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Анотація. У статті розглянуто питання про технологію використання опорних конспектів при вивченні 

математичних дисциплін майбутніми вчителями математики. Під опорним конспектом будемо розуміти наочну 
структурно-логічна схему, за допомогою якої у згорнутому вигляді подається навчальний матеріал з урахуванням суттєвих 
зв'язків між поняттями та фактами математичної дисципліни. Написання опорних конспектів відповідає діяльнісному 
підходу у навчанні, оскільки студенти виконують відповідні дії з теоретичним матеріалом, тобто знання включаються в 
певний вид мисленнєвої діяльності. В роботі виділено переваги роботи з опорними конспектами при вивченні математичних 
дисциплін, принципи їх створення та наведено рекомендації роботи з ними. 
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Постановка проблеми. Математика досить тісно пов’язана з природознавством та іншими суспільними науками, а 
шкільний курс математики є основою для свідомого засвоєння школярами системи математичних знань, формування умінь і 
навичок з математики.  

Математична освіта є однією з головних складових фундаментальної професійної підготовки майбутніх вчителів фізико-
математичних дисциплін, що має забезпечити їм дієві знання, вміння та навички, які виходять за межі шкільного курсу 
математики. Для вчителя математики важливими є ґрунтовні знання основ математичної логіки та математичного апарату, 
необхідні для вирішення стратегічного завдання – навчити школярів логічного мислення, вмінню застосовувати математичний 
апарат для розв’язування не тільки теоретичних, а й практичних задач. Специфіка такої підготовки полягає в інтеграції зв’язків 
між математикою як наукою та методикою її викладання для учнів. Все це вимагає від вчителя не тільки математичних знань, а й 
сформованої математичної компетентності для їх використання та транслювання. 

Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін  на сучасному етапі перебудови системи вищої 
педагогічної освіти супроводжується тенденцією до зростання ролі самоосвіти і самореалізації, що приводить до значного 
зменшення аудиторних годин на вивчення фундаментальних математичних дисциплін. Особливістю цього процесу є 
перенесення акцентів на самостійну роботу студентів, організація якої не завжди відповідає вимогам сьогодення, але, водночас, 
відіграє ключову роль у формуванні математичної компетентності. Удосконалення традиційних технологій навчання та 
впровадження інноваційних форм та методів в організацію роботи студентів дозволяють забезпечити ефективність цього 
процесу, сприяють підвищенню мотивації студентів до вивчення математичних дисциплін. Тому закономірним і виправданим 
кроком у цьому напрямі є введення у навчальний процес так званих опорних конспектів. Для підтримки цієї ідеї зауважимо, що 
математики добре працюють з алгоритмами, які становлять основу різних опор, і тому швидко вчаться складати їх самостійно. 
Робота з опорними конспектами сприятиме засвоєнню значного об’єму інформації в умовах зростання кількості інформаційних 
джерел, дозволить структурувати навчальний матеріал, зменшить обсяг формальних знань та зекономить час при розв’язанні 
прикладних задач тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ідея використання опор у навчальному процесі зараз набуває актуальності. Автором 
методики ефективного використання технології опор при вивченні математики у загальноосвітній школі вважають талановитого 
педагога В.Ф. Шаталова.  

Упровадження цієї технології у вищу освіту має свої суттєві особливості, що зумовлюються значно більшим об’ємом та 
складністю інформації. Розробкою даної проблеми займалися Л.Л. Вікторова, А.А.Гін, Л.М.Вавілова, Д.Г.Левітес, Т.С.Паніна [1]. 
Використання опор до активізації мислення студентів досліджено в роботах В.Ф.Валюк. Різні аспекти залучення цифрових 
електронних ресурсів при роботі з опорними конспектами вивчали Т.А.Южанінова та С.В.Гребєнщиков. Ідея створення схем 
(фреймів), основою яких є логічні зв’язки між основними елементами матеріалу лекції, належить В.Е.Штейнбергу [2], а Д. Хамблін 
[3] запровадив методи подання значних блоків навчальної інформації у вигляді граф-схем. 
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Узагальнення досвіду використання технології опор свідчить про її ефективність у навчальному процесі. Але адаптація цієї 
технології до вивчення математичних дисциплін при підготовці майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін потребує 
подальшого вивчення та вдосконалення. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання опорних конспектів при формуванні математичної 
компетентності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін, описанні методичних особливостей їх створення та роботи з 
ними. 

