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РЕФЕРАТ 

 
Звіт про НДР: 24 с. (без додатків), 3 додатки.  

 

Об’єкт дослідження – математичні методи та інформаційні технології в освіті та 

науці, предмет – теорія та практика використання математичних методів та 

інформаційних технологій в освіті й науці. 

Мета роботи – створення нових математичних знань теоретичного та прикладного 

характеру, розробка й удосконалення апаратно-програмних засобів автоматизо-

ваних систем керування, а також вивчення напрямів їх використання в освіті, 

фундаментальних й прикладних наукових дослідженнях. 

Методи дослідження – теоретичні (аналіз, синтез, моделювання, систематизація, 

узагальнення); емпіричні (спостереження, вимірювання, тестування, експеримент); 

методи математичної статистики. 

Теоретичне та практичне значення результатів полягає у створенні нових матема-

тичних знань теоретичного та прикладного характеру, розробці й удосконаленню 

апаратно програмних засобів автоматизованих систем керування; у розробці 

методологій їх впровадження в освітній процес вищої та загальної середньої школи 

та використання у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського університету 

імені Бориса Грінченка та інших закладів вищої й загальної середньої освіти, 

використовуються у фундаментальних та прикладних дослідженнях в науково-

дослідних інститутах Національної академії наук України.  

Взаємозв’язок з іншими роботами: «Розвиток системи вбудованих курсів за 

допомогою інноваційних віртуальних підходів для інтеграції дослідження, освіти і 

виробництва в Україні, Грузії, Вірменії (Desire)» (програма «Темпус»); 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів 

викладання» (MoPED)» (програми Еразмус + КА2); «Партнерство для навчання та 

викладання математики в університеті (PLATINUM)» (програма Еразмус + КА2); 

«Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового 

математичного моделювання (DeDiMaMo)» (програми Eurasia). 

Рекомендації щодо використання результатів роботи: іншими закладами освіти 

при розробці освітніх програм, навчальних планів, навчально-методичних 

матеріалів, електронних навчальних курсів для викладання інформатичних і 

математичних дисциплін студентам різних спеціальностей, особливо, під час 

навчання у дистанційному та змішаному форматах; фундаментальних та прикладних 

наукових дослідженнях в математиці, комп’ютерних науках, економіці, фізиці, 

медицині та ін.  

Галузь застосування: освіта і наука. 

Перспективи подальших досліджень: обґрунтування та розроблення теоретичних і 

методологічних засад використання цифрових технологій та математичних моделей 

в сучасному суспільстві знань; упровадження результатів наукових досліджень в 

контексті соціальної або комерційної привабливості на трьох рівнях: інституцій-

ному, регіональному та національному. 

 

Ключові слова: математичні методи, цифрові технології, освітній процес, ІКТ, 

математичне моделювання, наукові дослідження. 
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ВСТУП 

 

Актуальність обраної теми визначається швидким розвитком включених 

у неї напрямків наукових досліджень. Це, з одного боку, створення нових 

математичних знань теоретичного та прикладного характеру, розробка й 

удосконалення апаратно програмних засобів автоматизованих систем 

керування. І, з іншого боку, – їх використання у підготовці майбутніх фахівців 

різних спеціальностей у закладах вищої освіти, а також у фундаментальних та 

прикладних наукових дослідженнях.  

Об’єктом дослідження були математичні методи та інформаційні 

технології в освіті та науці, предметом дослідження – теорія та практика викорис-

тання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці. 

Мета дослідження – створення нових математичних знань теоретичного та 

прикладного характеру, розробка й удосконалення апаратно-програмних засобів 

автоматизованих систем керування, а також вивчення напрямів їх використання 

в освіті, фундаментальних й прикладних наукових дослідженнях. 

Завдання дослідження: 

 аналіз сучасного стану проблеми та тенденцій розвитку математичних 

методів та інформаційних технологій в освіті і науці в Україні та в 

зарубіжних країнах; 

 створення математичних моделей і методів з подальшою їх реалізацією в 

прикладних спеціалізаціях (інформатика, економіка, фінанси, соціальна та 

освітня сфери); 

 розробка змісту і розробка методичних систем навчання математичних та 

інформатичних дисциплін у закладах вищої освіти; 

 математичне моделювання та інженерія прикладних програмних продуктів. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, моделювання, 

систематизація, узагальнення); емпіричні (спостереження, вимірювання, 

тестування, експеримент); методи математичної статистики. 
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Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: 

