вIдгук

офiцiйного опонента, доктора фiзико-математичних Еаук,

професора Авраменко Ольги Валентинiвни
на дисертацiйне дослiдження HoBiKoBoi Днни Олександрiвни
<<Формування в учнiв ocHoBHoi школи yMiHb математичного
моделювання у процесi навчання алгебрп))l
подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за
спецiальнiстю 13.00.02 _ теорiя та методика навчання (математика)

У

Анни Олександрiвни дослiджено
учнiв основноi школи yMiHb математичного

дисертацiйнiй працi HoBiKoBoT

проблему формування

в

моделювання пiд час вивчення курсу алгебри, яка становила науковий
iHTepec багатьох вiтчизняних

i

зарубiжних )п{ених, однак нинi залишасться

На сьогоднi одним з прiоритетних завданъ реалiзацii змiсту
ocBiTHboi галузi <<Математика)) в школi е формування в y"rHiB знань про
математичнi поняття й методи, Що е важливими засобами моделюВаннЯ
акryа.льною.

реЕIльних процесiв

i явищ, тому, як справедливо вважае авторка,

напрямком освiтнього процесу

с

посилення реалiзацiI

акТУаJIЬниМ

приКлаДНОi

спрямованостi шкiльного курсу математики.

CTpiMKe зростання обсягу педагогiчноi iнформацii, постiйнi змiни
педагогiчних технологiй вимагають оновлення освlтнього процесу в школах

Украiни. Зокрема зростае роль пiдготовки учнiв основноТ школи до
профiльного навчаннrI та потреба в забезпеченнi готовностi випУсКникiв
школи до успiшного життя в умовах майбутньоi професiйноТ дiяльнОСТi. З
огJIяду на це важливо розробити сучасну методику формування в 1^rHiB
ocHoBHoi школи yMiHb математичного моделювання, що дозволило обрати
тему дисертацii.

У процесi

теоретичного аналiзу А. О. HoBiKoBa виявила недолiки

традицiйноI системи навчаннrI математики в закJIадах загальноi середньоТ освiти

щодо вироблентrя в ylHiB yMiHb застосовувати метод математичного
моделюванIIя й yMiHb використовувати математику в повсякденному життi, щО

фунryеться на дидактичноIпIу принципi зв'язку TeopiT з практикою Й сПриЧинЯС
низку методиtIних та методологiчнюс проблем: брак навчаIIъного часУ,

вiдсутнiсть систематизованого методичного матерiЕtлу, недостатня кiлькiсть

дидактичних засобiв для скJIадання

Й

розв'язування

задач методами

розроблених

критерiiв рiвня

математичного моделювання, вiдсутнiстъ

BMiHb математичного моделювання,

сформованостi

епiзодичнiстъ

застосування математичного моделювання в ocBiTHboMy процесi.

Обрана авторкою тема акту€Lпьна, що дет€tпьно обГрунтовано на
cTopiнkax дослiдження й IIе викликас заперечень. Тему дисертацii пов'язано з

ппаном науково-дослiдноi роботи кафедри математики

та

методики

викJIадання математики ШТУ iMeHi М. П. ,.Щрагоманова, напрямоМ наУКОВОГО

пошуку: <Технологii впровадженнrI прикладноi спрямованостi

навчанНrI

математики в профiльнiй школi в умовах комп'ютерно-орiентованих систеМ
навчання>.

У

згаданих дослiдженнях дисертантка здiйснювала модернiЗацiЮ

методики навчання математики в основнiй школi

математичного моделювання,

що

Пiд час виконання
сформулюв€Llrа

формуваннrI в 1^rHiB yMiHb

вимагало високого рiвня пiДготОвКИ

дослiдницi та глибокого знання змiсту
алгебри основноТ школи та методики

-

й

особливостей навчання курсУ

ii викладання.

дисертацiйного дослiдження А. О. HoBiKoBa

мету, гiпотезу, завдання, об'ект, предмет, наукову новизну та

практичне значення роботи.

