен навчальний заклад, кожен окремий 
педагог. На нашу думку, тільки учитель, який впроваджує новітні педагогічні 
технології, який постійно експериментує, знайде правильний шлях.  

Переважна більшість учителів прагнуть до самовдосконалення, готові до 
впровадження нового, але не всі обізнані з самою технологією здійснення 
інноваційної освітньої діяльності, проведенням експериментів, не орієнтуються в 
створенні інноваційних освітніх проектів, не наважуються презентувати свої 
педагогічні ідеї.  

Нормативно-правовою базою для здійснення інноваційної та 
експериментальної діяльності в області є Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України від 7.11.2000 р. № 522), 
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН 
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України від 20.02.2002 р. № 114) та наказ управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 19.05.05."Про стан та завдання інноваційної та 
експериментальної діяльності в області".  

Серед пріоритетних напрямів інноваційної освітньої діяльності слід виділити 
впровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних методів навчання з 
використанням інформаційних технологій навчання, створення комп′ютерно-
орієнтованих методів систем навчання з різних предметів, розробка і запровадження 
новітніх дидактичних моделей профільного навчання, новітніх програм, підручників, 
посібників у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Експериментальна діяльність дає змогу навчальному закладу, педагогу бути 
постійно в творчому пошуку, а значить – у розвитку.  

На сьогодні педагогічні експерименти проводяться у 10 районах (містах) 
області (м.м. Полтава, Миргород, Крюківський р-н м. Кременчука, м. Лубни, 
Зіньківський, Карлівський, Пирятинський, Решетилівський, Семенівський та 
Хорольський). В експериментальну роботу включені 4 дошкільних та 9 
загальноосвітніх навчальних закладів області, де задіяні 244 педагоги та 3982 учнів. 

М.В.Остроградський націлював на те, що навчальний процес у школі слід 
організовувати так, щоб "не допускати нудьги, развивати самостійність мислення, 
самоконтроль, боротися з формалізмом, не перевтомлювати учнів, піклуватися про 
гігієну праці".[1] 

Зазначимо, що активно прагнуть знайти нові підходи до організації 
навчального процесу навчальні заклади області. Так, педагогічний колектив 
Пирятинського ліцею задіяний у дослідно-експериментальній роботі „Психолого-
педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів Пирятинського 
ліцею”, де застосовано системний підхід у дослідженні феномена психолого-
соціальної активності та розвитку особистості, визначені конкретні психолого-
педагогічні технології, що змінюють форми, методи, прийоми виховної роботи. Це, в 
свою чергу, дає можливість встановити залежність між особливостями педагогічної 
взаємодії та рівнями соціальної активності розвитку кожної особистості та окремих 
груп учнів у колективі. 

В основі Карлівської гімназії як школи рівних можливостей у виборі учнями 
освітніх маршрутів застосовується системний підхід до здійснення міжкласної 
профільної диференціації, особистісно-орієнтований підхід до навчання. Розвиток і 
саморозвиток учня відбувається на основі врахування його індивідуальних 
особливостей. Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів у 
гімназії забезпечується шляхом удосконалення організації навчально-виховного 
процесу, вивченням і врахуванням вікових психологічних особливостей, розумових 
сил і пізнавальних можливостей дітей, темпів розвитку їхньої свідомості. 

У гімназії створене гнучке освітнє середовище, адаптоване до потреб розвитку 
особистості, в якому дитині не нав'язуються шляхи становлення, а створюються 
якомога більше умов для реалізації її можливостей, саморозвитку. 

"Поняття про гігієну необхідно дітям давати в ранньому віці. Ми не 
рекомендуємо, щоб доходили до перевтоми, ми хочемо, щоб вміло оберігали розум 
від перевантаження," – переконує великий педагог.[3] І це треба взяти до відома 
кожному вчителю. 

Саме на розвиток здорової, гармонійно розвиненої особистості, формування 
позитивного ставлення до здоров’я людини, дотримання здорового способу життя 
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спрямована робота педагогічних колективів НВК №14 м. Полтави, Жовтневого НВК 
Решетилівського р-ну, шкіл №№ 7, 12 м. Кременчука. Дослідженню проблем 
самореалізації особистості приділяється увага в гімназії № 31 м. Полтави, ліцею № 4, 
гімназії № 6 м. Кременчука, Новосанжарському НВК, Хорольській гімназії. 

Елементи вальдорфської педагогіки впроваджуються педагогічними 
колективами ясла-садка № 59 "Малятко" м. Полтави та ясла-садка "Сонечко" м. 
Пирятина.  

А інноваційні пошуки освітян Автозаводського району м. Кременчука, м. 
Комсомольська, Зіньківського, Карлівського, Новосанжарського, Решетилівського, 
Хорольського районів були гідно представлені у Другій виставці-презентації 
"Інноваційні технології навчання", яка проходила у вересні 2005 року у м. Києві.  

Тож впроваджуючи новітні педагогічні технології, проводячи 
експериментальну діяльність, освітяни, безперечно, забезпечать цікаве навчання своїх 
вихованців... 
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ПРОФІЛЬНІСТЬ НАВЧАННЯ – ВИМОГА ЧАСУ 
 
Т.О. Грицай, 
Супрунівська ЗОШ 
Полтавського району 
 
Неможливо переоцінити вклад нашого земляка Михайла Васильовича 

Остроградського у розвиток педагогічної науки. У своїй педагогічній діяльності 
М.В.Остроградський був енергійним провідником прогресивних ідей у вихованні 
молоді. Він стверджував, що усе навчання повинно бути реальним, близьким до 
життя… 

Оновлення всіх сторін життя суспільства, необхідність виходу на передові 
рубежі науково-технічного процесу, забезпечення високої ефективності виробництва, 
найбільш повного розвитку творчого потенціалу суспільства — усе це ставить перед 
загальноосвітньою школою зовсім нові навчальні й виховні завдання. Необхідно, щоб 
навчання формувало новий тип мислення, новий стиль діяльності, орієнтований на 
більш ефективне розв'язання виробничих, соціальних, культурних та інших проблем. 
Важливу роль у їх розв'язанні відіграє шкільний курс інформатики. 

Школа – це простір життя людини. Тут вона не готується до життя, а живе – 
так вважає педагогічний колектив Супрунівської ЗОШ I-III ступенів із поглибленим 
вивченням та профільним спрямуванням з інформатики, яка знаходиться в 
Полтавському районі на батьківщині Михайла Васильовича. Вся діяльність вчителів 
інформатики вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і 
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проектуванню життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і педагогами, 
школою і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, 
комплексного вибору особистого життєвого шляху. 

Електронні засоби навчання застосовуються на всіх етапах шкільної освіти. 
Зокрема, у 1–7 класах комп’ютер використовується як засіб навчальної діяльності з 
метою оволодіння школярами певними уміннями та навичками роботи з ним; у 8-9 
класах забезпечується вивчення базового курсу інформатики, у 10-12 класах 
поглиблене вивчення окремих розділів з інформатики з урахуванням профільності 
підготовки за вибором учнів. Базовий курс інформатики вивчається за єдиною 
державною програмою. 

Для курсу інформатики у 10-12 класах з урахуванням профільності 
передбачається розробка варіативних навчальних програм. 

Потреба у кваліфікованих робітниках спеціальності "Оператор комп’ютерного 
набору та верстки" зростає з кожним роком. Персональні комп'ютери використовують 
на своїх робочих місцях спеціалісти всіх, без виключення, галузей народного 
господарства. Новими напрямками в розвитку комп’ютерних технологій є видавнича 
справа, облік платників податків, комунальні платежі, системи зв’язку та охорони, 
фотографія, медична діагностика та багато інших.  

 Для проведення навчання учнів даній спеціальності Супрунівський ЗНЗ I-III 
ступенів із поглибленим вивченням та профільним спрямуванням з інформатики має 
три комп’ютерні класи, обладнані всією необхідною технікою, тому було вирішено 
обрати профільне спрямування з інформатики та проводити підготовку 
кваліфікованих робітників із спеціальності “Оператор комп’ютерного набору та 
верстки ” з ліцензійним об'ємом - 60 чол. Тепер випускники школи разом з атестатами 
про середню освіту отримують посвідчення робітника ІV розряду із спеціальності 
“Оператор комп’ютерного набору та верстки ”.  

Знання та вміння, які здобувають учні на уроках використовують у практичній 
діяльності. Учнів залучають до виготовлення різноманітних матеріалів з 
використанням комп'ютерної техніки.  