Методи дослідження. Загальнотеоретичні – вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми 
використання опорних конспектів у вищій школі (аналіз і синтез; абстрагування і конкретизація; узагальнення і систематизація; 
індукція і дедукція; порівняння та протиставлення). Емпіричні – вивчення та узагальнення масового та передового вітчизняного 
та зарубіжного науково-педагогічного досвіду в контексті дослідження. 

 Виклад основного матеріалу. Ідея використання схем та опорних сигналів у навчальному процесі не є новою. Проведені 
на сьогоднішній день дослідження свідчать про ефективність використання опорних конспектів у навчальному процесі, але при 
цьому основна увага приділяється створенню опор для засвоєння програмного матеріалу школярами. Їх використання у вищій 
школі має свої суттєві особливості, оскільки здобувачам вищої освіти доводиться мати справу з більшою за об’ємом та складністю 
інформацією. Крім того, вивчення дисциплін математичного циклу пов’язане з використанням певної символіки, наявністю 
великої кількості зв’язків між теоретичними фактами дисципліни, що вивчається, та суміжними з нею. 

В науково-методичній літературі зустрічаються різні трактування терміну «опорний конспект»: 
– довільна наочна конструкція, що доносить певну інформацію та складається з елементів у вигляді схем, таблиць, 

знаків, символів, позначень тощо, розташованих у певному порядку [5]; 
– своєрідний план викладення матеріалу, система взаємопов’язаних понять, умовних знаків, рисунків тощо [6];  
– вид графічного зображення навчального матеріалу, що являє собою схематизовану конструкцію. Опорний конспект є 

спільним продуктом діяльності викладача та учня, отриманий при організації навчання на основі систематизації та структуруванні 
навчального матеріалу та включає в себе систему опорних сигналів, які в своєму поєднанні утворюють опорні схеми та графічні 
опори; 

– візуальна модель змісту навчального матеріалу, в якій за допомогою символів, малюнків, графіків, схем відображено 
одиниці нової інформації та зв’язки між ними [4]. 

Елементами опорного конспекту є опорні сигнали. Вони структуровані і створюють наочну конструкцію взаємопов’язаних 
елементів (понять, ідей, значень). Опорний сигнал — це асоціативний символ, який має смислове значення. Опорні сигнали 
можуть бути у вигляді ключових слів, букв, цифр, умовних знаків, малюнків, схем, ескізів. 

Мета використання опорного конспекту як засобу навчання полягає у тому, що він через образи, знаки та інші візуальні 
засоби викликає з пам’яті студентів необхідні асоціації, опорні знання, допомагає досить компактно вибудувати систему деякого 
блоку змісту навчального матеріалу, тим самим полегшує його запам’ятовуванню та засвоєнню. Використання опорних 
конспектів активізує мисленнєву діяльність студентів, сприяє розумінню та більш міцному засвоєнню матеріалу [7]. 

Перевага подання інформації у вигляді опорних конспектів порівняно з класичним текстовим поданням полягає у тому, 
що така форма викладу матеріалу сприяє: 

− формуванню цілісної картини певної математичної дисципліни, що стає основою для проведення прикладних наукових 
досліджень у відповідній галузі; 

− кращому засвоєнню лекційного матеріалу, оскільки структурування, схематизація та візуалізація інформації є 
важливими складовими процесу її запам’ятовування; 

− більш глибокому розумінню теми за рахунок здійснення аналізу через синтез. 
Велике значення має зміст та оформлення такого опорного конспекту, який повинен бути системним, містким за змістом, 

лаконічним та чітким, простим та зрозумілим для відтворення. При його побудові слід притримуватись таких принципів: 
- лаконічність (в якості одиниць інформації обираються лише основні поняття, властивості, твердження, теореми, які 

підлягають засвоєнню); 
- структурність (матеріал викладається окремими блоками, які мають бути зручно (щодо запам’ятовування та відтворення) 

розташованими); 
- уніфікація друкованих знаків (використання єдиної символіки для позначення одних і тих самих понять); 
- автономність (можливість відтворювати кожен блок окремо, але самі блоки мають бути між собою логічно пов’язані); 
- асоціативність (створюються яскраві візуальні образи для відображення понять та їх властивостей); 
- доступність відтворення (потрібно уникати зайвих та складних позначень, схем та креслень); 
- різноманітність (ефективність запам’ятовування підвищується за рахунок урізноманітнення форми, структури, 

кольорового оформлення та графічного виконання опорних конспектів). [8] 
Виходячи з цих принципів, в структурі опорного конспекту виділяють такі основні елементи: зміст, текст та ключові слова. 

