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ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛIНИ МАТЕМАТИЧНА ЛОГIКА З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТIВ FLIPPED CLASSROOM

Статтю присвячено питанням, пов’язаним з застосуванням нових методичних прийо-
мiв в умовах iнформатизацiї освiти. Розглянуто використання елементiв методу Flipped
classroom на прикладi дисциплiни Математична логiка.
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Вступ
Проблема органiзацiї навчального процесу у вищих навчальних закладах

рiзних рiвнiв акредитацiї була актуальною на всiх iсторичних етапах ста-
новлення та розвитку суспiльства у ХХ столiттi. Не залишається вона поза
увагою й у сучасних дослiдникiв, викладачiв-практикiв, молодих науковцiв.
Вища школа висуває новi вимоги до органiзацiї навчально-виховного процесу
пiдготовки майбутнiх фахiвцiв, що зумовлено низкою потреб i закономiрно-
стей розвитку сучасного суспiльства.

Змiнюються прiоритети у вимогах до компетентностей працiвникiв. Зав-
дяки швидкому розвитку iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй зростання
об’єму корисних знань супроводжується дедалi бiльшою їх вiдкритiстю для
всiх людей, незалежно вiд мiсця проживання, вiку чи соцiально-економiчного
статусу. Це породжує розмаїття в способах здобуття знань та зростання ролi
неформальної та iнформальної освiти. Проблемою, яка потребує розв’язання,
є дисбаланс мiж суспiльним запитом на висококвалiфiкованих працiвникiв,
перспективами розвитку суспiльства, глобальними технологiчними змiнами
та iснуючою системою педагогiчної освiти, а також рiвнем готовностi/спро-
можностi сучасних педагогiчних працiвникiв до сприйняття та реалiзацiї
освiтнiх реформ в Українi. [5]

Фактично, виникає потреба спрямовувати розвиток здiбностей в певному
напрямку. Процес освiти має бути базою для процесу самоосвiти. На раннiх
етапах необхiдно накопичення знань з окремих методiв розв’язання проблем.
На пiзнiх етапах головний прiоритет належить творчому пошуку.
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Дистанцiйне навчання, засноване на використаннi новiтнiх iнформацiй-
них технологiй та засобiв навчання, стало дуже актуальним, тому що воно
здатне реагувати найбiльш гнучко та адекватно на потреби людини в су-
спiльствi й виступає високотехнологiчною формою отримання якiсної освiти
незалежно вiд мiсця проживання, фiзичних можливостей, часу, вiдведеного
для навчання та громадянства. [3]

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй свiдчить, що сучаснi науковцi
придiляють значну увагу проблемi впровадження дистанцiйних технологiй у
навчальний процес. Науково-педагогiчнi засади дистанцiйного навчання до-
слiджували О. Андрєєв, В. Биков, Д. Iванченко, В. Кухаренко, Є. Полат,
А. Хуторський та iн. Питання упровадження iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй у навчальний процес висвiтлено в наукових доробках Ю. Доро-
шенко, М. Жалдака, Ю. Жука, В. Кухаренко, Ю. Триуса та iн. З дисер-
тацiйних дослiджень останнiх рокiв, що присвяченi проблемi дистанцiйного
навчання слiд зазначити працi Т. Койчевої, Т. Лаврик, Н. Мулiної, П. Сте-
фаненко, П. Федорука та iн.

Основна частина.
Однiєю iз форм органiзацiї навчального процесу є пряме навчання. Пряме

навчання - структуроване, послiдовне викладання головних понять, законiв i
принципiв дисциплiни. Новий матерiал подається логiчними частинами, пере-
вiряється його засвоєння, якщо потрiбно з’ясовувати складнi моменти. Пряме
навчання — пасивна форма отримання знань для студентiв. Хоча є можли-
вiсть додавати активнiсть студентам за допомогою питань, прикладiв.

Для сучасного етапу розвитку освiти в Українi характернi iнтенсивнi по-
шуки нового в теорiї та практицi навчання. Триває процес апробацiї нових
активних форм i методiв, що активiзують навчально-пiзнавальну дiяльнiсть
студентiв. Темпи розвитку сучасних технологiй значно впливають на мето-
ди викладання та моделi навчання в цiлому, що дозволяє розширити шляхи
реалiзацiї парадигми компетентностi з метою пiдвищення якостi освiти. Най-
бiльший потенцiал для оптимiзацiї навчального процесу має модель змiшано-
го навчання, що дозволяє впроваджувати новi технологiї, не вiдмовляючись
вiд загальноприйнятих методiв навчання. [4]

У цьому сенсi модель передбачає замiну частини традицiйних навчальних
сесiй з рiзними типами навчальної взаємодiї в електронному середовищi. Змi-
шане навчання є перспективною моделлю органiзацiї навчального процесу,
оскiльки дозволяє пiдвищити мотивацiю навчання, робить цей процес прозо-
рим, iнтерактивним i керованим, забезпечує постiйне залучення студентiв до
навчального процесу. [2]
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До нових технологiй вiдноситься Flipped classroom, який характеризує-
ться тим, що необхiднi теоретичнi знання студент отримує поза аудиторних
занять, а на аудиторних заняттях виконує iндивiдуальнi завдання або розро-
бляє груповий проект. [1]

Беручи до уваги той факт, що студенти спецiальностi «Середня освiта
(математика)» спецiалiзацiї «Iнформатика» на 3 курсi мають досвiд навча-
ння, а рiвень самосвiдомостi вже достатнiй, використовувати метод Flipped
classroom не тiльки логiчно, але й цiлком доцiльно. Крiм того, цей метод
навчання не суперечить робочiй програмi, в якiй основна кiлькiсть годин
вiдведена для самостiйної роботи студентiв.