Нові інформаційні технології широко використовуються вчителями 
інформатики, вони впроваджують нетрадиційні методи викладання.  

У Супрунівській школі розуміють вимогу часу – використання комп’ютерних 
технологій на всіх уроках. Тому вчителями інформатики проведено для всіх педагогів 
заняття, на яких учителі здобули основні навички роботи з комп’ютером і тепер 
використовують їх для проведення ефективних уроків з використанням ЕОМ. 

 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ INTEL ,,НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО“ В 

ШКОЛАХ ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ 
 
Ємець Т.М., 
Гадяцький РМК 
 
На виконання наказу управління освіти і науки № 87 від 25.02.2004 р. з 2.03. по 

7.03.2004 р. в місто Ірпінь, Київської області в Національну академію державної 
податкової служби України було направлено вчителя інформатики Гадяцької гімназії 
Коблицю М.Г. з метою підготовки тренера-методиста обласного рівня за програмою 
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Intel® “Навчання для майбутнього” (Використання комп’ютерних технологій в 
освіті). 

Після участі методиста РМК в семінарах і нарадах, що проходили на базі 
ПОІППО та Кременчуцького педучилища в лютому – квітні місяці по питанню 
особливостей підготовчої роботи та проведення навчання за програмою Intel 
“Навчання для майбутнього” розпочалась підготовка педпрацівників по даній 
програмі на базі шкіл Гадяцького району. 

На виконання наказу управління освіти і науки від 11.06.2004р. № 312 на базі 
Гадяцької гімназії за участю та під керівництвом методиста ПОІППО Дмитренка І.І. у 
вересні 2004 року були проведені тренінги по підготовці тренерів-методистів 
районного рівня для педагогічних працівників Гадяцького, Зіньківського та 
Лохвицького районів. Всього було підготовлено 11 осіб. 

Наступним етапом було проведення семінару для директорів ЗНЗ району по 
питанню : “Використання нових засобів навчання та новітніх педагогічних 
технологій: інформаційних, комп’ютерно-орієнтованих у навчально-виховній 
діяльності профільного освітнього простору”. Директорам були представлені перші 
плани учительських та учнівських проектів, показано ряд уроків з використанням 
електронних підручників з фізики, хімії, біології. На семінарі , за участю начальника 
відділу освіти та зав. РМК вироблявся механізм оплати керівникам груп, що 
проводитимуть тренінги на районному та шкільному рівні за програмою Intel.  

В період з жовтня по листопад місяць на базі шкіл міста : Гадяцьких 
спеціалізованих № 2, № 3 та Гадяцької гімназії було підготовлено 28 педагогічних 
працівників тренерів-методистів шкільного рівня по програмі Intel. Це вчителі – 
предметники: зарубіжної літератури, фізкультури, англійської мови, математики, 
фізики, ЗТД, економіки, музики, психологи з 25 ЗНЗ району. 

В районі за цією програмою у 2004 році підготовлено 64 педагогічні 
працівники. Всі вони отримали відповідні Сертифікати, підручники. Звіти про 
виконану ними роботу (електронний варіант Порт фоліо на компакт дисках та 
роздруківки публікацій, відомості про учасників тренінгів були доставлені в ПОІППО 
вчасно. 

Є перші результати роботи з даного питання. На базі Гадяцької спеціалізованої 
ЗОШ № 4 проходив методичний тиждень, де педагогічні працівники школи дали 
серію відкритих уроків з використанням методу проектів. На районному конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт МАН ученицею Гадяцької спеціалізованої ЗОШ 
№ 4 Іванчо Наталією (11 клас) представлено роботу з історії України “Вплив 
будівництва Качанівської ГЕС та Качанівського водосховища на долю моєї родини” ( 
керівник Голубенко Л.М.- тренер шкільного рівня), розроблену і досліджену за 
методом проектів, яка успішно пройшла захист ( ІІІ місце в обласному конкурсі-
захисті).  

Відповідно до наказу Гадяцького районного відділу освіти № 235 від 20 жовтня 
2004 року ,,Про встановлення надбавок вчителям інформатики та викладачам 
тренінгів за програмою Intel  ,,Навчання для майбутнього” створена районна комісія, 
яка вивчила обсяг додаткових робіт тих , що виконуються вчителями. Відповідно до 
рішення комісії, та згідно наказу відділу освіти ,,Про встановлення надбавок 
вчителям інформатики та викладачам тренінгів за програмою Intel ,,Навчання для 
майбутнього” № 20 від 20.01.2005 року тридцять працівників отримують протягом 
року надбавки до посадових окладів в межах 5- 25 %. 
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Питання інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та впровадження 
інноваційних комп’ютерних технологій розглядалось на колегії відділу освіти 
(15.04.2005р.), на нараді директорів ( 26.08.2005р.),на засіданнях районних та 
шкільних методичних об’єднань вчителів базових дисциплін. 

Протягом першого півріччя 2005 року підготовлені на базі шкіл ще 63 вчителі 
базових дисциплін. Всього протягом 2004-2005 навчального року підготовлено 127 
педагогічних працівників . 

Відповідно до наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації № 179 від 
22.08.2005р. на базі Гадяцької спеціалізованої школи №4 І-ІІІ ступенів у вересні 2005-
2006 навчального року проведено тренінг з 8 вчителями базових дисциплін цієї ж 
школи (керівник: вчитель фізики Кубар Наталія Федорівна ) 

Станом на 1 жовтня 2005 року всього підготовлено 135 вчителів базових 
дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів району. 

Починаючи з першого вересня 2005-2006 навчального року вчителі – 
предметники на уроках використовують ліцензоване програмно – методичне 
забезпечення поставлене науково –методичним центром Міністерства освіти і науки 
України , одночасно з встановленням НКК (навчально - комп’ютерних комплексів 
).Зокрема: ППЗ ,,Біологія 8-9. Людина”, ПЗНП ,,Таблиця Менделєєва”, ПЗНП 
,,Фізика-7 “ і інші. 

Програмно – методичне забезпечення МОН України використовується в 11 ЗНЗ 
району. В цьому навчальному році заплановано провести 7 тренінгів і відповідно 
підготувати 45 педагогічних працівників. 

 
 
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ДІЇ 
М.В. Кирилюк 
Полтавський ОІППО 
 
Наш видатний земляк, педагог, математик М.В. Остроградський ще у XIX ст. в 

„Роздумах про викладання”, співавтором якої був А.І. Блум, говорив: “Технічна 
освіта є наймогутнішим важелем, який треба пускати в хід, щоб активізувати 
розвиток сільського господарства і промисловості...” “Час – великий учитель”, – 
писав Остроградський. “Знайте, що зараз ми близькі до того, щоб передавати 
відомості на великі відстані. І ці відомості будуть передаватися з такою ж швидкістю, 
як і світло”, - стверджує науковець. Дійсно, розвиток високих технологій усе в 
більших масштабах підвищує попит на інтелектуальність в освіті широких мас 
населення будь-якої країни. Це кардинально змінює стан системи освіти в суспільстві, 
її інституційний статус. 

Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, що спроможна 
забезпечити зрослі вимоги до споживача та виробника матеріальних і духовних благ. 
Тому поява дистанційної освіти не випадкова, це закономірний етап розвитку та 
адаптації освіти до сучасних умов. 

Ідея освіти на відстані, в принципі, не є новою. Вона виникла з усвідомлення 
суспільством необхідності навчання без відриву від професійної діяльності значної 
кількості людей і була втілена через систему заочної освіти. 

Нові обставини (збільшення попиту на освіту) і нові можливості 
(комп’ютеризація, нові інформаційні технології, телекомунікації тощо) дали змогу 
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перевести навчання на відстані на якісно інший рівень – створена дистанційна освіта 
(навчання). 

Дистанційне навчання як прогресивна педагогічна технологія набуває все 
більшого поширення і в системі післядипломної педагогічної освіти, ефективно 
впроваджується в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В. Остроградського. Ми взяли за основу очно-дистанційну форму 
підвищення кваліфікації – різновид дистанційного навчання (досвід Центрального 
інституту післядипломної педагогічної освіти). Ця модель припускає поєднання 
переваг очного та дистанційного навчання. Очно-дистанційна форма підвищення 
кваліфікації дає можливість: 

значно збільшити тривалість підвищення кваліфікації без відриву слухачів від 
виконання професійних обов’язків; 

підвищити рівень та якість самостійної роботи слухачів; 
розвивати інформаційну культуру слухачів на базі широкого застосування у 

навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. 
Типова організація очно-дистанційного підвищення кваліфікації містить три 

етапи: 
Перший етап – організаційно-настановна сесія. Форма навчання – очна. 

