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1. урок-практикум; 
2. урок-залік; 
3. урок-гра; 
4. математичний диктант; 
5. тести для самостійної роботи та контролю знань; 
6. контрольні роботи. 
Використання новітніх технологій дає можливість максимально розвивати 

мислення дітей, виховувати самостійність, застосовувати отримані знання на 
практиці. Учень і учитель виступають як рівноправні суб'єкти навчання, хоча 
вчитель при цьому залишається організатором процесу навчання. 

Постійне включення учнів у самостійну роботу передбачає застосування 
прийомів і методів, які стимулюють пізнавальну активність учнів. Без цього не 
може бути засвоєння програмного матеріалу з математики. Тільки у виконанні 
різних вправ закріплюються математичні поняття, виробляються 
обчислювальні навички, розвивається просторове уявлення учнів, вміння 
практично застосовувати знання при розв'язанні завдань. 

При систематичній організації самостійної роботи на уроках і поєднанні її 
з домашньою роботою в учнів виробляються стійкі навички самостійної 
роботи. При цьому для виконання певних робіт учні витрачають значно менше 
часу в порівнянні з учнями таких класів, в яких самостійна робота не 
проводиться або проводиться нерегулярно. В результаті формується 
особистість, що не тільки має систематизовані і міцні знання, а і вміє творчо 
мислити , здатна самостійно здобувати необхідні знання, успішно працювати в 
нестандартних умовах. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ИНФОРМАЦ1ЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ WEB-ОРІЄНТОБАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Однією із найважливіших умов інтеграції нашої держави у глобальний 
освітній простір є модернізація та удосконалення якості освіти вищих 
Навчальних закладів із урахуванням кращих світових практик. Тому однією з 
актуальних задач сучасної науки є апробація та впровадження інноваційних 
систем управління навчально-виховним процесом з широким використанням 
LKT в усі рівні системи вищої освіти. 

Багаточисельні наукові та практичні дослідження доводять, що проблема 
створення якісних Web-ресурсів, які дозволяють контролювати навчально-
виховний процес, а також сприяють його ефективності, зачіпає широке коло 
науковців та практиків в області програмування та розробки нового 
^програмного забезпечення (В. Биков, С. Даун, Н. Морзе, Дж. Сіменс, 
О. Співаковский, Ю. Триус, Я. Федорова, Д. Щедролосьєв, Б. Ярмахова та ін.), 
однак немає єдиного підходу до умов розробки електронних ресурсів вищих 
навчальних закладів та їх структурних підрозділів, зокрема інформаційно-
аналії ичпих Web-орієнтованих систем управління навчально-виховним 
процесом фізико-математичних факультетів. Таким чином, виникає гостра 
необхідність визначити концептуальні основи створення таких Web-ресурсів, 
'які будуть містити в собі методичні, навчальні та інформаційні ресурси, що 
сприятимуть покращенню і підвищенню якості навчально-виховного процесу 
на фізико-математичних факультетах, що і є метою даної статті. 

Враховуючи, що серед основних задач розвитку інформаційного 
суспільства вищих навчальних закладів України є забезпечення вільного 
доступу студентів до інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 
інформаційних ресурсів; надання кожному студенту можливості для отримання 
знань, умінь та навичок із використанням ІКТ під час навчання, виховання та 
професійної підготовки; створення умов для забезпечення комп'ютерної та 



інформаційної грамотності студентів. інформаційно-аналітична \і/ 
орієнтована система управління навчально-виховним процесом Ні' 
математичного факультету повинен відповідати наступним критеріям-

- простий та зручний у використанні інтерфейс; 
- динамічні Web-сторінки із використанням баз даних; 
- стабільність та доступність; 
- широка функціональність; 
- можливість використання навчальних, методичних та інформаційних 

ресурсів. 
У процесі розробки інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи 

управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету 
необхідно дотримуватися ряду чітких правил: 

- затвердження первинного технічного завдання розробки системи; 
- визначення структурної схеми системи - розміщення розділів, контенту 

га навігації; 
- Web-дизайн - створення графічних елементів макету системи, стилів та 

елементів навігації; 

- розробка програмного коду, модулів, бази даних та інших елементів 
системи необхідних у проекті; 

- тестування та розміщення системи в мережі Інтернет. 
Крім того, необхідно перерахувати важливі компоненти, які повинна 

включати в себе адміністративна частина інформаційно-аналітичної Web-
орієнтованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-
математичного факультету: 

- налагодження розділів Web-сайту; 
- створення, редагування та видалення інформації контенту; 
- управління доступом, надання прав та повноважень користувачів; 
- створення, редагування та видалення будь-якої інформації, пов'язаної з 

користувачами. 
Таким чином, враховуючи основні концептуальні ідеї у процесі розробки 

інформаційно-аналітичних Web-орієнтованих систем управління навчально-
виховним процесом фізико-математичних факультетів можна здійснювати 
корекцію інформаційних потоків, повязаних зс навчально-виховним процесом, 
домогтися оперативності та інтенсивності роботи на факультеті, тим самим 
підвищуючи якість навчаня та підготовку майбутніх випускників. 
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Т Е О Р Е М А С И Н У С І В : К ГОРИк 'О-MEТОДИЧНИЙ А С П Е К Т 

«Серед рівних розумом — за однакових інших умов -
переважає той, хто знає геометрію» (Б. Паскаль) 

Назви ліній синуса та косинуса уперше були введені індійськими вченими, 
рни ж склали перші таблиці синусів і в Індії починається по суті вчення про 
игонометричні величини, назване пізніше гоніометрією (від "гоніа" - кут і 

Іехріо" — вимірюю). 
Найпершою тригонометричною функцією була хорда, що відповідає своїй 

зі. Для цієї функції були побудовані перші тригонометричні таблиці (II ст. 
І н. е.) для потреб астрономії. 

Далі уперше в історії науки в період V-XII ст. індійські математики й 
рономи замість повної хорди стали розглядати половину, яка відповідає 

тасному поняттю синуса. Величину половини хорди вони назвали 
рхиджива», що означало «половина тятиви лука». Окрім sin(x), індійці 

озглядали також величину l — cos(x), яку вони називали «комаджива», і 
еличину cos(x) - «котиджива». 

Подальший розвиток вчення про тригонометричні величини отримало в 
-XV ст. у країнах Середнього і Ближнього Сходу в працях ряду математиків, 

кі не лише скористалися досягненнями, що існували у той час, в цій області, 
Іле і зробили свій значний внесок у наужу. 
L Також Ф. Вієт всгав у витоків створення нової науки - тригонометрії. 
Багато тригонометричних формул уперше було записано цим науковцем. У 
1593 році він першим сформулював в словесній формі теорему косинусів. З 
Інших відкриттів Вієта слід зазначити вираження для синусів і косинусів 
фатних дуг через siri(x) і cos(x). 

Поняття таких тригонометричних функцій, як тангенс, котангенс, секанс і 
юсеканс, визначив абсолютно строго, виходячи з розгляду тригонометричного 
сола, іранський математик Абу-ль-Вефа. Сучасні назви цих функцій були дані в 
іеріод з XV по XVII століття європейськими ученими. Так, термін «тангенс» з 
іатинської «дотична» був введений в XV столітті засновником тригонометрії в 
Европі Регіомонтаном (німецьким астрономом і математиком Иоганном 
Мюллером (1436-1476)). У XVI столітті Фінк вводить термін «секанс». У XVII 
толітті помічник винахідника десяткових логарифмів Бріггса вчений Гюнтер 