I_{i

HayKoBi дисертацiйнi атрибути узгоджено мiж

собою й назвою теми дисертацiТ, що не викJIикае зауважень.
.Щля

конкретизацii викладених вище MipKyBaHb дисертантка розробила

науково_теоретичнi основи формування yMiHb математичного моделювання в

учнiв основноi школи в процесi навчання математики; розглянула проблему
формування таких yMiHb; окреслила психолого-педагогiчнi засади органlзацii

ik

формування

в

практичнiй дiяльностi учнiв; продемонструвала ocHoBHi

психологiчнi аспекти для забезпечення керiвництва навч€lльною дiяльнiстю
yrHiB та iхнъою активнiстю в ocBiTHboMy процесi.

У
Д. О.

першому роздiлi

-

i теоретичнi основи дослiдження) рiзнi пiдходи до визначення понять

<Предмет

HoBiKoBa проаналiзувала

(прикJIадна спрямованiсть курсу математики), ((прикладна спрямованiсть

навчання математики)) й запропонувЕLла тлумачення поняття ((прикладна

спрямованiсть навчання шкiльного курсу алгебри>. Вiдповiдно до

запропонованого визначення уточнила компоненти дидактично1 модел1

прикладноi спрямованостi навчання шкiльного курсу алгебри,

цiлi й змiст

а

саме

а

основним методом реалiзацiТ
прикладноi спрямованостi навчання курсу а_lrгебри визначила метод

удоскон€tлила

навчання,

математичного моделювання.

Пiсля вивчення нzulвних систем задач А.

О. HoBiKoBa сформулювzllrа

власнi вимоги до системи й до самих прикJIадних задач, якi с

це вимоги до структури й

il скJIадниками,

функцiонування. Унаслiдок

узагальнення

вимоги до

дослiдницького матерiалу авторка виокремила методичнi
прикJIадних задач системи:

1)

змiстова валiднiсть;

2) диференцiйовна

реалiзовнiсть; 3) сюжетна валiднiсть; 4) вiдповiднiсть дидактичним цiлям;
5) узгодженiсть з видом математичноi моделi; 6) повнота умови.

У

другому роздiлi

-

<<Методика використання системи задач

для формування в yrHiB yMiHb

i

з

алгебри

навичок математичного моделювання) *

розроблено й теоретично обгрунтовано модель та методику формування в
yrHiB умiння математичного моделювання пiд час вивчення курсу алгебри.

На ocHoBi аналiзу лiтературних джерел дисертантка

стверджуе, що

вмiння здiйснювати математичне моделювання с спецiальним умiнням, яке
передбачае знання математичних фактiв та вмiння дослiджувати

й вивчати

математичнi об'скти, тому пропонуе його розбити на математичнi знання та
бiльш простi дii (таблиця

11 ,

с.94 дисертацii). Щля ефективного використання

методу математичного моделювання А. О. HoBiKoBa пропонуе також
розвивати TaKi вмiння: розв'язувати прикладнi задачi, здiйснювати
математизацiю об'ектiв i процесiв, логiчно мислити, застосовувати
iнформацiйнi технологii.
Авторка представила й дет€Lльно розглянула модель формуваннrI вмiння
здiйснювати математичне моделювання, у складi якоТ передбачено цiльовий,
контролювальний

компоненти.

компонент спрямовано на формулювання навчапьних цiлей

з

I_{iльовий

формування

вмiння та забезпечення вiдповiдноТ мотивацiТ. Змiстовий компонент зумовлюс
вдоскон€rлення

навчЕLlrьного матерiалу вiдповiдно

до вмiння математичного

моделювання.

У

межах компонента передбачено сприйнrIття

та

запам'ятовування, застосування за зрaвком, творче використання в невiдомiй

ситуацii.,Щiяльнiсний компонент моделi формування BMiHb математичного
модеJIювання спрямовано
нЕtлежну

ii

на вивчення досвiду навчалъноI дiяльностi

органiзацiю вчителем. Контролюв€Lпьний

та

компонент забезпечуе

дiагностику рiвня сформованостi вмiння математичного моделюваннrI
(низъкий, середнiй, високий) за вiдповiдними критерiями, у яких ураховано
повноту, самостiйнiсть та усвiдомленiсть виконуваних дiй.