Основні завдання етапу: ознайомлення слухачів з організацією, порядком та змістом 
підвищення кваліфікації; інформування слухачів про основні напрями державної 
політики в сфері освіти, ознайомлення з передовим досвідом професійної діяльності. 

Другий етап – дистанційний. Форма навчання – дистанційна. Основне завдання 
етапу – якісне забезпечення та супровід самостійної роботи слухачів з використанням 
технологій дистанційного навчання. 

Третій етап – залікова сесія. Форма навчання – очна. Основні завдання етапу: 
систематизація знань та вмінь слухачів; оцінювання індивідуальної успішності 
навчання слухачів; виявлення ступеня задоволення слухачів результатами 
підвищення кваліфікації. 

Конкретний зміст етапів для кожної категорії слухачів визначається 
відповідними навчальними програмами, а послідовність та порядок їх вивчення – 
навчальними та навчально-тематичними планами. 

На всіх етапах підвищення кваліфікації необхідно створювати умови для 
використання в навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-
технологій. 

Проблеми, що підняті у роботі М.В. Остроградського, продовжують бути у 
центрі уваги багатьох педагогів. Змінюються реформи освіти, розвивається науково-
технічний прогрес, а питання, вміщені у „Роздумах про викладання”, є актуальними і 
сьогодні. Тому наш обов’язок втілювати у життя унікальні ідеї славетного земляка. 

 Література: 
Остроградський М.В., Блум А.І. Роздуми про викладання. // Постметодика. – 

1996. - №2(12). – с.49-51. 
В.В. Олійник. Дистанційна освіта за кордоном та в україні. // Імідж сучасного 

педагога. – 2001. - №1(12). – с.22-23. 
Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів у центральному інституті післядипломної педагогічної 
освіти / За заг. Ред. В.В. Олійника. – К.: ЦІППО, 2005. – 40 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНСПЕКТІВ ДЛЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

– ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРА, ЇЇ КОРЕКЦІЇ ТА  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 
 
Кобилиця М.Г., 
Гадяцька гімназія 
 
Ознакою часу, в якому ми живемо, є стрімкий розвиток комп’ютерної техніки 

та її різноманітного програмного забезпечення. Оскільки комп’ютер став неодмінним 
атрибутом робочого місця працівників багатьох професій, то сьогодні для молодих 
людей ключем до оволодіння багатьма сучасними перспективними спеціальностями є 
уміння користуватися комп’ютером. Тому курс інформатики в середній школі 
покликаний навчити учнів правильно користуватися комп’ютером і типовими 
програмними засобами. Серед великої кількості існуючих сьогодні програмних 
продуктів особлива увага звернена на такі, які повинен знати кожний. Аналізуючи 
свій попередній досвід використання опорних конспектів для учнів на уроках 
вивчення розділу “Основи алгоритмізації і програмування”, я переконалася, що його 
можна застосувати і для вивчення користувацького курсу інформатики. Саме такий 
підхід дав мені можливість створити умови для індивідуального, особистісного 
підходу до кожного учня в класі. Запропоновані на конкурс “Вчитель – новатор” 
конспекти для учнів містять теоретичний та практичний матеріал до однієї із тем 
користувацького курсу, а саме “Бази даних. Системи управління базами даних”. 

Дані схеми-конспекти логічно побудовані на основі головних компонентів 
вивчення даної теми в загальноосвітніх навчальних закладах згідно з Типовими 
навчальними планами для профільного навчання. 

Головною метою їх створення була побудова системи таких занять, яка б 
працювала на кінцевий результат, створила б в учнів не розрізненні поняття з теми, а 
систему знань та вмінь користуватися ними на практиці, сприяла б розвитку в них 
логічного мислення, творчого підходу до розв’язання любої проблеми чи задачі 
пов’язаної з використанням БД. 

Використання конспектів для учнів не замінюють навчальні посібники, а 
доповнюють їх, дозволяють наглядно виділити основні поняття, прийоми створення 
основних об’єктів БД, допомагають учням у самостійній роботі з ПК, при виконанні 
практичних робіт. 

Переваги використання конспектів для учнів: 
Дають змогу подавати матеріал блоками 
Дозволяють наглядно виділити основні поняття і полегшити учням самостійну 

роботу з підручником чи додатковою літературою 
Дозволяють скоротити час вивчення теорії і звернути більше увагу на 

виконання практичних завдань на ПК 
Дозволяють здійснювати диференційований підхід до учнів в контексті 

особистісно-орієнтованого навчання (кожен працює на посильному для себе рівні) 
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Сприяють активному засвоєнню теми, розвитку логічного мислення 
Усвідомлення учнями своєї значимості, поверненню втраченої віри в себе. 
Методика роботи з використанням конспектів для учнів така: 
На початку блоку теми – ввідна лекція (пояснення вчителя і діалог учитель – 

учень, демонстрація можливостей програми Microsoft Access). На уроці народжується 
конспект – схема. Перед створенням якого коротко формулюються ключові моменти 
теми. 

Далі йде більш глибоке опрацювання змісту нового матеріалу, а саме 
обговорення між учнями. При цьому вони можуть виконувати завдання на ПК. 
Важливо, щоб учні самостійно використовували нові знання та мали право радитися 
один з одним. Учитель у цій частині уроку – координатор, консультант по складним 
питанням, але не активний учасник спілкування. Знання отримані таким чином 
стають для учня особисто значимими, власними. Це дозволяє створити потенціал для 
розвитку творчих здібностей школярів, самостійності суджень, які так необхідні 
сучасній людині. 

В кінці вивчення блоку треба визначити які моменти засвоєні слабо для 
подальшого їх доопрацювання. На уроках фронтальної роботи над вивченням теми 
вчитель допомагає учням за допомогою різних тренувальних вправ і нескладних, 
швидко виконуваних завдань більш глибоко зрозуміти тему. Але важливо, щоб ці 
завдання і вправи були цікавими для дітей. З метою більш оптимального 
використання робочого часу, частина сильніших, краще засвоївши тему учнів 
виступає в ролі консультантів для слабких, або ж тих, хто був відсутнім на 
попередніх уроках 

Наступний етап – індивідуальна робота над темою (практична робота). На 
цьому етапі важливо врахувати те, що кожен учень іде до засвоєння змісту теми 
власним шляхом. Цьому сприяє створення диференційованих завдань, тобто сильних, 
середніх, слабких. Для обдарованих дітей обов’язково треба підбирати індивідуальні 
завдання і хід виконання роботи не прописувати, т. я. оцінюючи отримане завдання 
такі учні обирають свій шлях для його виконання. До речі, цікаві завдання на 
практичні та залікові роботи можна добирати інтегруючи свій предмет з іншими 
навчальними предметами та спецкурсами у школі. Так, наприклад, часто підбираю 
завдання, виконання яких потребують знань з математики, економіки, історії, 
географії та сучасних інформаційних технологій.  

В системі цих уроків важливо те, що учні кожного разу повертаються до 
опорних знань, але кожного разу по новому, глибше. Дуже важливим, на мій погляд, є 
те, що діти отримують навики співробітництва між собою і з учителем.  
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ХарРІ УАДУ, 2002. – 188с. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У СВІТЛІ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Коваленко А.В. 
Шевченківська ЗОШ 
Решетилівській район 
 
В 2004 – 2005 роках вчителі в Україні проходили тренінг за програмою «Intel 

навчання для майбутнього». Унікальність цієї програми, до якої залучено понад 1,75 
мільйона вчителів з 35 країн світу, полягає насамперед у тому, що вона: 

підходить для викладання будь-якого предмета; 
адаптується до національних стандартів і програм; 
постійно вдосконалюється, збагачуючись досвідом учителів з різних країн; 
сприяє засвоєнню важливих для роботи навичок та вмінь. 
В основі тренінгу лежить метод проектів. 
“Метод проектів не є принципово новим в світовій педагогіці. Метод проектів 

виник ще в 20–ті роки нинішнього сторіччя в США. Його називали також методом 
проблем і пов’язували його з ідеями гуманістичного напряму в філософії і освіті, які 
розроблені американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В.Х. 
Килпатріком.  

У основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь 
самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному 
просторі, розвиток критичного мислення.  