- знайдено оптимальне керування – оптимізаційну функцію U(t), задану  

невласним інтегралом, – для оптимізаційної задачі математичної теорії 

керування, у якій еволюційний процес описується лінійними диферен-

ціальними рівняннями; 

- розроблено підхід до побудови інтегрованих математичних моделей, 

який реалізовано при побудові моделі функціональних систем дихання і 

кровообігу, терморегуляції, імунної відповіді, еритропоезу і фармакологічної 

корекції, що можуть бути застосовані для вивчення імунологічних механізмів 

організму людини; 

- розроблено метод аналізу нанорельєфів поверхонь та даних атомно-

силової спектроскопії із використанням рекурсивних штучних нейронних мереж, 

що дозволило суттєво спростити та автоматизувати аналіз великих масивів даних; 

- розроблено інформаційно-логічні моделі візуалізації дискретно-

аналогової інформації для вбудованих систем з мінімізованим рівнем 

електромагнітних завад, що генеруються;  

- виділено та описано складові математичної та інформатичної 

компетентностей здобувачів освіти, обґрунтовано шляхи та засоби їх форму-

вання, зокрема, ефективного використання переваг та мінімізації недоліків 

електронного навчання. Сформовано рекомендації для підвищення ефектив-

ності електронних навчальних курсів для забезпечення інтерактивного 

навчання та створення у студентів позитивної внутрішньої мотивації; 

- науково обґрунтовано методичні засади застосування хмаро 

орієнтованих технологій у процесі проєктування мультимедійних освітніх 

ресурсів, розроблено модель застосування хмаро орієнтованих технологій у 

процесі проєктування мультимедійних освітніх ресурсів навчання; 

- математично обґрунтовано алгоритм автоматичного створення масиву 

тренувальних вправ при вивченні математичних та природничих дисциплін. 

Розроблено методику використання методу шаблонів під час проведення 

практичних занять з дисциплін вищої математики; 
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- систематизовано відомості про формувальне оцінювання, його цілі, 

стратегії, методи та структуру процесу формувального оцінювання, а також 

здійснено класифікацію цифрових інструментів для формувального 

оцінювання в залежності від його цілей в освітньому процесі та визначено 

особливості їх використання;  

- побудовано кластерну модель IT-освіти, визначені її компоненти, 

механізми взаємодії між складовими та роль ЗВО у ній; 

- розроблено технологію формування навичок ХХІ століття студентів і 

учнів засобами математичних дисциплін. 

Практичне значення результатів досліджень полягає у їх готовності до 

використання в освітньому процесі підготовки фахівців в ЗВО та наукових 

дослідженнях. Зокрема,  

- оновлено освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 111 Математика і 

122 Комп’ютерні науки та зміст їх освітніх компонентів, включаючи навчальну 

та виробничу практики, а також зміст математичних, економіко-математичних та 

інформатичних навчальних дисциплін для студентів інших спеціальностей;  

- оновлено навчально-методичні матеріали Центрів компетентностей та 

наукових студентських гуртків, тематика бакалаврських і магістерських 

дипломних робіт, а також дисертаційних досліджень аспірантів спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки, вибірковий блок «ІКТ в освіті»; 

- підготовлено та використовуються електронні навчальні курси із 

врахуванням розроблених рекомендації щодо організації пошуково-

дослідницького навчання математичним та інформатичним дисциплінам, 

підготовки контенту та організації діяльності в ЕНК для підтримки змішаної 

(очної та дистанційної) моделі навчання; 

- розроблено сценарій тренінгу “Автомобіль на повітряній кулі” із 

впровадження дослідницько-пізнавального методу навчання, як основного 

при впровадженні STEAM освіти. Тренінг  проводився в Університеті 

Грінченка на базі Центру інноваційної освіти; 
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- розроблено зміст спецкурсу «Використання програми динамічної 

математики у навчанні математики», який частково апробовано на заняттях в 

Університеті Грінченка та СДПУ імені А.С. Макаренка; 

- розроблено методичний семінар-практикум «Дослідницько-орієнтовані 

підходи у викладанні математичних дисциплін майбутнім учителям 

математики, фізики, інформатики, хімії та біології». Семінар проведено в 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя;  

- розроблено семінар для вчителів математиків «Дослідницько-

орієнтоване навчання математики – основа компетентнісного підходу і засіб 

досягнення якісної математичної освіти». Семінар проведено в рамках 

серпневих конференцій вчителів м. Косова (Івано-Франківська обл.); 

