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ОРГАНIЗАЦIЯ ДОСЛIДНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI СТУДЕНТIВ
НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ

IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

В статтi описанi переваги впровадження у навчальний процес елементiв дослiдницької
дiяльностi, якi автор використовує в своїй роботi. Висвiтлено значення саморозвитку
студента, створення позитивного емоцiйного забарвлення заняття. Пiднiмається питання
ефективностi застосування технологiй, якi сприяють творчостi i викладача, i студента, їх
спiвпрацi. Звертається увага на доцiльнiсть використання IКТ на заняттях з елементами
дослiдницької дiяльностi студентiв.
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Вступ
Одним з ефективних шляхiв пiдвищення якостi навчально-виховного про-

цесу є органiзацiя навчально-виховної дiяльностi студентiв. В процесi навча-
ння студенти озброюються практичними навичками пошукової дiяльностi,
створюються умови для формування творчої особистостi, iнтелектуального
розвитку вихованця.

Актуальне питання про зниження навчального навантаження студентiв
у сучасних умовах, надає дещо iншого значення термiну «дослiдницька дi-
яльнiсть студентiв», вона розглядається як iнструмент пiдвищення якостi
освiти.[3]

В освiтi залучення студентiв до методiв професiйної дiяльностi вiдбуває-
ться за рахунок впровадження в навчальний процес елементiв дослiдницької
дiяльностi. Адже вона є одним з унiверсальних засобiв пiзнання дiйсностi,
формує i розвиває особистiсть в сучасному мiнливому свiтi. Результатом та-
кої роботи має стати знання, отримане в результатi пошуку вiдповiдно до
поставленої мети та створених обставин.[4]

При цьому викладач має врiвноважити частку використання класичної
наукової традицiї дослiдження та iнновацiйної, неординарної постановки пи-
тання. Тому одним з вагомих факторiв досягнення успiху реалiзацiї дослi-
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дницької дiяльностi студентiв є внутрiшня мотивацiя та iнтерес до проблеми
дослiдження самого викладача.

Основна частина.
Серед етапiв алгоритму роботи студента над конкретною задачею слiд

видiлити вiдокремлення предмету дослiдження, формування гiпотези дослi-
дження, проведення експерименту, перевiрка отриманих результатiв, форму-
лювання висновкiв. Дотримання студентами певного алгоритму роботи над
поставленою задачею дає можливiсть сформувати навички, що стануть у на-
годi в майбутнiй професiйнiй дiяльностi, а саме: вмiння побачити проблему,
сформулювати дослiджувану задачу, провести пошук та обробку iнформацiї,
враховуючи особливостi процесiв, виконати аналiз результатiв.

Навчання у формi дослiдження створює творчу атмосферу, яка сприяє
активiзацiї пiзнавальної дiяльностi та розвитку критичного мислення студен-
тiв, а головне — формує навички дослiдження як засобу осмислення дiйсностi
шляхом самостiйного поглиблення знань.

В сучасних умовах iнформацiйного суспiльства застосування засобiв IКТ
безумовно пiдсилює ефект iснуючих технологiй навчання. Хоча через брак
якiсної технiки, доступу до мережi в багатьох навчальних закладах вини-
кають певнi проблеми щодо всебiчного i рацiонального впровадження ком-
п’ютерiв в навчальний процес. При застосуваннi дослiдницького методу для
пiдвищення ефективностi процесу, моделювання технiчних об’єктiв та створе-
ння яскравої наочностi рацiональним засобом є використання комп’ютера.[5]

З iншого боку, сучасний студент має бути вмотивований до саморозвитку
та самовдосконалення, що досягається через використання в процесi навчан-
ня комп’ютерної технiки. Використання IКТ на заняттях, це не тiльки дань
модi, але i ефективний чинник для розвитку мотивацiї молодi. В бiльшостi
випадкiв студентам дуже подобається працювати в комп’ютерному класi, їм
надана велика свобода дiй, i деякi з них можуть «блиснути» своїми пiзнан-
нями у сферi технологiй.