Метод проектів завжди припускає розв'язування деякої проблеми, яка 
передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з 
іншої, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих 
галузей. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, "відчутними", 
тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання, якщо практична, 
конкретний результат, готовий до впровадження.” [4]  

“Для реалізації проекту вчитель повинен мати такі знання та вміння: 
уміння побачити і відібрати найбільш цікаві і практично значущі теми 

проектів;  
володіння всім арсеналом дослідницьких, пошукових методів, уміння 

організувати дослідницьку самостійну роботу учнів;  
володіння мистецтвом комунікації, яке передбачає уміння організувати і вести 

дискусії, не нав'язуючи свою точку зору, не давлячи на аудиторію своїм авторитетом; 
здатністю генерувати нові ідеї, направити учнів на пошук шляхів вирішення 
поставлених проблем; уміння встановлювати і підтримувати в групі проекту стійкий, 
позитивний емоційний настрій;  

володіння комп'ютерною грамотністю (текстовим редактором, 
телекомунікаційною технологією, користуванням базою даних, принтером, серверами 
глобальної мережі Internet);  

уміння інтегрувати знання з різних областей для розв’язування проблематики 
вибраних проектів.  

Від учнів для роботи з телекомунікаційними проектами потрібно:  
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знання і володіння основними дослідницькими методами (аналіз літератури, 
пошук джерел інформації, збір і обробка даних, наукове пояснення отриманих 
результатів, бачення і висування нових проблем, висунення гіпотез, методів їх 
розв’язування);  

володіння комп'ютерною грамотністю, що передбачає:  
уміння вводити і редагувати інформацію (текстову, графічну), користуватися 

комп'ютерною телекомунікаційною технологією, обробляти кількісні дані, які 
одержуються за допомогою програм електронних таблиць, користування базами 
даних, друкування інформації на принтері;  

володіння комунікативними навичками;  
уміння самостійно інтегрувати раніше отримані знання з різних навчальних 

предметів для розв’язування пізнавальних задач, які містяться в телекомунікаційному 
проекті;  

у разі міжнародного проекту – практичне володіння мовою партнера.” [3] 
До основних вмінь учнів, необхідних для роботи з телекомунікаціями, можна 

віднести:  
“запуск на виконання програми роботи з електронною поштою; 
складання, редагування і відправлення по мережі листа; 
пошук потрібної електронної адреси; 
заповнення адресної книги в програмі роботи з електронною поштою; 
архівування для відправлення по електронній пошті великого повідомлення; 
вставлення до листа рисунка або файла будь-якого формату; 
перекодування одержаної по електронній пошті інформації; 
розпакування одержаного по електронній пошті архіву; 
переадресація поштових повідомлень; 
створення списків розсилки; 
пошук потрібної інформації в глобальній мережі Internet; 
уміння "перекачати" інформацію з мережі на жорсткий або гнучкий диск і 

навпаки, з жорсткого або гнучкого диска – в мережу;  
структурування одержаних листів в спеціальні папки;  
робота в операційних системах DOS і WINDOWS; 
запуск програм на виконання в операційних системах DOS і WINDOWS; 
робота з текстовими редакторами, які працюють під управлінням операційних 

систем DOS і WINDOWS; 
підключення до електронних конференцій, розміщення там власної інформацію 

і читання необхідної інформації, "перекачування" інформації, що є в різних 
конференціях; 

підписка на потрібну телеконференцію;  
використання віддалених баз даних;  
використання основних сервісів глобальної мережі Internet; 
переміщення по Web-сторінкам; 
робота з IP-каналами; 
створення та впорядкування закладок; 
друкування Web-сторінок.” [1] 
Перераховані елементарні уміння дозволять учневі/вчителеві відчути себе 

досить комфортно в мережах і досить повно користуватися різноманітними 
послугами освітніх мереж.  
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Цей тренінг, що вже проводився у Росії, Німеччині, Ірландії, Індії, Аргентині, 
США та інших країнах світу, змінив ставлення до роботи, а можливо, і до життя, як 
окремих людей, так і цілих колективів різних навчальних закладів. 

Міністр освіти і науки стверджував: „Ми підтримуємо благодійне сприяння 
Іntеl активному залученню освітніх закладів України до світового інформаційного 
простору. Навички, які дає програма «ІntеІ® Навчання для майбутнього», - це справді 
навички для і заради майбутнього." 

Література 
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. 10-11 класи. 

– К.: Шкільний Світ, 2002. – 72 С. 
Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. 

Освітня Галузь “Математика”. Проект. – К.: Генеза, 1997. – С. 48-59. 
Н.П.Дементієвська, Н.В.Морзе «Телекомунікаційні проекти. Стан та 

перспективи.» - «Комп’ютер у школі та сім’ї.» , №4, 1999. 
Полат Є.С. «Метод проектів». 
 
 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ “INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО” 

ПРИ ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ТЕМ  
З КУРСУ ІНФОРМАТИКИ 
 
Кузьмінський О.А., 
Ряськівськазош 
Машівського р-ну 
 
“Виріш стати розумним, почни!  
Хто не спішить впорядкувати своє життя,  
подібний до того простака, який чекає біля річки,  
коли вона пронесе свої води;  
а вона тече і буде текти віки вічні”. 
Горацій. Послання. 
 
У сучасному індустріалізованому суспільстві вкрай необхідним є вміння 

використовувати сучасні технології в повсякденному житті – і на роботі і вдома. 
Завдання школи полягає якраз в тому, щоб навчити дітей використанню цих 
технологій, навчити спілкуванню з комп’ютером, вмінню здобувати знання 
самостійно, сприяти розвитку навичок мислення високого рівня. 

Учень вийшовши зі стін навчального закладу повинен набути навиків 
використання прикладного програмного забезпечення: текстові редактори, редактори 
малюнків, електронні таблиці, музичні редактори, аніматори, редактори презентацій і 
т. д., використовувати можливості Інтернету Тобто набути навиків використання 
всього того спектру програмного забезпечення, який дозволить людину вважати 
грамотним користувачем. 

В сучасних умовах змінюється роль вчителя на уроці. Якщо при старій системі 
освіти головна задача, яка ставилась перед вчителем на уроці – навчити дітей, дати їм 
знання, то зараз на вчителя покладається обов’язок навчити учнів вчитись. Тобто 
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переходимо від традиційної системи навчання до особистісно-орієнтованої. 
Традиційні методи замінюються інноваційними. 

Інноваційні методи навчання дозволять спрямувати навчальну діяльність на 
інтелектуальний розвиток учнів, змусять учня не просто отримувати суму знань, а 
критично їх оцінити. Навчать учня використовувати знання в різних ситуаціях, 
сприятимуть розвитку творчих здібностей. 

Одним з фундаментів особистісно-орієнтованої системи навчання є знання 
комп’ютерних технологій. В цьому вчителям можуть допомогти гурткові заняття, які 
проводять вчителі інформатики. 

Вивчаючи в 10-у класі тему “Прикладне програмне забезпечення загального 
призначення”, на яку відводиться 40 годин, слід використати методику, 
запропоновану програмою “Intel® Навчання для майбутнього”. На початку вивчення 
теми ставимо перед учнями мету, якої вони повинні досягти після закінчення теми, 
пояснюємо суть методу проектів, знайомимо з наявними прикладами Потрфоліо 
проектів. 

В умовах роботи сільської школи, коли учні не забезпечені достатньою 
кількістю робочих місць, слід організувати роботу в групах, яку слід підпорядкувати 
особистісно-орієнтованій системі навчання. На перший погляд, здавалось би, 
несумісні завдання. Але це не так. Не кожен учень наважиться висловити свої думки, 
міркування, якщо на нього дивиться багато пар очей. А в групі дитина почувається 
комфортно, вона може висловити будь-яке міркування, запитати, що її цікавить, взяти 
активну участь в обговоренні якоїсь проблеми, розвиваючи в собі таким чином 
здатність мислити і приймати рішення. При такій організації процесу навчання 
суттєво змінюється роль вчителя, як учасника навчального процесу. Віднині в центрі 
навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна і творча діяльність, а 
вчитель виступає як спрямовуюча сила в досягненні поставленої мети. 

В класі завжди знайдуться учні, які володіють достатніми навиками роботи з 
програмним забезпеченням, це ті, що відвідують заняття комп’ютерного гуртка, або 
мають вдома комп’ютер. Створюючи робочі групи, слід врахувати, щоб хоча б один з 
них потрапив до неї, а також врахувати спільні інтереси учнів, особисті вподобання, 
сумісність характерів, щоб у процесі роботи не виникали конфліктні ситуації. 