- розроблено, апробовано та захищено патентами України 4 засоби виводу 

інформації з високим рівнем електромагнітної сумісності з використанням 

статичного збудження світлодіодів. Роботи проводяться спільно з Інститутом 

фізики напівпровідників НАН України, отримані результати використовуються 

в Київському університеті імені Бориса Грінченка при викладанні курсу 

«Комп’ютерні системи URBAN-моніторингу» (магістерська програма 

122.00.02 «Інформаційно-аналітичні системи»); 

- на основі методу аналізу нанорельєфів поверхонь та даних атомно-

силової спектроскопії, заснованого на аналітичних алгоритмах штучних 

нейронних мереж, створено прототип експертної системи аналізу великих 

об’ємів даних діагностики наномеханічних властивостей 2D-матеріалів та 

біологічних об’єктів в лабораторії електроннозондових методів структурного 

і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем Інституту 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України; 

- створена математична модель перебігу захворювання, спричиненого вірусом 

SARS-CoV-2 використовується в наукових дослідженнях Інституту фізіології ім. 

Богомольця НАН України для обрання найоптимальнішого способу корекції 

гіпоксичного стану із врахуванням можливої індивідуальної реакції пацієнтів на 

внутрішньовенне введення антигіпоксанту для корекції гіпоксичного стану; 
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- побудовано та досліджено економіко-математичні моделі динаміки 

рівня зайнятості населення України для Дніпропетровської, Харківської, 

Київської та Вінницької областей. 

Ступінь впровадження. Результати дослідження впроваджено в освітній 

процес Київського університету імені Бориса Грінченка та інших закладів 

вищої й загальної середньої освіти, використовуються у фундаментальних та 

прикладних дослідженнях в науково-дослідних інститутах Національної 

академії наук України. Довідки про впровадження та угоди про співпрацю 

додаються до звіту, Додаток 1, Додаток 2. 

Апробація та впровадження результатів дослідження проводилось в 

рамках дослідно-експериментальна роботи «Розробка та впровадження 

електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів 

початкової школи» в закладах освіти м. Києва. 

Основні результати наукових досліджень були апробовані на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема, на організованих і 

проведених науково-педагогічними працівниками кафедри Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Теоретико-практичні проблеми викорис-

тання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті 

та науці» (2017, 2018, 2021 рр.) та Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих науковців «Інформаційні технології» (щороку).  

За результатами дослідження підготовлено 11 колективних монографій, 

195 статей, з них 92 – у виданнях, що індексуються в НМБД Scopus та Web of 

Sciense, 28 посібників та підручників, отримано 11 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір та 4 патенти на винахід. Підготовлено колективну 

монографію «Теоретичні і практичні аспекти використання математичних 

методів та інформаційних технологій в освіті і науці», в якій представлено 

основні наукові та практичні результати з наступних напрямів: математичне 

та комп’ютерне моделювання, апаратно-програмні засоби автоматизованих 

систем керування, використання цифрових технологій в освітньому процесі.  
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Протягом виконання наукової теми аспірантами захищено 4 кандидатські 

дисертації: 

1. Варченко-Троценко Л.О. Wiki-технологія як засіб підтримки проектної 

діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету / 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 2017. 

2. Бойко М.А. Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі 

навчання інформатики учнів початкової школи/  13.00.10 – інформаційно-

комунікаційні технології в освіті, Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ, 2019. 

3. Співак С.М. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища 

підготовки студентів галузі знань «Інформаційні технології» / 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології і освіті, державний заклад «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ, 2019. 

4. Настас Д.Л. Застосування хмаро орієнтованих технологій у процесі 

проєктування мультимедійних освітніх ресурсів навчання майбутніх учителів 

початкової школи / 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті, 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка», Старобільськ, 2020. 

До виконання досліджень були долучені студенти бакалаврського та 

магістерського рівнів вищої освіти спеціальностей Математика, Комп’ютерні 

науки та Менеджмент (ОПП Управління електронним навчанням в 

міжкультурному просторі). Вони виконували наукові дослідження як в рамках 

своїх кваліфікаційних робіт так і для участі в конкурсах. Зокрема, отримали 

призові місця (Додаток 3):  

1. Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт  

2018 - Локазюк Олександра, студентка ОПП Математичне моделювання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти – І місце, галузь знань «Математика та 

статистика. Прикладна математика (механіка)»  
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2019 - Продан Марина, Лябах Оксана, студентки ОПП Управління електронним 

навчанням в міжкультурному просторі другого (магістерського) рівня вищої 

освіти – ІІІ місце, галузь «ІКТ в освіті»  

2020 - Яскевич Юлія, студентка ОПП Інформатика першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  – ІІ місце, галузь «ІКТ в освіті»  