Однак однiєю зi складових ефективного використання сучасних iнформа-
цiйних засобiв i ресурсiв є формування в студентiв вмiння адекватно оцiнюва-
ти та проводити вiдбiр потрiбних даних серед величезного обсягу iнформацiї,
що є доступною в мережi Iнтернет. Використання Iнтернету в дослiдницькiй
дiяльностi студентiв опосередковується, в першу чергу, можливiстю вiддале-
ного доступу до iнформацiйних джерел.

Найпоширенiшими прийомами органiзацiї комунiкацiї та обмiну iнформа-
цiєю мiж студентами в процесi роботи над дослiдженням на сьогоднi є засоби,
що ґрунтуються на Iнтернет-технологiях. Серед них — чати, вiдеоконфе-
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ренцiї, форуми, електронна пошта, веб-сайти, онлайн-бiблiотеки. Важливою
основою для набуття знань є iнтерактивна взаємодiя не тiльки мiж студен-
том i викладачем, а i мiж студентами в групi, що працюють над проблемою.
Ефективнiсть цих методiв пов’язана з проведенням навчальних комп’ютер-
них конференцiй i дискусiй, в процесi яких всi учасники мають можливiсть
обмiнюватись iнформацiєю як у синхронному, так i в асинхронному режимi.

Незамiнними є засоби комп’ютерної технiки при використаннi активних
методiв навчання: мозковi атаки, ролевi iгри, дебати, моделювання, дискусiй-
нi групи.

Останнiм часом дуже поширеним став обмiн короткими повiдомленнями.
Таким чином, в обговореннi поставленої проблеми та в пошуку гiпотези мо-
жуть бути задiянi дослiдники рiзних вiкових груп, напрямiв пiдготовки та
мiсць проживання.

Однак слiд мати на увазi i те, що шкiдливим для правильного функцiо-
нування дослiдницького методу при обговореннi та розв’язаннi поставленої
проблеми може бути надмiрна кiлькiсть повiдомлень або їх невчаснiсть. Ве-
лика кiлькiсть отриманих висловлювань може дезорiєнтувати дитину i звести
нанiвець весь попередньо досягнений результат. Тому важливою фiнкцiєю
викладача є також спостереження за чатом i його координування у разi
необхiдностi.[1]

Крiм використання в дослiдницькiй дiяльностi можливостей мережi Iн-
тернет, ще одним з напрямкiв використання комп’ютера в практичних робо-
тах з математики вважають обчислювальнi експерименти.

Для формування у студентiв навичок, необхiдних в подальшiй практи-
чнiй професiйнiй дiяльностi, для розвитку їх аналiтичного мислення при
проведеннi обчислювальних експериментiв при дослiдженнi поставленої за-
дачi використовують вiдомi математичнi пакети типу Mapple, MathCad i
Mathematica, що, в свою чергу, дає можливiсть реалiзовувати iнтеграцiю
математики з iншими дисциплiнами. Комп’ютернi програми, якi використо-
вуються для проведення практичних обчислень та побудов при дослiдженнi
явища чи процесу, формують у студентiв навички роботи з комп’ютером
при проведеннi чисельних експериментiв, вдосконалюють змiст традицiйного
навчання, дають можливiсть поєднувати традицiйнi й комп’ютернi методи
навчання, сполучають процес навчання i процес наукового дослiдження, до-
зволяють використовувати в процесi навчання принцип евристики.

Найбiльш практичними у використаннi в процесi вивчення курсу матема-
тики виявилися пакети програм MathCad та AdvancedGrapher. Робота з цими
додатками є повнiстю зрозумiлою для студентiв 1 та 2 курсiв i не потребує вiд
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них значного об’єму спецiальних знань з iнформатики або програмування, за
винятком найпростiших понять.