Оскільки головна мета навчання – розвиток інтелектуальних і творчих 
здібностей учнів, усвідомлення ними моральних цінностей, що згодом дозволить їм 
стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття важливих, 
рішень варто підібрати відповідні ключові питання, розробка яких сприяла б розвитку 
в учнів почуття патріотизму, колективізму, доброзичливого відношення до 
оточуючих, не втрачаючи при цьому навчального та розвиваючого аспектів. 

Для групової форми роботи можна запропонувати:  
Ключове питання.  
Чи є наш клас колективом? 
Тематичні питання  
1. Де залишився наш слід у школі? 
2. Чиє захоплення найцікавіше? 
3. Невже всього ми досягли? 
Тема складається з чотирьох підтем. Під час вивчення підтеми “Графічний 

редактор”, на яку відводиться 4 години, учні набувають навиків роботи з редактором 
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Paint, виробляють міжособистісні стосунки в межах групи, з’являються перші задуми 
щодо реалізації вибраного проекту. 

При вивченні підтеми “Текстовий редактор” учні, оволодіваючи навиками 
роботи з ним, спрямовують свою роботу на отримання кінцевого продукту – 
публікації, це може бути у вигляді газети чи буклета. По першому тематичному 
питанню учні описують свій шлях на протязі років навчання. По другому – 
знайомлять зі своїми захопленнями, аналізуючи чиї захоплення переплітаються, що 
між ними спільного. Розкриваючи третє тематичне питання, учні відзначають яких 
успіхів вони досягли у навчанні та спорті, в яких олімпіадах та спортивних змаганнях 
брали участь, які місця зайняли, аналізують причини невдач. Разом з цим 
повідомляються цікаві факти чи курйози, які траплялись з учнями класу. Матеріал 
газети чи буклета оздоблюється малюнками та світлинами з життя класу. 

При вивченні підтеми “Комп’ютерні презентації”, учні, використовуючи 
зібраний для публікації матеріал та той, що до неї не ввійшов, з допомогою Microsoft 
PowerPoint створюють презентацію, урізноманітнивши її світлинами з життя класу та 
звуковими ефектами і музикою. Якщо є можливість, добре було-б озвучити текст з 
допомогою мікрофона. 

При вивченні підтеми “Електронні таблиці” можна використати матеріали, 
отримані під час проведення в школі економічної гри, де учні утворивши по класах 
підприємства намагалися отримати прибуток від реалізації своєї продукції та послуг. 
Цей фактичний матеріал можна використати як для вивчення формул, так і для 
побудови діаграм. Цей проект продовжується також в 11-у класі під час вивчення 
теми “Глабальна мережа Інтернет”. На основі здобутих матеріалів, разом з вивченням 
окремих тем, учні створюють свій веб-сайт. 

Критерії оцінювання учнів по окремих темах розробляє вчитель і знайомить з 
ними учнів на початку роботи. Учні розробляють критерії участі кожного у спільній 
реалізації проекту і оцінюють вклад кожного індивідуально. На основі цих оціночних 
таблиць і виставляється учневі оцінка за тему. 

Таким чином навчання напрямлене на розвивальну, культурологічну 
домінанту, виховання особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем. 

 
 
МЕТОД ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 
 
Кузуб Ю.А. 
Семенівський НВК № 2  
Дмитренко І.І. 
Полтавський ОІППО 
 
Розвиток нових інформаційних технологій та соціальні зміни в суспільстві 

вивели на новий рівень людське спілкування. З'явилася можливість бути учасником 
міжнародних проектів, телеконференцій, спілкуватися з величезною аудиторією і при 
цьому нікуди не від’їжджати. Кожна людина може бути творцем нових ідей, 
організатором цікавих диспутів або просто координатором зв'язків однокласників, 
випускників своєї школи або вузу. 
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Процес інформатизації суспільства стає все більш динамічним і висуває нові 
вимоги до виховання і навчання учнів.  

Сучасне суспільство зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні 
самостійно, активно діяти, ухвалювати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, 
що змінюються. Наша школа повинна створити умови для формування такої особи. І 
це завдання не тільки і навіть не стільки змісту освіти, скільки використовуваних 
технологій навчання. 

На нашу думку, серед різноманітних напрямів нових педагогічних технологій 
найбільш адекватними поставленим цілям можна вважати:  

Індивідуальний і диференційований підхід до навчання 
Різнорівневе навчання 
Навчання в співпраці 
Метод проектів 
Сьогодні, коли ми багато говоримо про особисто-орієнтовану освіту, очевидно, 

що учбовий процес повинен сприяти пошуку і розвитку здібностей закладених в 
кожній дитині. Потрібно вести пошук оптимальних форм і методів такого навчання. 
Одним з них є “метод проектів”, який можна використовувати як в рамках класно-
урочної роботи, так і для самостійної роботи в процесі освоєння загального курсу 
інформатики. 

Нові педагогічні технології немислимі без широкого застосування нових 
інформаційних технологій, комп'ютерних, в першу чергу. На уроках інформатики 
потрібно намагатися створити з учнями власний, закінчений продукт, який би 
відповідав сучасному рівню інформаційної культури. У цьому плані найбільш 
цікавим є використання методу проектів. Адже, він може включати в себе всі інші 
перераховані технології, тобто індивідуальний і диференційований підхід до 
навчання, різнорівневе навчання, навчання в співпраці. Використовуючи метод 
проектів досить легко встановити зв’язки з іншими предметами. Тобто, виконуючи 
завдання з іншого шкільного предмета учні паралельно вивчають інформаційні 
технології, які допоможуть їм провести чи змоделювати дослідження, виконати 
оформлення результатів своєї роботи, продемонструвати результати своєї праці. В 
цьому випадку діти побачать корисність знань інформаційних технологій для 
оволодіння іншими науками. 

При використанні методу проектів учень або група учнів виконують весь об'єм 
запланованих робіт від початку і до кінця: вибирають тему, розробляють, 
упроваджують і при необхідності допрацьовують. Метод проектів характеризується 
формуванням навичок системного підходу до розв’язування задач, самостійності в 
процесі роботи і встановленням рівноправного партнерства між вчителем і учнем. 
Разом з тим, працюючи у складі групи, учні набувають досвіду взаємодії в творчому 
колективі однодумців, вчаться використовувати одержані знання в практичній 
діяльності, самостійно одержувати нові знання, організовувати свою діяльність і 
аналізувати її результати. 

Використання методу проектів дозволяє виділити такі основні етапи:  
вибір теми проекту;  
моделювання;  
реалізація;  
аналіз;  
захист;  
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впровадження проекту;  
вдосконалення або доробка. 
Такий підхід дозволяє формувати навички дослідницької і колективної роботи, 

дає велику свободу для творчості учнів. 
Не можна недооцінювати ролі проектів в реалізації міжпредметних зв'язків. 

Очевидно, що для проведення цієї роботи не досить зусиль тільки вчителя 
інформатики. Доцільно привертати до цієї роботи вчителів, зацікавлених у 
застосуванні і впровадженні інформаційних технологій на своїх уроках. 

Наприклад, розглянемо один з проектів, виконаний у Семенівському НВК № 2. 
За домовленістю з учителями математики та фізики поставили перед учнями завдання 
– дослідити деформації твердих тіл. Під керівництвом учителя фізики учні вивчили 
види деформацій, механічні властивості твердих тіл, закон Гука, знайшли додаткові 
джерела інформації по даній темі. Разом з учителем математики були створенні 
математичні описи даних фізичних процесів. На уроках інформатики учні, 
використовуючи знання з фізики та математики, створили комп’ютерні засоби 
демонстрації вивчених фізичних явищ, виготовили презентацію та звіт про свою 
роботу. Розрахунки проводили, використовуючи електронні таблиці MS Excel. За 
допомогою програми PowerPoint створили презентацію – розповідь про виконану 
роботу. Програма MS Publisher дозволила у привабливому вигляді створити звіт про 
проведені дослідження.  

Звичайно, форма проведення уроків відрізнялася від традиційної. Клас 
поділили на групи по 2–5 учнів, кожна виконувала свою частину проекту. Наприклад, 
1-а група „Фізики” вивчали фізичну суть процесів, 2-а – „Математики”, займалися 
математичними викладками процесів, 3-а – „Дизайнери” розробляли та оформляли 
звіт про роботу та презентацію проекту. 4-а група – „Програмісти” створювали 
комп’ютерне моделювання фізичного процесу. Таким чином, кожен учень мав право 
вибрати собі роботу, яка йому подобалася. Деякі учні могли працювати одночасно у 
кількох групах. У кожному класі був вибраний координатор, який стежив за 
діяльністю однокласників. Робота із створення проекту велася як вдома, так і в класі.  