2. Всеукраїнська студентська олімпіада з професійної освіти 

2018 - Гацько Валентина, студентка ОПП Математичне моделювання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти – ІІІ місце  

3. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Професійна освіта (за 

спеціалізацією):  

2018 - Радченко Світлана, студентка ОПП Математичне моделювання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти – ІІ місце  

2020 - Панасюк Ольга, Розумна Валерія, студентки ОПП Математичне 

моделювання другого (магістерського) рівня вищої освіти – ІІІ місце  

Взаємозв’язок з іншими роботами. Науково-дослідна робота 

реалізована спільно з проектами: «Розвиток системи вбудованих курсів за 

допомогою інноваційних віртуальних підходів для інтеграції дослідження, 

освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії (Desire)» (програма «Темпус»); 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних 

інструментів викладання» (MoPED)» (програми Еразмус + КА2); 

«Партнерство для навчання та викладання математики в університеті 

(PLATINUM)» (програма Еразмус + КА2); «Розвиток математичних 

компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного 

моделювання (DeDiMaMo)» (програми Eurasia). 

Рекомендації щодо використання результатів роботи: 

Матеріали дослідження можуть бути використані іншими закладами 

освіти при розробці освітніх програм, навчальних планів, навчально-

методичних матеріалів, електронних навчальних курсів для викладання 

інформатичних і математичних дисциплін студентам різних спеціальностей, 

особливо, під час навчання у дистанційному та змішаному форматах; у 
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наукових дослідженнях викладачів, аспірантів, студентів; розроблені 

математичні методи та цифрові технології можна застосувати у 

фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях в математиці, 

комп’ютерних науках, економіці, фізиці, медицині та ін.  

Відповідні результати є цікавими та корисними при створенні вбудованих 

систем різного призначення, зокрема, в так званих Smart-системах. Найбільші 

техніко-економічні переваги запропонованого підходу до реалізації засобів 

індикації  проявляються в розробках з обмеженим простором для 

розташування апаратури системи та з жорсткими вимогами до рівнів 

зовнішніх впливів. Отримані результати дозволяють рекомендувати 

розроблені пристрої для мобільних застосувань та використання в системах 

для рухомих об’єктів.   

Галузь застосування: освіта і наука. 

Перспективи подальших досліджень. 

На теоретико-методологічному рівні: 

Обґрунтування та розроблення теоретичних і методологічних засад 

використання цифрових технологій та математичних моделей в сучасному 

суспільстві знань: міждисциплінарний контекст. 

На рівні практичного впровадження: 

Упровадження результатів наукових досліджень в контексті соціальної 

або комерційної привабливості на трьох рівнях: інституційному, 

регіональному та національному.  
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ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

 

1 Математичне та комп’ютерне моделювання 

 

1. У рамках математичної моделі у вигляді лінійного диференціального 

рівняння, а також системи диференціальних рівнянь для оптимізаційної задачі 

знайдено оптимальне керування – оптимізаційну функцію U(t). Встановлено, 

що оптимальне керування існує і має вигляд деякого функціонала, якщо 

рівняння Ріккаті має обмежені на всій додатній півосі розв’язки. Знайдені 

умови існування розв’язків, які знаходяться у наперед заданій смузі і при яких, 

одночасно, потрібний функціонал досягає найменшого значення. 

2. Розроблені інтегровані математичні моделі функціональних систем 

дихання і кровообігу, терморегуляції, імунної відповіді, еритропоезу і 

фармакологічної корекції.  

Моделі можуть бути застосовані для вивчення імунологічних механізмів 

організму людини. Зокрема, створено складну математичну модель, перебігу 

захворювання, спричиненого вірусом SARS-CoV-2, на рівні взаємодії 

функціональних систем організму та фармакологічної корекції гіпоксичних 

станів організму при ускладненому перебігу. Було змодельовано внутрішньо-

венне введення антигіпоксанту та розраховано значення параметрів для обрання 

найоптимальнішого способу корекції гіпоксичного стану для будь-якої людини.  

3. Сформовано статистичну базу дослідження залежності рівня 

зайнятості населення України (обраних регіонів) від низки факторів (частки 

штатних працівників з вищою освітою у % до облікової чисельності; темпу 

зростання продуктивності праці; темпу зростання середньої заробітної плати; 

індексу капітальних інвестицій; коефіцієнту покриття експортом імпорту) за 

даними Державної служби статистики України. Розглянуто динаміку росту 

обраних факторів для кожного регіону. Встановлено якісні взаємозв’язки 

структурних зрушень економік макро- та мезо- рівнів і зайнятості населення 

та проведено відбір основних факторів впливу на динаміку зайнятості.  