У

пiдроздiлах 2.2

-

2.4 отмсано методику формуваннrI в yrHiB основноi

школи вмiнъ математичного моделювання пiд час вивчення тем: <<Вирази i
перетворення над ними>>, <<Рiвняння

i

HepiBHocTi>, <Функцii та

Система прикJIадних задач, яку запропоновано

в цих

ix графiкш.

пiдроздiлах,

е

ефективним засобом реалiзацii прикладноТ спрямованостi курсу а-пгебри,
сприяе розв'язанню низки завдань: формуе загulпьнонауковi методи пiзнання,
обчислюва-пьнi навички та логiчне мислення 1^rHiB; забезпечуе мiжпредметнi

зв'язки; узагальнюе та систематизуе матерiа_гr; сприяе заIý/tIенню 1.,lHiB до
дослiдницькоi дiяльностi. Багато задач

е

авторськими, Тх опублiковано в

збiрниках статей та науково-методичному журна_lri <<Математика
школi>>.

Удалим е

в рiднiй

застосуванIuI cy{acHID( i

технологiй дrя форrrгування BMiHb математичного моделювання (пiдроздitl 2.5

дисертацii), оскiльки це дозволяе збагатити навч€L[ьнi

умiння yrHiB, розширюс

мiжпредметнi зв'язки математики, забезпечус розвиток творчоi активностi
учнiв.

У

пiдроздiлI 2.6 дисертацii

-

кОрганiзацiя, методика проведення та

результати педагогiчного експерименту)

-

окреслено змiст кожного етаrту

педагогiчного експерименту, туt продемонстровано результати експеримекгалъноi
перевiрlот ефекгивностi розробленоi методики форп,туванrтя BMiHb математиtIного
модеJIюванття в yпriB основноi цIколи пiд час нЕlвчаннrl алгебри. Налехспшй

сц.пЬ

дочlовiрносгi результатiв дасергацifuiою дослiдкеlпrя досшщrю завдяки
цроведеноN,Iу педаюгi.пrому експеримеЕry, Ki.TbKicHoMy та ясiсному аналф здобупас

уilrд/й знань з математики, репрезентативнiстю вибiрral й gгатистищrою значущiстю

одерж€lнlD( данIоь корекп{iйю rхньоi ст€uтистиtIноI
експериментttJш{I,D( д€tнpD( гlроirпочгровшrо

Висновtоt

в

обробrса.

Аншiз РеЗУьтатЬ

ryфi,тlо.

шсертацifuiй щацl сформуrьовано вiдlовiдlо до

та

д4сергil{п(ою зЕlвд€lнь

виконаНI/D(

гiпотези дослiдкеr+я, отрим€lнlD( реуштатiв

та

1х

шатиgtищоi обробка.

У

прочесi оцiнювання змiсту виконаноi дисертацiТ з'ясованО, ЩО
дослiджувана тема мае специфiку й свою логiку, тому потребувала вiд
авторки творчостi

й

вiдповiдноi iнтуцiТ.

Як

засвiдчус аналiз цiСi пРаЦi,

Д. О. HoBiKoBa володiе цими якостями. Результати дослiдження перевiРеНО
педагогiчним експериментом, а його методика не викликас запереченЬ.

OcHoBHi здобутки

цiеi дисертацiйноi роботи

опублiковано

у24
2-у
тезах

конференцiй,2 - у наукових виданнях зарубiжних краiн.
Двтореферат дослiдження пiдготовлено згiдно

з чинними

вимогами,

вiдповiдно до змiсry й структури дисертацii, дае змоry сформулювати чiтке
уявлення про особливостi проведеного дослiдження та його результаТи. ЗмiСТ
автореферату вiдповiдае тексту i висновкам дисертацiТ.

Водночас

в

дисертацii виявлено oKpeMi недолiки

й

дискусiйнi

положеннrI.