Учні з задоволенням підбирали матеріал, виконували кожен свою частину 
роботи. На уроках відчувався творчий підйом. По мірі виконання завдання, 
проводилися проміжні обговорення одержаних результатів у групах. У процесі 
роботи учні самостійно навчали один одного, допомагали. Під час виконання проекту 
робився акцент на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого 
характеру. Вчителю відводилася роль організатора пізнавальної діяльності і 
активного спостерігача. Завершилася робота колективним переглядом результатів 
роботи, обговоренням і оцінкою проекту. 

Аналізуючи роботу над проектами, слід зазначити, що переважають практичні 
навички роботи з комп'ютером, а рівень інформаційної культури низький; учні 
недостатньо добре систематизують і узагальнюють інформацію відповідно до 
поставленої пізнавальної задачі. Необхідно ще багато працювати над змістом, 
структурою і дизайном створюваних проектів. Знання фундаментальних основ 
інформатики є запорукою успіху в роботі з новими інформаційними технологіями. 

Створення проектів на уроках дозволяє учням розкрити свої творчі здібності, 
показати з кращої сторони свої можливості, набути самостійні навички роботи в 
групі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ З КУРСУ ІНФОРМАТИКИ 
 
Скіданова Л.В.,  
Червонозаводська ЗОШ  
Лохвицького р-ну 
 
На уроках інформатики учні вивчають початкові етапи програмування та ази 

комп’ютерної грамотності на базі операційних систем MS DOS та WINDOWS.  
На базі операційної системи WINDOWS учні опановують пакет програм під 

назвою MS OFFICE. Основна увага на уроках приділяється таким програмам із MS 
OFFICE: 

MS WORD, 
MS EXCEL, 
MS ACCESS. 
Кожну з програм вивчають окремо, потім виконують практичні робота, але 

кожна програма проводе досконало оброку тільки окремої інформації.  
Учні закінчивши колу, обирають майбутню професію, йдуть далі вчитися в 

навчальні заклади для досягнення мети. Перед студентами постає питання виконання 
контрольних, курсових, дипломних та інших робіт з різних предметів, але 
обов’язково повинні бути виконані на комп’ютері. Більшість робіт виконується 
одночасно застосувавши ці програмами: 

MS WORD - набираються тексти, 
MS EXCEL – проводяться математичні обрахунки, будуються графіки та 

діаграми, 
MS ACCESS – створюються бази даних. 
Для поточного виконання і кінцевого оформлення робіт потрібно знати, що 

інформацію оброблену одною програмою можливо перенести в іншу програму, 
встановити зв’язки і вже її засобами доопрацювати.  

Отже, приходимо до висновку, що в кінці вивчення розділу пакету програм MS 
OFFICE, потрібно учням висвітлювати питання: “Програми пакету MS OFFICE 
документоорієнтовані” та закріпити комплексною практичною роботою. 

 
Пропоную: 
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Кожну з програм вивчати по 20 годин, 
Матеріал давати в такому порядку: урок - лекція на якому присутні всі учні 

класу потім закріплення вивченого матеріалу практичною роботою при цьому клас 
ділиться на групи. 

Щоб учні всі свої практичні та лабораторні роботи зберігали на дискетах та 
оптичних дисках, потім матеріал одної практичної роботи можна використати в іншій 
практичній роботі. 

Навчальна програма повинна містити такі розділи: 
 
І. Тестовий процесор WORD 
Запуск текстового редактора WORD. Структура вікна програми WORD. 

Структура вікна документа WORD. Створення та збереження документів. 
Робота з тестом. 
Форматування сторінок. 
Форматування тексту. 
Форматування абзаців. 
Робота з текстом (автотекст, автозаміна, пошук і заміна тексту). 
Робота з майстром формул та вставкою символів, які не можливо ввести з 

клавіатури. 
Робота з таблицями (меню „Таблица”, панель інструментів „Таблицы и 

границы”). 
Робота з панеллю інструментів „Рисование”. 
Створення багатошпальтових документів використовуючи меню Фомат 

команда Колонки та команду Табуляція. 
Кінцеве оформлення документів простої та складної структури (нумерація 

сторінок, колонтитули, виносок).Підготовка до друку та друк документів. 
 
ІІ. Табличний процесор EXСЕL. 
Запуск табличного процесора EXСЕL. Структура вікна програми EXСЕL. 

Структура вікна документа EXСЕL. Створення та збереження робочих книг. 
Поняття: Робоча книга, Робочий лист, комірка(ячейка).  
Формати даних(формат ячейки). 
Процес створення простих розрахункових таблиць. 
Автозаповнення. Правила роботи з Формулами і функціями. 
Майстер „Діаграм”. Форматування та кінцеве оформлення створених діаграм. 
Опрацювання команд з меню „Данные”. 
Етапи створення Зведеної таблиці. 
Робота з робочими листами (створення, знищення, перейменування, 

перенесення). 
Кінцеве оформлення робочих книг, підготовка до друку документів та друк. 
 
ІІІ. Система управління базами даних ACCESS. 
Що таке база даних. Для чого призначена ACCESS. 
Запуск бази даних ACCESS. Структура програми ACCESS(головне вікно).  
Основні об’єкти база даних ACCESS(таблиці, форми, звіти, модулі, макроси). 
Способи створення таблиць. 
Опрацювання властивості полів таблиць. 
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Створення між табличні зв’язки. 
Способи створення форм. 
Способи створення звітів. 
Елементи управління і поля введення. 
Майстер. Фільтри. 
Робота з даними(форматування, знищення, копіювання, сортування, пошук). 
Попередній перегляд. Друк інформації. 
 
ПРИМІТКА: для практичних робіт відводяться та кількість години, що не 

використані в плануванні лекцій. 
 
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ 
(розраховано на 4 уроки) 
 
В кінці вивчення трьох розділів учням повинна даватися комплексна робота, 

яка б об’єднувала в собі знання та навики роботи всіх трьох тем. Наприклад:  
 
І. Засобами програми ACCESS 
створюють базу даних учнів свого класу, 
заповнюють даними. 
 
ІІ. В табличному процесорі EXСЕL 
учні створюють таблицю успішності свого класу беручи дані з бази даних яка 

була створена в ACCESS,  
на основі цієї таблиці створюють зведену таблицю, 
будують графік за даними зведеної таблиці. 
 
ІІІ. В текстовому редакторі WORD 
описують виконану роботу в базі даних ACCESS та в табличному процесорі 

EXСЕL, 
вставляють фрагменти виконаної роботи з цих програм, для підтвердження, 
засобами табличного процесора виконують кінцеве оформлення звіту та 

виводять на друк. 
Пройшовши навчання за такою методикою учень зможе застосувати набуті 

знання для обробки інформації та оформлення звітів виконаної роботи. 
 
  
ДИКТУЄ ЧАС 
Сливка Н.В. 
Решетилівська гімназія  
ім. І.Л.Олійника 
 
В сучасній педагогіці час від часу постає питання: допомагає комп’ютер 

учителю та учням, чи навпаки відволікає від навчання? Щоб знайти відповідь на це 
запитання проведіть маленький експеримент: зробіть на уроці паузу в момент, коли 
учні починають втомлюватись або нудьгувати і заговоріть щось про комп’ютер. 
Відповідь ви побачите в іскорках дитячих очей. Куди й подінуться нудьга і втома. 
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Діти вам дадуть не одну пораду про те, чим би міг допомогти комп’ютер у вивченні 
даної теми. 

Видатний педагог Сухомлинський стверджував що « інтерес –це єдине віконце, 
через яке знання проникає в свідомість дитини », тому педагоги повинні постійно 
боротись за те, щоб це « віконце» частіше було відкритим. 

На сучасному етапі разом з розвитком суспільства повинен постійно 
вдосконалюватись учбовий процес. Без комп’ютера не можливо привести освіту у 
відповідність із сучасним рівнем наукових знань. 

Саме зараз необхідно розробляти методичні рекомендації по застосуванні 
комп’ютера на уроках. Вже з’являються в торговій мережі електронні підручники, 
задачники, атласи, програмні компакт-диски з тестами для контролю наукових 
досягнень учнів, тощо. Решетилівська гімназія періодично отримує такі програми з 
математики, фізики, біології, географії та історії, приймає участь в апробації їх. Діти 
також дають свою оцінку. 