14 
 

Побудовано економетричну модель множинної регресії для дослідження 

залежності рівня зайнятості населення Дніпропетровського, Харківського, 

Київського та Вінницького регіонів від наявності вищої освіти у зайнятого 

населення, темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати, 

індексу капітальних інвестицій, величини коефіцієнту покриття експортом 

імпорту. Проведено дисперсійно-кореляційний аналіз побудованих моделей, 

зокрема, оцінено загальний вплив факторних змінних на результативну змінну, 

оцінено статистичну значущість знайдених оцінок. Дано економічну інтерпре-

тацію отриманих результатів та проведено порівняльну характеристику 

динаміки зайнятості населення на регіональному рівні та в Україні загалом. 

4. Розроблено метод аналізу нанорельєфів поверхонь та даних атомно-

силової спектроскопії, заснований на аналітичних алгоритмах рекурсивних 

штучних нейронних мереж, що дозволило суттєво спростити та 

автоматизувати аналіз великих масивів даних 

Створено і протестовано прототип експертної системи аналізу великих 

об’ємів даних діагностики наномеханічних властивостей 2D-матеріалів та 

біологічних об’єктів. Показано, що найбільш оптимальним алгоритмом 

навчання є алгоритм Левенберга-Марквардта.   

 

2 Апаратно-програмні засоби автоматизованих систем керування 

 

1. Визначено, що для формування шляхів зниження рівня завад, які 

генеруються системами індикації, найбільш ефективним є використання 

енергетичних критеріїв. Оцінено електромагнітну сумісність вбудованих 

засобів візуалізації на основі напівпровідникових дискретних шкальних 

індикаторів. Показано наявність двох шляхів підвищення рівня електромаг-

нітної сумісності засобів індикації: зменшенням амплітуди струму збудження 

випромінювачів та звуженням спектру генерованих апаратурою паразитних 

радіосигналів. Доведено, що ефективним шляхом зниження рівня завад та зву-

ження їх спектру є формування візуальних повідомлень на індикаторі шляхом 
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мінімізації кількості тактів збудження електрооптичного перетворювача. 

Розроблено та апробовано інформаційні моделі, які дозволяють 

сформувати зображення на інформаційному полі індикатора за два такти. 

Визначено, що це є гранична мінімізація для промислових індикаторних 

засобів, дискретність яких перевищує 30 одиниць.  

2. Розроблено три інформаційно-логічні моделі візуалізації дискретно-

аналогової інформації для вбудованих систем з мінімізованим рівнем електро-

магнітних завад, що генеруються, завдяки двотактному збудженню електрооп-

тичного перетворювача. Розроблено та апробовано комп’ютерні програми для 

вбудованих систем шкальної індикації з мінімізованим рівнем електромаг-

нітних завад, що генеруються. Програми реалізують розроблені інформаційно-

логічних моделі для вбудованих систем на основі мікроконтролерів родини 

Intel MCS-51. Розроблено, застосовано та апробовано програмне забезпечення 

для апаратурної підтримки 100-елементного шкального індикатора на основі 

двовимірної світлодіодної матриці 10 × 10 для вбудованої системи на базі 

мікроконтролера STC89C52.  

 

3 Теорія і практика підготовки студентів ЗВО в умовах  

інноваційного освітнього простору 

 

1. Визначено сутність навичок ХХІ століття як таких, що знадобляться 

зростаючому поколінню для досягнення успішності в житті в умовах 

сучасного глобалізованого інформаційного світу. Представлено три групи 

зазначених навичок: навчальні та інноваційні; інформаційні, медійні та 

комп’ютерні; життєві і професійні (кар’єрні). Доведено, що ключовою 

навичкою ХХІ століття виступає критичне мислення. З’ясовано, що геометрія 

(зокрема, конструктивна й проективна), її методи й задачі мають невичерпні 

можливості для формування навичок ХХІ століття.  

Обґрунтовано доцільність та розкрито можливості хмарних (на основі 

СКМ) технологій для формування навичок ХХІ століття у майбутніх учителів 
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математики, що допомагають зробити більш ефективним зазначений процес: 

візуалізація геометричних об’єктів, понять, зв’язків (у т. ч. й виражених 

аналітичними конструкціями), тверджень, доведень; динамічні креслення; 

комп’ютерний експеримент для дослідження (висунення та перевірка гіпотез); 

контроль аналітичних перетворень; швидке і якісне виконання необхідних 

зображень, що економить час; генерація інтерактивних завдань; забезпечення 

комунікації на будь-якому етапі діяльності (пошуку ідеї та шляхів розв’язання 

проблеми / задачі, обговорення проміжних та кінцевого результатів, виконання 

спільних дослідницьких проектів, підготовка доповідей і презентацій тощо).  