У змісті опорного конспекту подається необхідна навчальна інформація, під його текстом розуміємо сукупність вибраних 
позначень, а ключові слова – поняття, що містять змістовну основу опорного конспекту.  

Роботу студента та викладача над створенням опорного конспекту з математичних дисциплін умовно можна поділити на 
три етапи: 1) ознайомлення з теоретичним матеріалом, 2) аналіз теоретичного матеріалу; 3) візуалізація теоретичного матеріалу. 
При ознайомленні з теоретичним матеріалом, який в подальшому буде подано у вигляді опорного конспекту, необхідно не тільки 
прочитати матеріал, але й визначити зв’язки між поняттями та фактами певної теми, що вивчається, встановити міжпредметні 
зв’язки. Аналіз теоретичного матеріалу передбачає систематизацію навчального матеріалу, необхідну для виділення ядра знань 
та основних понять теми. На цьому етапі відбувається узагальнення змісту навчального матеріалу, відбір необхідного та відсів 
другорядного, визначається зміст опорного конспекту та ключові слова. На етапі візуалізації теоретичного матеріалу відбувається 
структурування узагальненого навчального матеріалу, здійснюється підбір оптимального вигляду майбутньої опори. В такому 
вже систематизованому та стисненому матеріалі необхідно виділити опорні сигнали. Такий опорний конспект буде складатися з 
ключових слів, абревіатур, компактних записів означень та формулювань, графічних сигналів, цифрового матеріалу, стрілок, 
логічних символів, уніфікованих умовних позначень.  

При створені опорних конспектів рекомендуємо студентам дотримуватися такого алгоритму: 
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1) уважно прочитати теоретичний матеріал, виділяючи основні поняття, твердження, властивості та взаємозв’язки між 
змістовними частинами тексту; 

2) зробити тезисний виклад основних частин тесту, не змінюючи їх послідовності; 
3) перетворити свої записи в графічні, символічні, літерні сигнали; 
4) об’єднати сигнали в блоки; 
5) відокремити блоки контурами і зобразити взаємозв’язки між ними; 
6) здійснити критичний аналіз створеного продукту, продумати можливість його удосконалення. [4] 
Звичайно, створення опорного конспекту передбачає досить велику роль викладача. Пропедевтичною роботою по 

створенню опорних конспектів при навчанні математичних дисциплін є вивчення елементів математичної логіки, завдяки чому 
студенти вчаться коротко та компактно записувати різні математичні твердження. 

Розглянемо технологію роботи над створенням опорних конспектів при вивченні математичних дисциплін майбутніми 
вчителями математики. На першому етапі опорні конспекти створюються та коментуються викладачем. Лекція, на якій 
використовується опорний конспект, проходить таким чином: 

1) без опорного конспекту, енергійно, упродовж 20–25 хвилин дається матеріал лекції, наводяться цікаві приклади, цифри; 
обов’язковим є посилання на джерела; 

2) опорні сигнали наносяться на дошку (можна заздалегідь, до лекції); 
3) студенти перемальовують ці опорні сигнали; 
4) викладач разом зі студентами поєднують опорні сигнали у систему за допомогою встановлення взаємозв’язків між 

ними; 
5) студенти записують короткий текст, виконують дешифровку. 
Після відповідної лекції на практичному занятті (другий етап) продовжується повторний коментар опорного конспекту 

самими студентами. На третьому етапі студенти самостійно опрацьовують матеріали лекції, додаткові джерела інформації та 
створюють свої власні опорні конспекти. На цьому етапі можна здійснити конкурс найкращого опорного конспекту, відзначаючи 
переваги та недоліки тих чи інших.  