Важливу роль відіграє комп’ютер при підготовці учителя до уроку, а саме: 
створення схем, графіків, таблиць, діаграм, дидактичних матеріалів, мультимедійних 
презентацій, пошук інформаційного ресурсу в Інтернеті. Закріпити знання учнів 
можна, надавши їм можливість самим створювати мультимедійні презентації, в 
процесі роботи над якими діти як систематизують та повторюють вивчене, так і 
здобувають нову інформацію, розвивають навички творчого мислення. 

Для демонстрації таких презентацій потрібний мультимедійний проектор. 
Велику цікавість учні проявляють в самостійному створенні публікацій, як 

засобу спілкування. Тут дитячій фантазії не має меж. Але для цього потрібні принтер 
та сканер. 

Розширити кругозір учнів можна давши їм доступ до Інтернету для проведення 
досліджень, пошуку та творчої діяльності у створенні власних веб-сайтів. Але тут на 
заваді може стати обмежена можливість доступу до Інтернету. 

Наша гімназія має можливість творчо використовувати комп’ютерні технології. 
Маємо комп’ютерний клас, два класи з мультимедійною проектувальною апаратурою, 
принтерами та сканерами. Комп’ютерний клас підключений до мережі Інтернету. 
Педагогічний колектив та гімназисти вдячні за піклування Решетилівській районній 
раді, зокрема її голові Писаренку І.В. який постійно піклується про те, щоб гімназія 
була забезпечена найновішою сучасною апаратурою. 

Але очевидно, що найважливішою складовою процесу навчання є не 
комп’ютери, а вчителі озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій. 
Імідж сучасного педагога включає в себе знання та вміння використання в 
навчальному процесі сучасних технічних засобів. Якщо вчитель прагне зробити 
навчання цікавим, незвичайним, дійовим, то йому слід навчатися самому. 
Вчительський загал потребує більше спеціальних курсів, методичних семінарів, 
літератури для самостійної ліквідації комп’ютерної безграмотності.  

І тоді ми зможемо «викладати елементи наук у найбільш популярному, 
пристосованому для дітей вигляді», як радив М.В. Остроградський. 

 
ПОНЯТТЯ ДАНИХ В ІНФОРМАТИЦІ ТА ПРОГРАМУВАННІ 
 
Тесля М.М., 
Зарізька ЗОШ  
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Оржицького району 
 
Ефективність вивчення шкільного курсу інформатики залежить не лише від 

оснащеності шкіл комп’ютерами, а й значною мірою від того, наскільки міцно вчителі 
та учні засвоять спеціальну мову інформатики, оволодівши відповідним 
термінологічним мінімумом та понятійним апаратом. 

Усі мови (а серед них і мова інформатики) на формальному рівні складаються з 
алфавіту, що включає допоміжні символи (такі, як кома або крапка), словника і 
правил, за якими з окремих слів будуються правильні вирази (речення, тексти) цієї 
мови. Словник будь-якої мови (крім чисто формальних) – це просто множина слів. З 
будь-яким словом пов’язана певна функція. Для певної частини слів ця функція 
полягає в тому, що вони є іменами понять. Інші (такі, наприклад, як “та”, “але”, “і”) 
використовуються для побудови складних речень, тобто виконують суто службові 
функції. 

Оволодіти будь-якою галуззю наук насамперед означає оволодіти тими 
поняттями, які в ній використовуються. 

Проте наукове знання звичайно ж не можна ототожнювати із системою понять. 
Насправді вся система знань складається з декількох підсистем і поняття є 
елементами лише однієї з них, так званої логіко-лінгвістичної. Але без цих понять 
неможлива побудова і існування жодної з цих підсистем [1].Саме тому, виділяючи і 
аналізуючи основні поняття інформатики, можемо з”ясувати які саме з них і в якому 
вигляді мають входити до курсу інформатики. 

До центральних понять інформатики належать такі, як “дані”, “алгоритм”, 
“обчислення”, “інформація”, “мова програмування”, “задача”, “функція” та інші. З 
цих понять одні є первинними щодо інших. Пояснити, що це означає, можна так. 
Нехай є два поняття Р та Q, і до опису (означення) поняття Р обов’язково входить 
термін, що позначає поняття Q. Водночас поняття Q можна описати (означити), не 
використовуючи поняття Р. Тоді поняття Q можна вважати первинним щодо поняття 
Р. (Таку підпорядкованість понять враховують при розробці курсу для будь-якої 
дисципліни. Особливо це стосується предметів, що оперують поняттями, знання про 
які перед початком їх вивчення в учнів відсутні зовсім.) Наприклад, в інформатиці 
поняття даних первинне щодо поняття алгоритму. Справді, з алгоритмами неодмінно 
пов’язані дані (початкові, проміжні та остаточні), які мають задовольнити умови 
конструктивності. Проте дані, які є конструктивними об’єктами, можуть бути 
означені без використання поняття алгоритму. Конструктивні об’єкти можна задавати 
за допомогою натуральних операцій [2]. Саме тому доцільно, щоб вивченню поняття 
алгоритму в школі передувало ознайомлення учнів з поняттям конструктивного 
об’єкта, а також з поняттям даних, які обробляються алгоритмами. 

Під час введення цих понять беремо до уваги той факт, що будь-який 
математичний об’єкт, про властивості якого в тій чи іншій математичній теорії 
формулюються твердження, подається, як правило, своїми знаковими моделями. 
Вони мають вигляд або окремих виразів наукової мови (наприклад, мови математики 
чи програмування), або сукупності таких виразів. Конструктивними будуть ті з них, 
які можна зобразити у вигляді скінченної, повністю визначеної сукупності імен 
деяких базисних об’єктів, імен відношень між ними та скінченної системи операцій 
над цими іменами. (При цьому вважається, що існує можливість однозначної 
ідентифікації як будь-яких базисних об’єктів, так і будь-яких відношень між ними 
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відповідно до імен цих об’єктів і відношень). Наприклад, основний об’єкт 
арифметики – натуральне число – може задаватися як кількісна характеристика 
еквівалентних одна одній множин, а також у вигляді сукупності цифр “1” і знаків “+” 
як імен операцій, що визначені для таких одиниць. Число, згідно з першим 
означенням, не буде конструктивним об’єктом, а згідно з другим – буде, оскільки 
будь-яке натуральне число може бути у принципі зображене у конструктивному 
вигляді 1+1+ … +1. 

Слід сказати, що при такому зображенні натуральних чисел (як і інших об’єктів 
математики і інформатики) за допомогою різних мовних виразів використовують 
поширений у математиці прийом, суть якого полягає у тому, що деякі об’єкти 
замінюються об’єктами іншої природи, причому новим об’єктам старі відповідають 
однозначно. Зміст цього методу можна розкрити, якщо скористатися термінами теорії 
так званих іменованих множин. 

Іменована множина Х є трійкою виду (Х, α, І), де Х – множина-носій, І – 
множина імен, α – відношення іменування (відображення множини Х в множину І). 
Наприклад, з розглянутими вище поданнями натуральних чисел пов’язані іменовані 
множини, у яких елементами носія Х є натуральні числа, а елементами множини імен 
І є, відповідно, неконструктивне і конструктивне завдання натуральних чисел 
(відношення іменування співвідносить з елементами кожного носія їх імена). 

Між іменованими множинами, що пов’язані з різними поданнями чисел, 
існують відображення, які встановлюють зв’язки, наприклад, між десятковим записом 
натуральних чисел (тобто їх записом у вигляді певної суми одиниць, десятків, сотень 
тощо) та записом їх у вигляді суми відповідного числа одиниць. Ці відображення 
можна подати орієнтованими графами, у яких рівні будь-які два шляхи з однієї 
вершини в іншу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Аналізуючи цей граф, можна дійти висновку, що подавати у вигляді суми 

доцільно лише невеликі числа. Справді, виписування підряд вже тисячі одиниць 
потребує досить багато часу, а десятковий запис того самого натурального числа у 
вигляді 1000 виконується дуже швидко. 

Слід зауважити, що під час виконання арифметичних операцій над 
натуральними числами відмінність між згаданими їх записами стає ще істотнішою. 