2. Розроблено та експериментально перевірено педагогічну технологію 

формування навичок ХХІ ст. при розв’язуванні геометричних задач на 

побудову, зокрема, оновлено зміст дисципліни «Геометрія», розроблено 

систему задач на побудову до кожного розділу геометрії, розроблено програму 

факультативного курсу «Геометричні побудови» (30 год.) для учнів 8 класу. 

На основі теорії нечітких множин установлено, що комп’ютерна підтримка 

розробленої технології ефективно забезпечується СКМ GeoGebra, що має усі 

зазначені вище можливості, та хмарними сервісами. Виявлено переваги 

використання СКМ та хмарних сервісів на різних етапах реалізації технології 

формування критичного мислення. 

3. Систематизовано відомості про формувальне оцінювання, його цілі, 

стратегії, методи та структуру процесу формувального оцінювання, а також 

здійснено класифікацію цифрових інструментів для формувального 

оцінювання в залежності від його цілей в освітньому процесі та визначено 

особливості їх використання для формувального оцінювання. Розроблено 

модель реалізації технологій перевернутого навчання на основі використання 

електронного навчального курсу. 

4. Визначено особливості формування інформатичної компетентності 

майбутніх фахівців з фінансів у процесі навчання економетрики та її 

компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний та оцінково-результативний. 

Розроблено модель формування інформатичної компетентності та 
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впровадження її в освітній процес закладу вищої освіти, яка складається з 

таких компонентів: мета, принципи (системності та послідовності, наочності, 

зв’язку теорії з практикою, пріоритетності гуманістичних цінностей, 

демократизму та індивідуалізації), підходи (діяльнісний, компетентнісний, 

культурологічний, особистісно-орієнтований та системний), засоби (електрон-

ний навчальний курс), педагогічні умови, форми, критерії (мотиваційний, 

змістовий, оцінково-результативний), рівні сформованості (початковий, 

середній, достатній та високий), результат. 

5. Математично обґрунтовано алгоритм автоматичного створення 

масиву тренувальних вправ при вивченні математичних та природничих 

дисциплін. Розроблено методику використання методу шаблонів під час 

проведення практичних занять з дисциплін вищої математики. 

Побудова практичних алгоритмів базувалася на поєднанні можливостей 

різних систем обробки текстів, один з яких використовувався у більшості 

практичних моделей. У якості інструменту обробки текстів був застосований 

редактор Excel, а засобом форматування текстового матеріалу - редактор TeX, 

який дозволяє оперувати з документами, що містять символи клавіатури. Це 

дозволяло з одного боку організувати великі масиви чисел та фрагментів 

текстів, а з іншого боку - спростити всю процедуру форматування за рахунок 

можливостей редактору TeX. 

6. Виділено та описано складові математичної компетентності студентів. 

Показано, що ефективне формування математичної компетентності студентів 

засобами електронного навчання можливе лише в умовах дослідницько-

орієнтованого освітнього середовища при активній і зацікавленій участі 

студентів та партнерській взаємодії. Обґрунтовано шляхи ефективного 

використання переваг та мінімізації недоліків і втрат електронного навчання як 

засобу формування математичної компетентності студентів.  

Сформовано рекомендації для підвищення ефективності ЕНК, зокрема, 

для забезпечення інтерактивного навчання та створення у студентів позитивної 

внутрішньої мотивації. Запропоновано підходи до підготовки контенту та 



18 
 

організації діяльності в ЕНК з математики. Зважаючи на специфіку математики 

як навчальної дисципліни, розкрито можливості використання ЕНК для 

підтримки змішаної (очної та дистанційної) моделі навчання. 

7. Вивчені та проаналізовані приклади взаємодії між Університетами, у 

яких викладаються IT-дисципліни, та IT-індустрією при розробці стандартів, 

навчальних планів та програм навчальний дисциплін. Визначені компоненти 

кластерної моделі IT-освіти, механізми взаємодії між її складовими та роль 

Університетів у ній.  Побудована кластерна модель IT-освіти.  

