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4  ВСТУП  Актуальність теми обґрунтована необхідністю розробки механізмів пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти, які визначені Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти (12–річна школа), Національною доктриною розвитку освіти. У цих документах акцент ставиться на розвиток сучасних освітніх технологій в навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу з метою забезпечення переходу освіти на нову, особистісно-орієнтовану сходинку. Процес інформатизації, що охопив сьогодні всі сторони життя сучасного суспільства, має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання сучасних технологій у навчанні. Тема  дипломної робота була обрана в зв'язку з широким впровадженням та використанням сучасних технологій в навчальному процесі. Прискорення темпу життя, великий потік інформації, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються сучасні методи. Це пояснюється тим, що таке навчання спрямоване на підвищення пізнавальної активності учнів, посилення діяльнісного підходу в навчанні і реалізацію спільної діяльності, націленої на кооперативну обробку навчальної інформації з виробленням нових знань особисто кожним учнем в оптимальному тільки для нього режимі.  Конкретизація на темі тотожні перетворення раціональних виразів спричинена тим, що саме тотожні перетворення являють собою одну із головних ліній шкільного курсу математики. На їх основі в учнів формується уява про аналітичні методи математики. Вони є базою для 



5  вивчення рівнянь і нерівностей, дослідження функцій і організації обчислень. Тотожні перетворення знаходять широке застосування в курсах геометрії, алгебри і початків аналізу, фізики, хімії і інших предметів. Від рівня сформованості навичок тотожних перетворень залежить результативність навчання учнів математики і іншим дисциплінам. У процесі навчання перед нами стоїть важке завдання – навчити учня, але процес навчання це не просто подача сухого матеріалу, учень має зрозуміти, сказане учителем, а для цього він має захотіти почути сказане. На жаль, за останні роки ми спостерігаємо байдужість дітей до навчання і їх заохочення до цього процесу це наша найперша мета. Тільки той учень, який стовідсотково зосереджений на уроці, не відволікається на свої справи і уважно слухає  - зможе усвідомити матеріал.  Вивченням питання про необхідність впровадженням у навчальний процес сучасних технологій займалась велика кількість як закордонних так і вітчизняних педагогів. Насамперед, можна виділити роботи І.Джеймса, Дж.Дьюі, С.Холла, Р.Торндайка,  Ю.Бабанського, М.Башмакова, В.Беспалька, І.Бома, Л.Буркової, В.Андрєєва, О.Пєхоти, А.Кіктенко, В.Григораш, В.Лозової, Р.Реванса, Г.Селевка, М.Скрипника тощо. Під час написання дипломної роботи були враховані методичні рекомендації щодо вивчення тотожних перетворень виразів таких педагогів  як З.Слєпкань, В. Моторіна, Г. Бевз, А.Блох, М. Бурда, О.Глобін, Д.Васильєва, В.Тхоржевський, І.Харламов, О.Сергєєнкова, С.Максименко та інші. Особливості математики як науки і навчального предмета визначають її особливе місце в процесі формування вмінь учнів. Оскільки формування вмінь учнів є особливо актуальним завданням сучасної школи, так як багато вітчизняних, так і зарубіжних вчених займалися цією проблемою. Однак, роботу в даному напрямку, як в практичному, так і в теоретичному аспектах не можна вважати завершеною, оскільки формування вмінь учнів пов’язано з різними гранями людської особистості і є найменш розгаданою частиною людської активності. 



6  Мета дослідження: проаналізувати та визначити ефективні шляхи та способи формування вмінь учнів перетворювати раціональні вирази. Предмет дослідження: забезпечення формування вмінь учнів перетворювати раціональні вирази. Завдання дослідження: 1. Опрацювати науково-методичну та психолого-педагогічну літературу, проаналізувати стан досліджуваної проблеми на сьогодні. 2. Сформулювати методичні рекомендації з навчання учнів здійснювати тотожні перетворення раціональних виразів 3. Виокремити сучасні технології, використання яких сприяє формуванню вмінь учнів перетворювати раціональні вирази. Для досягнення поставленої мети використано такі методи педагогічного дослідження:  - Емпіричні: спостереження, аналіз документації, інформативних комп’ютерних технологій та електронних документів, що розташовані у глобальній мережі Інтернет, вивчення педагогічного  досвіду для визначення сучасного стану використання сучасних технологій в навчальному процесі. - Теоретичні методи використовувалися для аналізу, зіставлення та узагальнення літературних джерел щодо теми дослідження. Практичне значення дослідження полягає в тому, що:  - Розроблено системи вправ з використанням сучасних технологій до теми перетворення раціональних виразів -  Матеріали і висновки дослідження можуть бути використані вчителями математики та студентами-практикантами для удосконалення організації навчального процесу з математики. Основні результати доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри алгебри і методики навчання математики, на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів (Полтава, 16-17 листопада 2016 р.), на звітній науковій конференції «Актуальні проблеми математики, 



7  фізики і технологічної освіти» та на Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції «Методичний пошук вчителя математики» (2017р.). Дипломна робота складається із вступу, 2 розділів, висновку, списку використаних джерел із 57 найменувань, 3 додатків. Загальний обсяг 70 сторінок. Публікації. Основні положення дослідження відображено в таких публікаціях: 1. Журавель В.М., Лисак О.О. Використання QR-коду у процесі навчання математики// Журавель В.М., Лисак О.О. / Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Полтава, 16-17 листопада 2016 р.). – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2016. – с. 205-208. 2. Журавель В.М., Лисак О.О. Інтерактивні плакати на уроках математики// Журавель В.М., Лисак О.О./ ХІІІ Міжнародна науково практична конференція "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми"; Техно Проф Інформ 16-18 травня 2016 року. с.32-34В 3. Журавель В.М. Тотожність одна – способи доведення різні//Журавель В.М./ Методичний пошук вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами І Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф., 16 березня 2017 р. /Міністерство освіти і науки  України,  Вінницький  державний  педагогічний  університет  імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. –Вінниця, 2017 –269 с. 48-52. 4. Журавель В.М. Використання сервісу LearningApps при вивченні тотожних перетворень раціональних виразів/ Методичний пошук. Конструювання задач та їх систем у методичній діяльності вчителя математики // Науково-методичний збірник праць студентів. Випуск 7. – 370 с. с.35-39     
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