Передбачається, що при опрацюванні лекції вдома, студент користується, крім опорного конспекту, також підручником 
або іншим методичним посібником, де матеріал викладений розгорнуто, з детальними поясненнями, прикладами та 
доведеннями. При цьому знання збагачуються додатковими відомостями й деталізуються.[9]  

Для практичних занять доцільно підготувати схеми діяльності з розв’язування базових (типових) задач. Це послідовності 
дій (алгоритми), які приводять до результату. Навчившись розв’язувати типові задачі, студент може переходити до складніших 
завдань, тобто вищих рівнів навчання [10]. 

Наведемо приклад створення опорного конспекту при вивченні теми «Основні поняття теорії числових рядів». Основними 
поняттями цієї теми є поняття числового ряду, частинної суми ряду, збіжності послідовності частинних сум, залишку ряду, 
збіжності та розбіжності числового ряду. Також встановлюється низка теорем, що характеризують властивості збіжних числових 
рядів. 

Скласти опорний конспект можна або в кінці відповідної лекції, або запропонувати студентам спочатку самостійно 
опрацювати відповідний теоретичний матеріал, а потім створити опорний конспект на відповідному практичному занятті (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Опорний конспект з теми «Основні поняття теорії числових рядів» 

 
Таким чином, використання опорних конспектів у підготовці майбутніх вчителів математики має ряд переваг:  створює 

резерв часу для поглибленого вивчення дисципліни та її прикладних застосувань; позбавляє здобувача вищої освіти від 
необхідності записувати лекцію під диктовку викладача;  покращує якість засвоєння великої за обсягом та складністю інформації; 
активізує зорову і слухову пам’ять; дозволяє здійснювати контроль за якістю засвоєння матеріалу; допомагає у встановленні 
зв’язків між математичними поняттями та економічними показниками; вчить ставити завдання та складати алгоритми для їх 
розв’язання; створює сприятливі умови для використання комп’ютерної техніки; сприяє формуванню здатності самостійно 
мислити, розвиває аналітико-синтетичні уміння; реалізовує вимоги розвиваючого навчання;  забезпечує формування творчої та 
активної особистості. [4] 

Поряд з перевагами варто зазначити і їх недоліки: 
- мають суб’єктивний характер. Оскільки у кожного лектора власна логіка викладання дисципліни, то опорні конспекти 

розроблені одним викладачем, можуть не підійти іншому. 
- збільшують час на підготовку до лекції. Крім виділення основних етапів лекції, підбору теоретичного матеріалу, задач та 

прикладів, лектор витрачає час на створення презентацій та підготовку роздаткових матеріалів (опорних конспектів студента). 
- вимагають від лектора більшої майстерності у викладенні матеріалу. Це пов’язано з необхідність подолання 

одноманітності у створені опор. [4] 
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Висновки. Систематичне та грамотне застосування опорних конспектів при вивченні математичних дисциплін майбутніми 
вчителями математики надає навчальному процесу цілісності. Під час складання опорного конспекту студенти звільняються від 
механічного записування лекції, мають можливість отримувати більшу кількість інформації, приймати активну участь в дискусії з 
викладачем та колегами. Також збільшується час на розв’язування практичних завдань, формуються навички самостійної роботи, 
вміння виділяти головне, стискати інформацію. Застосування опорних конспектів у навчанні є важливим моментом в організації 
навчання математичним дисциплінам на основі структурування навчального матеріалу, сприяє розв’язуванню професійних 
задач, активізує не тільки пізнавальну, а й мисленнєву діяльність студентів, тим самим мотивує їх до майбутньої професійної 
діяльності. 
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USE OF REFERENCE NOTES IN THE STUDY OF MATHEMATICAL DISCIPLINES BY FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS 
Yaroslav Chkana 

Makarenko Sumy State Pedagogical University 
 
Abstract. The article considers the question of the technology of using reference notes in the study of mathematical disciplines by 

future teachers of mathematics. Under the reference notes we will understand the visual structural and logical scheme by means of which 
the educational material is presented in the condensed form taking into account essential communications between concepts and the 
facts of mathematical discipline. Writing reference notes corresponds to the activity approach in learning, because students perform 
appropriate actions with theoretical material, ie knowledge is included in a certain type of thinking activity. The paper highlights the 
advantages of working with reference notes in the study of mathematical disciplines, the principles of their creation and provides 
recommendations for working with them. 

Key words: reference notes, future teacher of mathematics, mathematical disciplines. 
  