Є рiзнi способи реалiзацiї цього методу навчання, але всi вони заснованi
на одному основному принципi: пряме навчання здiйснюється за межами ау-
диторiї, а практична робота та застосування отриманих знань вiдбувається в
самiй аудиторiї. Загалом, суть методу Flipped classroom полягає в перегрупу-
ваннi ключових складових навчального процесу. За допомогою цього методу
навчання студенти самостiйно освоюють змiст нового навчального матерiа-
лу в електронному середовищi, а потiм застосовують отриманнi знання на
практичних заняттях або обговореннях.

Елементи методу навчання Flipped classroom нами були застосованi при
вивченнi дисциплiни Математична логiка. Виходячи з практики цього за-
стосування, сформувалася така структура пiдходу до кожної запропонованої
теми:
1. Формулюються тема та її мета.
2. Визначається мiсце даної теми в робочiй програмi дисциплiни.
3. Пропонуються джерела iнформацiї.
4. Визначаються види та змiст контролю.
5. Проводиться контроль та оцiнювання

Впроваджуючи метод Flipped classroom при викладаннi курсу Математи-
чної логiки, ми бачимо доцiльним розгляд наступних тем:
— Булевi п-арнi функцiї;
— Полiном Жегалкiна;
— Повнi системи булевих функцiй;
— Математичнi теорiї першого порядку.

Для кожної з запропонованих тем визначенi мiсце в робочiй програмi та
джерела iнформацiї, пiдiбрано змiст завдань для контролю та його види.

Наприклад, для вивчення теми «Повнi системи булевих функцiй» студен-
ти отримують наступну iнформацiю:
1. Тема: «Повнi системи булевих функцiй».
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2. Мета: Засвоїти поняття класiв функцiй, що зберiгають нуль, що зберi-
гають одиницю, самодвоїстих функцiй, монотонних та лiнiйних. Опанувати
критерiй повноти.
3. Джерела iнформацiї: (заохочується самостiйний пiдбiр джерел iнфор-
мацiї)

1) Бондаренко М.Ф. Комп’ютерна дискретна математика: Пiдручник /
М.Ф. Бондаренко, Н.В. Бiлоус, А.Г. Руткас. — Х.: Компанiя СМIТ, 2004. —
480 с.

2) Хромой Я.В. Математична логiка / Я.В. Хромой. — К.: Вища школа,
1983. — 208 с.

3) Завдання до практичних занять з курсу «Математична логiка та те-
орiя алгоритмiв» (Роздiл: «Математична логiка»): Практикум для студентiв
фiзико-математичного факультету / Н.В. Кайдан, Т.В. Турка. — Слов’янськ:
Вид. Б.I. Маторiна, 2015. — 77 с.

4) Rosen K. H. Handbook of Discrete and Combinatorial Mathematics /
K.H. Rosen and others, 2000. — 1183 p.

5) Дискретна математика. Лекцiя: Критерiй повноти системи булевих
функцiй. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CYL7o4Ru35c
4. Види контролю: тест на засвоєння матерiалу (проводиться дистанцiй-
но поза аудиторного часу), iндивiдуальне завдання на визначення повноти
системи.
5. Дата завершення проведення тесту на самостiйне засвоєння матерiалу.

Пiсля вивчення теми студентами та проведення тесту, викладач отримує
iнформацiю про недостатньо засвоєнi питання, якi висвiтлюються на початку
лекцiї. Пiсля цього студенти виконують iндивiдуальнi завдання та отримують
оцiнку за їх виконання.

Основними причинами впровадження Flipped classroom в навчальному
процесi унiверситету є активна спiвпраця мiж студентами та викладачем i,
як наслiдок, пiдвищення успiшностi та мотивацiї студентiв.

Висновки
Процес навчання у вищiй школi реалiзують у межах рiзноманiтної цiлi-

сної системи органiзацiйних форм i методiв навчання. Кожна форма розв’язує
своє спецiальне завдання, але сукупнiсть форм i методiв навчання створює
єдиний дидактичний комплекс, функцiонування якого пiдпорядковано об’є-
ктивним психолого-педагогiчним закономiрностям навчального процесу.

Особливiстю методу навчання Flipped classroom є можливiсть викори-
стання аудиторних занять як групових, де студенти можуть обговорювати
ключовi аспекти лекцiйних матерiалiв, тестувати свої знання та взаємодiя-
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ти мiж собою. Завдання викладача полягає в тому, щоб пояснити проблемнi
питання, прокоментувати роботу студентiв. Застосування цього методу ви-
явилось доречним при викладаннi курсу Математична логiка.
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Teaching discipline Mathematical logic using elements of Flipped
classroom

The article is devoted to questions related to the application of new methodical
techniques in the context of informatization of education. Using of elements of
the Flipped classroom on the example of the discipline Mathematical logic is
considered.
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