 

4 Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

 

1. Теоретично обґрунтовано змістовно-структурну модель розробки та 

впровадження електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у процес навчання 

інформатики учнів початкової школи, яка узгоджена з кінцевими цілями 

концепції „Нова українська школа” та Державного стандарту початкової освіти, 

розроблено критерії добору ЕОР для навчання інформатики в початковій школі, 

уточнено сутність і зміст понять ЕОР, обґрунтовано шляхи використання ЕОР в 

освітньому процесі початкової школи; удосконалено форми, методи та засоби 

навчання інформатики учнів початкової школи з використанням ЕОР. 

Створено та впроваджено в освітній процес портал ЕОР для навчання 

інформатики учнів початкової школи, підготовлено базу інтерактивних вправ, 

розроблено шаблони проєктів у дослідницькому електронному середовищі, 

зокрема, для вивчення основ робототехніки, удосконалено навчально-

методичний комплекс до предмета „Інформатика” в початковій школі, створено 

методичні рекомендації щодо використання електронних сервісів для організації 

формувального оцінювання, методичних матеріалів щодо розробки та 

впровадження ЕОР в освітньому процесі під час навчання інформатики. 

2. Розкрито основні переваги хмаро орієнтованих технологій навчання 

для викладання природничо-математичних та інформативних дисциплін для 

студентів багатопрофільного закладу вищої освіти.  
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Сформовано і потрактовано методичну модель використання хмаро 

орієнтованих технологій навчання інформатичних дисциплін у процесі 

професійної підготовки майбутнього фахівця соціономічного профілю. Подано 

зміст електронних методичних матеріалів при вивченні хмаро орієнтованих 

технологій навчання в системі LMS Moodle для різних спеціальностей. 

3. Науково обґрунтовано методичні засади застосування хмаро 

орієнтованих технологій у процесі проєктування мультимедійних освітніх 

ресурсів, розроблено модель застосування хмаро орієнтованих технологій у 

процесі проєктування мультимедійних освітніх ресурсів навчання майбутніх 

учителів початкової школи. 

Розроблено електронний навчальний курс (ЕНК) із методичними 

рекомендаціями та довідковими матеріалами для науково-педагогічних 

працівників щодо проєктування та впровадження хмаро орієнтованих мультиме-

дійних освітніх ресурсів в освітній процес, ЕНК для супроводу навчальної 

дисципліни «Спецпрактикум з інформатики» для студентів спеціальності 

Початкова освіта, рекомендації щодо здійснення експертної оцінки якості 

спроєктованих хмаро орієнтованих мультимедійних освітніх ресурсів. 

4. Установлено, що інструменти соціальних сервісів та мереж є одним з 

допоміжних та потужних засобів цифрових технологій для організації 

освітньої та дослідницької діяльності студентів ЗВО. Застосування таких 

інноваційних інструментів розширює можливості створення актуальних та 

інтерактивних додатків на основі ІТ, що в умовах інтеграції нової стратегії 

навчання та розбудови нових компетентностей різних майбутніх спеціалістів 

є доречним при пошуку нових шляхів організації діяльності. 

5. Установлено, що будь-яка форма контролю (традиційна письмова або 

на базі програм динамічної математики, ПДМ) вимагає від суб’єктів учіння 

для своєї реалізації однакову кількість часу. Водночас встановлено, що форма 

контролю істотно впливає на розподіл студентів за рівнями навчальних 

досягнень – при виконанні контрольних робіт успішність студентів різна. 

Зокрема, статистично нижча при комп’ютерній перевірці знань на базі ПДМ.  
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6. Уточнено термін «комп’ютерний математичний інструмент» як 

віртуальний алгоритм (механізм) комп’ютерної програми (сама програма), що 

застосовується з метою розроблення та дослідження математичних об’єктів 

(їхніх складників) через різні числові та геометричні характеристики наявних 

об’єктів. Проаналізовано низку комп’ютерних математичних програм (DG, 

Gran 1, Gran 2D, Gran3D, Cabri, Cabri 3D, GeoGebra, GeoGebra 5.0, Живая 

математика, Математический конструктор) з метою виявлення в них 

комп’ютерних математичних інструментів.  

Виділено шляхи автоматизації контролю математичних знань на базі ПДМ. 

Розроблено зміст спецкурсу «Використання ПДМ у навчанні математики». 

