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3  ВСТУП  Актуальність проблеми. Традиційні уроки відіграють важливу роль у процесі навчанні школярів. Проте вже в середині 70-х років минулого століття з’явилася тенденція щодо зниження інтересу дітей до класних занять. Тому головним завдання школи стало відновити інтерес учнів до навчання та підвищити їх рівень знань. На практиці це реалізувалося появою різноманітних технологій, головною метою яких є збудження інтересу школярів до навчальної діяльності.  Одним із найпотужніших засобів розв’язання завдань шкільної освіти виступають сучасні технології навчання. Застосування педагогічних програмних засобів для навчання, різноманітних методів і прийомів виховання та розвитку учнів є реальним кроком до активізації навчально-пізнавальної діяльності у сучасній школі. Їх використання у навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто розв’язання однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства. Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти: «Держава повинна забезпечувати розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості» [53].  Розвиток системи освіти в Україні передбачає відтворення інтелектуального потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості. Сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою задачу підготовки випускників, здатних:  
• гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій; 
• самостійно критично мислити; 
• грамотно працювати з інформацією; 
• бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; 
• самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.  



4  Пошук нових форм і прийомів вивчення математики в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло, адже у школі, до якої прямує сучасне суспільство, кожен не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. Аналіз науково-методичної літератури підтвердив, що інтерактивне навчання, при правильному застосуванні, дає можливість різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки запам’ятовування відбувається не лише через «зазубрювання» означень та формул, а в значній мірі завдяки зоровій пам’яті та використанню аналогій із оточуючими речами. Вивчення наукових джерел із досліджуваної проблеми показало що, питанням систематизації знань займались ще видатні педагоги минулого, такі як Я. А. Коменський, Ф. А. Дiстервег та iн. Вперше задача формування в учнів системи наукових знань була чітко сформульована в кiнцi 30-х років двадцятого століття, коли серед принципів навчання з’явився принцип систематичності та послiдовностi.  Варто відзначити, що вагомий внесок стосовно розв’язання даної проблеми внесли дослідження психологів: М. З. Богозова, Д. М. Богоявленського, Дж. Брунера, Л. С. Виготського, З. І. Калмикової, С. Л. Рубінштейна та ін.; дидактиків: А. М. Алексюка, Ю. К. Бабанського, М. О. Данилова, Л. В. Занкова, Л. Я. Зоріної, І. Я. Лернера, М. М. Скаткіна і ін.; та методистів: М. І. Жалдака, М. В. Бурди, Н. В. Морзе, В. І. Клочка, О. С. Дубинчук, З. І. Слєпкань, М. І. Шкіля, та ін. За останні роки проведено ряд наукових досліджень із вивчення впливу сучасних технологій на розумовий розвиток учнів, їх навчально-пізнавальну активність. Публікації останніх років у науково-методичній літературі повідомляють про стрімкий розвиток комп’ютерних програм, що можуть використовуватися на уроках геометрії. Таким чином, актуальність і необхідність вивчення проблеми використання сучасних технологій навчання на уроках геометрії та об’єктивна необхідність підвищення якості засвоєння математичних знань 



5  учнів зумовили вибір теми дипломної роботи:  «Використання сучасних технологій навчання у процесі узагальнення та систематизації знань учнів основної школи про чотирикутники». Об'єкт дослідження – процес узагальнення та систематизації знань учнів на уроках геометрії в основній школі. Предмет дослідження – методика узагальнення та систематизації знань учнів основної школи про чотирикутники із використанням сучасних технологій навчання. Мета дослідження – проаналізувати та здійснити відбір сучасних технологій навчання, які можна використовувати в процесі узагальнення та систематизації знань учнів про чотирикутники та подати методичні рекомендації щодо їх застосування. Для досягнення мети дослідження розв’язувалися такі завдання: 1) проаналізувати психолого-педагогічну та навчально-методичну літературу з проблеми дослідження; 2) з’ясувати основні методи і засоби узагальнення і систематизації знань учнів; 3) здійснити відбір сучасних технологій, які можна використовувати на уроках геометрії; 4) дослідити доцільність використання сучасних технологій для узагальнення та систематизації знань учнів основної школи про чотирикутники на уроках геометрії. У процесі написання дипломної роботи використано такі методи дослідження: 1) теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація даних науково-методичної літератури з теми дослідження;  2) емпіричні: спостереження, анкетування, аналіз письмових робіт, тестування; 3) методи математичної статистики застосовувались для обробки даних, отриманих під час дослідження.  



6  Практичне значення дослідження полягає у тому, що виокремлено сучасні технології навчання математики та розроблено приклади їх використання на уроках узагальнення та систематизації знань учнів основної школи про чотирикутники. Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на звітній студентській науковій конференції у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського (2017р.) та на Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Методичний пошук вчителя математики» (2017р.). Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний текст роботи викладено на 69 сторінках. Ілюстрований матеріал подано у 8 таблицях, 9 рисунках, 22 малюнках і 2 діаграмах. Бібліографія містить 57 найменування. Публікації. Основні положення дослідження відображено у таких публікаціях: 1. Шалавінська В. О. Узагальнення та систематизація знань учнів про чотирикутники через пошук різних способів розв’язування геометричних задач / В. О. Шалавінська – матеріали І Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Методичний пошук вчителя математики». – Вінниця, 2017 2. Шалавінська В. О. Методи та прийоми узагальнення та систематизації знань учнів з теми: «Чотирикутники»./ В. О. Шалавінська – науково-практична конференція «Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій». Секція: Актуальні проблеми методики навчання математики – Вінниця, 2017   
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