При вивченнi алгебраїчного матерiалу з програмою GRAN розкриваються
можливостi обчислення значень визначених iнтегралiв та похiдних, розв’язу-
вання рiвнянь графiчним способом. Студенти створюють геометричнi зобра-
ження за зразком, на вiдмiну вiд традицiйних побудов створене зображення
динамiчне.

AdvancedGrapher дає можливiсть не тiльки побудови графiка, а i його
дослiдження. В однiй системi координат можна будувати графiки кiлькох
функцiй, змiнюючи при цьому колiр графiкiв.

Так, наприклад, на заняттi «Застосування похiдної до дослiдження ре-
альних процесiв i розв’язування оптимiзацiйних задач» викладач зауважує,
що на попереднiх заняттях студентами було засвоєне одне з фундаментальних
понять алгебри i початкiв аналiзу — похiдну. За допомогою похiдної студенти
дослiджували i будували графiки функцiї, знаходили найбiльше i найменше
значення функцiї на вiдрiзку, складали рiвняння дотичної. I, мабуть, у них
виникало питання: «А навiщо?»

Викладач розподiляє студентiв на групи, кожна з яких отримує своє про-
блемне питання, щоб вiдповiсти на питання: «Навiщо?» Одна з них, група
«Iнформатики», отримує завдання проiлюструвати на графiках функцiй та
їх похiдних спiввiдношення точок екстремумiв та нулiв похiдної, iнтервалiв
монотонностi функцiї та знакiв першої похiдної, iнтервалiв опуклостi та зна-
кiв другої похiдної.

Наприкiнцi заняття представник групи звiтує, що було запропоновано
побудувати за допомогою програми AdvancedGrapher в однiй системi коор-
динат графiки заданої функцiї та її похiдних першого та другого порядку.
Графiки були побудованi, порiвнянi та дослiдженi. Проаналiзувавши отрима-
нi результати, група сформулювала необхiдну та достатню умови iснування
екстремуму та алгоритм дослiдження функцiї на монотоннiсть. Досить акту-
альним та ефективним в навчальному процесi залишається вiдеозаняття чи
вiдеофрагмент заняття, який викладач може розмiстити на сайтi навчально-
го закладу або на сторiнках соцiальних мереж, якi студенти вiдвiдують бiльш
охоче. Це допомагає студентам краще засвоїти матерiал, що був розглянутий
на заняттi, та отримати допомогу в пiдготовцi домашнього завдання.[2]

Також в процесi дослiдження певної проблеми студенти i самi охоче знi-
мають вiдеофрагменти, в яких демонструють результати своєї роботи. Такi
вiдео, розмiщеннi в мережi Iнтернет, можуть коментувати їхнi друзi, нада-
вати свої пропозицiї або зауваження. Тому пошук iнформацiї та її резуль-

106 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ



Мехтiєва З.В. Органiзацiя дослiдницької дiяльностi студентiв на заняттях ...

тативна презентацiя заохочує студентiв до роботи та розвиває навчально-
пiзнавальний iнтерес до вивчення математики.

Висновки
Сьогодення пропонує досить багатий спектр використання IКТ та Iнтер-

нету в навчальному процесi. Їх спiльною метою є створення принципово
нового навчального середовища, яке допоможе пiдвищити рiвень матема-
тичної освiти студентiв, пiдготує їх до життя в сучасностi, де опанування
iнформацiйних технологiй є однiєю з найважливiших компетенцiй людини.

Однак разом з тим, навчальний процес залишається пiдпорядкованим ви-
кладачу, а широке застосування комп’ютерної технiки в ньому не зменшує
ролi викладача в пiдготовцi квалiфiкованих фахiвцiв.
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Organization of students’ research activities at mathematics lessons
by means of information technologies

The article describes the advantages of introducing elements of research acti-
vity into the educational process that the author uses in his work. The significance
of self-development of a student, creation of a positive emotional coloring of the
lesson is highlighted. The question of the effectiveness of the use of technologies
that promote creativity both the teacher and the student, their cooperation is
raised.
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