пiдроздiли другого роздiлу дисертацiТ перевантажено
iнформативно. Уважаемо, що доцiльно було б частиIIу задач подати в
1. OKpeMi

додатках, або зробити посилання на блог учителя математики HoBiKoBoi А. О.
(http://mathematics-art-chinchoy.blogspot.com/),

у якому представлено добiрку

прикладних задач дослiдницi.
2.

Виникають сумнiви щодо доцiльностi детаJIьного опису

загаJIьновiдомих теоретичних фактiв, викладених у пiдроздiлах

дисертацii,

що

стосуетъся прикладноТ спрямованостi

та

моделювання. Таке саме зауваження можна висловити

1

.2.| Та 1.2.2

матемаТиЧноГО

до

психоПОГО-

педагогiчних засад формування BMiHb математичного моделюваНня
пiдроздiлi 1.4.

В

3. Структура дисертацii

на нашу д/мку,

частинУ матерiалу
матерl€lлу з пi
пiдроздiлу
iдроздiлу 1.3 можна було б подати в другому
роздiлi.
ущiльнена iнформативно в такий спосiб дисертацiя була б ще кращою.

4. З огляду на те, що в дослiдженнi розглянуто задачi прикпадного
змiсту, метою яких с демонстрацiя застосування математики в
реальному
життi, сюжет окремих задач не вiдповiдае сучасностi, оскiльки числовi данi
вже застарiли. НаприклоД, у задачqх iз навча-гtьного проекту <Моя майбутня
професiя> (с.274), а також у задачi Jф 21 на сторiнцi 120.
5. Фабула окремих задач частково

Nч

не вiдображас реальнiсть (задача
12, с. l13). OKpeMi задачi можуть бути складними для yrHiB основноi

школи (ЛЬ 14 та

J\Гs

15 на

сторiнцi 115).

6. Розкриваючи змiст пiдроздiлу 2.4, а саме застосування

формування

в учнiв

IKT у процесi

ocHoBHoi школи yMiHb математичного моделювання,

авторка використовуе педагогiчнi програмнi засоби (GeoGebra), IHTepHeT-

ii

ресурси, iнтерактивна дошка та

програмне забезпечення (Smart Board) i

програми пакету Microsoft оffiсе. Не зрозумiло, чому обрано саме TaKi ППЗ,

чи можна обрати iншi

i

в чому полягають ikHi переваги. Чи це зроблено

виключно для iлюстрацiТ?

Наведенi зауваженнЯ

не

впливаютЬ

на

загzLльнУ високу оцiнку

дисертацiйного дослiдження, оскiльки не е принциповими.
.Щисертацiя

А. о. HoBiKoBoi

якiй отримано HoBi

е завершеною науково-дослiдною працеЮ,
У

теоретичнi результати, науково обцрунтованi та
пiдтвердженi педагогiчним експериментом, cyTTcBi для
розвитку методики

навчаннrI математики. Рекомендацii, сформульованi

в дисертацii, повнiстю

викJIадено в опублiкованих працях дисертантки.

висновки достовiрнi, мають наукову новизну

Й уже

частково

впровадженi в практику. Структура дисертацii вiдповiдае MeTi
дослiдження;
вона складаеться з двох роздiлiв, висновкiв до кожного
та загальних
роздi"гry

висновкiв, додатКiво списку використаноТ лiтератури (2|0 найменувань, з них

5a_'- джерела

англiйською мовою). .Щодатки, поданi
доповнюють iT змiст, ikнiй обсяг - 54 сторiнки.

в

дисертацiТ, значно

,Щисертацiйна праця HoBiKoBoi

Днни Олександрiвни <Формування

в

ylHiB ocHoBHoi школи yMiHb математичного моделювання у процесi навчання
алгебри> вiдповiдае вимогам МОН УкраiЪи

до кандидатських

дисерТаЦiЙ,

паспорту спецiа-пьностi, а tt авторка заслуговуе присудження tй наукового
ступеня кандидата педагогiчних наук

зi спецiальностi

13.00.02

-

теорiя та
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