Дані, які мають буди оброблені алгоритмами, що реалізуються програмами для 
ПК, є конкретним або абстрактним поданням інформації. Так, наприклад, 
абстрактним поданням є числа (натуральні, раціональні, комплексні тощо), а 
конкретним – записи цих чисел у якійсь системі числення (двійковій, десятковій 
тощо). Відповідності між абстрактним і конкретним поданням інформації (коли 
останнє є спеціалізацією першого) зображуються іменованими множинами. Так, 
поданню натуральних чисел у десятковій системі відповідає іменована множина N10 
= (N10, f10, A10), а у двійковій – іменована множина N2 = (N2, f2, A2), де N – 

nk … n1 n0 
       k 
∑10 ini 
i 1

n

1 + … + 1 

n
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натуральний ряд чисел, А10 – множина усіх послідовностей, що не починаються з 
нуля, у множині (алфавіті) А10 = {0,1, …,9}, а А2 – у множині (алфавіті) А2={0,1}; 
відображення f10 і f2 зіставляють з натуральними числами їх десяткові і, відповідно, 
двійкові подання. (Істотно іншим типом даних є геометричні фігури, поданнями яких 
можуть бути креслення, множини точок (усіх або тільки виділених, як, наприклад, 
вершин трикутника) у якійсь системі координат.) 

Розрізняти абстрактні дані і їх конкретні подання дуже важливо з погляду 
викладання як інформатики, так і математики. Хоча спосіб подання чисел для ПК 
істотно впливає на ефективність роботи з ними і навіть на кінцевий результат. 

Слід сказати, що коли обробка даних здійснюється обчислювальною машиною, 
то об’єкти, що обробляються, слід однозначно ідентифікувати. (Отже, саме тут 
особливо важливою є роль іменованих множин.) Існує, очевидно багато способів 
ідентифікації об’єктів. 

Щоб спростити подальші міркування, розглянемо абстрактний клас усіх 
засобів, що реально і потенціально використовуються для ідентифікації того чи 
іншого об’єкта, і поставимо йому у відповідність термін “ім’я” (отже, ім’я об’єкта 
відбиває абстрактну його властивість відрізнятися від усіх інших об’єктів – бути 
індивідуальним). 

Слід зауважити, що при написанні тексту будь-якої програми використовують 
позначення для кожного імені і стежать, щоб різні імена не мали однакових 
позначень, а також щоб не використовувалися різні позначення для одного і того 
самого імені. Таким чином, маємо два види іменованих множин: перший характерний 
тим, що об’єктам, які обробляються алгоритмами ставляться у відповідність їх імена, 
а другий – тим, що іменам відповідають їх позначення. 

В інформатиці насамперед важливо розрізняти імена і самі об’єкти, а тому саме 
в ній імена абстрактних і реальних об’єктів виходять на перший план. Так, наприклад, 
різні способи подання одних і тих самих чисел – з фіксованою чи плаваючою 
крапкою – можуть при обчисленнях на ПК і, наприклад, на мікрокалькуляторі 
привести до істотно різних результатів. 

(Можна вибрати такі подання числа 2, наприклад, у вигляді дробів, що їх 
добуток буде відмінним від чотирьох, тобто буде порушено одну з основних 
рівностей звичайної арифметики: 2 * 2 = 4.) 

У сучасному практичному і теоретичному програмуванні дані поділяються 
наприклад, на такі, що визначаються програмістом, і такі, що визначаються системою. 
Розглядаються і складніші утворення – структури або типи даних. Для алгоритмів 
даними є, як правило, тільки конструктивні об’єкти. 

Дані (як і операції) є одним із основних елементів програм. Тобто, довільну 
програму, якою б мовою її не було складено, можна розглядати як опис множини 
операцій, що їх необхідно застосувати до деяких даних, причому саме дані 
використовуються для подання інформації. Тому термін “дані” є одним з основних в 
інформатиці і програмуванні. Дані можуть бути сталими і змінними. Одним із 
багатьох видів даних є, наприклад, величини. Проте в багатьох навчальних 
посібниках з інформатики термін “дані” зовсім не використовується, а замість нього 
вживається термін “величина”. Це може спричинити труднощі для вчителя, який на 
уроках інформатики (при вивченні мови програмування) використовуватиме один 
термін, а у літературі з питань мов програмування зустрічатиме інший термін, що має 
такий самий зміст. 
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Чому ж виникла така ситуація і які шляхи виходу з неї? 
По-перше, щодо алгоритмів, то інформація, що обробляється, часто подається 

величинами (наприклад, різними числами – цілими, дійсними тощо). По-друге, в ПК 
уся така інформація реалізована в технічних пристроях або подана двійковими 
послідовностями (а останні можна розглядати як подання чисел, тобто знову 
величини). Тому й виникла тенденція називати усі різноманітні види і типи даних 
величинами. 

Водночас таке застосування терміна “величина” суперечить 
загальноприйнятому в науці, коли під величиною найчастіше розуміють саме числову 
величину, що характеризує певні співвідношення між об’єктами [3]. Тому доцільно 
вживати ім’я “величина” тільки щодо тих даних, які прийнято було називати так 
раніше (чисел, векторів тощо), або поширити його й на літерні величини; в усіх інших 
випадках (для таблиць, послідовностей тощо) використовувати ім’я “дані”. 

Отже, дані як спеціальний засіб подання інформації утворюють певні системи, 
пов’язані з можливостями сучасних ПК, а вивчення останніх є важливою складовою 
інформатики. Насамперед нас цікавлять можливості щодо зберігання і видачі за 
допомогою ПК найрізноманітнішої інформації. Вона має вигляд даних, які 
зберігаються у так званих базах даних. 

База даних – це іменована система даних (тобто сама система має певне ім’я, і 
дані, що в ній зберігаються, також мають імена). Прикладом бази даних (частіше 
неавтоматизованої) може служити будь-який каталог бібліотеки. Такий каталог є 
системою, що подає певні характеристики книг – автора, назву, рік видання тощо. 
Предметною галуззю цієї бази даних буде сукупність книг у бібліотеці. 

Певною базою даних є і класний журнал, де подано інформацію про учнів 
даного класу – прізвище, бали навчальних досягнень, домашні завдання і т.д. 

Сучасні бази даних є автоматизованими і створюються із застосуванням ПК. 
Отже, в інформатиці важливе місце належить таким поняттям, як “база даних”, 

“база знань” і це має відбиватися в шкільному курсі інформатики. 
Поняття інформатики утворюють розгалужену систему пов’язаних один з 

одним компонентів. У процесі вивчення курсу інформатики потрібно цілеспрямовано 
розкривати ці зв’язки, пояснюючи за допомогою спеціально дібраних прикладів зміст 
кожного з понять, що вводяться. 

Доцільно, щоб курс інформатики розкривав не тільки способи подання 
основних характеристик об’єктів, а й самих об’єктів (найрізноманітнішої природи) у 
вигляді, що задовольняє вимоги комп’ютерного дослідження і розв’язання задач за 
допомогою ПК. 
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І.П.Швайка, 
Супрунівськa ЗОШ 
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У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає - вони 

необхідні і вдома, і на робочому місці. Школи також більше не можуть дозволити 
залишатися осторонь. Викладачі розуміють, що і вони самі, і їхні учні повинні добре 
володіти новітніми технологіями. 

Реалізувати такі вимоги сучасності надає програма Intel®Навчання для 
майбутнього, метою якої є розширити знання вчителів, збагатити арсенал 
інноваційних методик та озброїти їх передовим досвідом роботи з комп’ютерними 
технологіями. 

В рамках цієї програми в Полтавському район проводяться тренінги вчителів 
на базі Супрунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням та профільним 
спрямуванням з інформатики та Розсошанської гімназії. Заняття проводять тренери 
районного рівня Білокінь М.В. (Кіровська ЗОШ), Заєць Ю.А. (Степненська ЗОШ), 
Швайка І.П. (Супрунівська ЗОШ). За час роботи тренінгів методикою ефективного 
використання інформаційно-комунікаційних технологій оволоділи 60 учителів-
учасників програми. 

Після закінчення курсу вчителі усвідомлюють сутність таких теоретичних 
понять, як навчальний проект, метод проектів, дослідницька діяльність, творча 
діяльність, навчальна проблема, педагогічні технології. Набувають практичних 
навичок використання комп’ютерних програм Microsoft та ресурсів Internet для 
поповнення бази методичних та дидактичних матеріалів. 

Набутий досвід під час тренінгу дає можливість зрозуміти необхідність 
використання комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку додаткової інформації не тільки вчителів 
інформатики, а й вчителів інших предметів. 

Майже всі школи Полтавського району забезпечені в різній мірі комп’ютерною 
технікою. Це дає можливість впроваджувати створені під час тренінгів проекти. 
Особливо вдало набувають застосування проекти з астрономії, математики, фізики, 
економіки та власної справи. 

За педагогами, які озброєні сучасними інформаційно-комунікаційними 
технологіями майбутнє сучасної освіти. 
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