Розроблено програму наукового студентського гуртка щодо впливу 

використання ПДМ на рівень навчальних досягнень. Розроблено систему завдань 

для використання спеціалізованого програмного забезпечення для розвитку 

візуального мислення студентів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

На підставі викладених основних теоретичних і практичних результатів 

науково-дослідної роботи «Теоретичні та практичні аспекти використання 

математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці», їх наукової 

новизни та практичного значення, активного впровадження в освітній процес як 

Університету Грінченка, так і інших закладів освіти, а також наукові 

дослідження, зокрема, інститутів НАН України можемо зробити висновок, що 

мета роботи, яка полягала у створенні нових математичних знань та розробці і 

удосконаленню апаратно-програмних засобів опрацювання і використання 

інформаційних ресурсів, а також вивченню шляхів їх застосування в освіті та 

фундаментальних й прикладних наукових дослідженнях досягнута.  

Результати становлять науковий та практичний інтерес для наукових та 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових-дослідних 

інститутів при використання математичних методів та інформаційних технологій.   
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21. Побудова асимптотичного солітоноподібного розв'язку сингулярно 

збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі спеціально заданими 

коефіцієнтами / Зайцева К.С., Самойленко В.Г., Самойленко Ю.І., Вовк 

Л.В. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-

математичні науки. 2018. Вип. 17. С. 48-54.  

Asymptotic solutions of soliton type of the Korteweg–de Vries equation with 

variable coefficients and singular perturbation / V.H. Samoilenko, Y.I. 

Samoilenko, V.O. Limarchenko, V.S. Vovk, K.S. Zaitseva. Mathematical 

Modeling and Computing. 2019. Vol. 6, Issue 2, P.374-385 

22. Верьовкіна Г., Гап’як І., Самойленко В., Телятник Т. Асимптотичний 

аналіз розв'язків рівнянь із регулярним збуренням. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. 

Механіка. 2019, Том 40, С.14-18.   

23. Самойленко В., Самойленко Ю., Орлова М. Асимптотичні розв'язки 

рівняння Кортевега–де Фріза зі змінними коефіцієнтами на ненульовому 

фоні. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Математика. Механіка. 2019, Том 40, С.35-39.  
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24. S.I. Lyashko, V.H. Samoilenko, Y.I. Samoilenko, I.V. Gapyak, N.I. Lyashko, 

M.S. Orlova. Global Asymptotic Step-Type Solutions to Singularly Perturbed 

Korteweg-De Vries Equation with Variable Coefficients. Journal of 

Automation and Information Sciences,  2020, Vol. 52, Issue 9, Р. 27-38 

 

Патенти на винахід: 

1. Бушма О.В., Кушнеров І.Д. Елемент дискретно-аналогового індикатора. 

МПК G 01 R 13/00 // № а201608732; Висновок про відповідність винаходу 

умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи 

№11258/3А/19 від 16.05.2019 р. 

2. Бушма О.В., Кушнеров І.Д. Елемент дискретно-аналогового індикатора. 

МПК G 01 R 13/00 // № а201608734; Висновок про відповідність винаходу 

умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи 

№11483/3А/19 від 20.05.2019 р 

3. Бушма О.В., Кушнеров І.Д. Елемент дискретно-аналогового індикатора. 

Пат. 119975 України, МПК G 01 R 13/00 // № а201608732; - Заявлено 

11.08.2016; - Опубл. 10.09.2019. – Бюл. № 17. – 2019. 

4. Бушма О.В., Кушнеров І.Д. Елемент дискретно-аналогового індикатора. 

Пат. 119976 України, МПК G 01 R 13/00 // № а201608734; - Заявлено 

11.08.2016; - Опубл. 10.09.2019. – Бюл. № 17. – 2019. 
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Додаток 1 

Впровадження результатів дослідження  
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Додаток 2 

Угоди про співпрацю 

 

1. Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 

України»  

2. Інститут математики НАН України 

3. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 

4. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 

5. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН 

України 

6. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

7. Навчальний центр DAN.IT education 

8. КПНЗ Київська Мала академія наук учнівської молоді 

9. Ліцей інформаційних технологій № 79, м. Київ 

10. Спеціалізовані школи №№ 3, 61 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій, м. Київ 

11. Спеціалізована школа № 214, м. Київ 

12. Школи І-ІІІ ступенів №№ 1, 119, м. Київ 

13. Спеціалізована школа-інтернат № 26,  м. Київ 

14. ТОВ Навчальний СТЕМ-центр «Сократ», м. Київ 

15. Академія праці, соціальних відносин і туризму 

16. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА 

17. ГО Smart City Hub 

18. ТОВ «ФРІНЕТ» 

19. ТОВ «Українські інформаційні технології» 
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Додаток 3 

Нагороди студентів олімпіадах та 

в конкурсах студентський наукових робіт  
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