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може згубити саму ідею розвитку студентської науки в університеті, про що ми вже неодноразово 

наголошували [1]. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАДИ 

 

В системі освіти постійно виникає необхідність вдосконалення змісту та методики викладання 

дисциплін з метою їх переорієнтації на вивільнення творчого потенціалу учасників навчального процесу. 

Однією з форм, яка спрямована на розвиток творчої особистості учнів та відбір обдарованої молоді, є 

олімпіади з  різних предметів, які вивчаються у загальноосвітньої школі.  

Процес підготовки учнів до олімпіад безпосередньо пов'язаний з наявністю у навчальному закладі 

вчителів, які готові і здатні взяти на себе відповідальність за роботу з учнями. Якісна підготовка учнів до 

олімпіади може бути реалізована на основі побудови відповідної стратегії фахової діяльності вчителів. 

Але, насамперед, вчитель сам має вміти розв’язувати олімпіадні завдання різного рівня складності. Вміння 

розв’язувати олімпіадні завдання – складова професійної компетентності вчителя. 

Характерною рисою інформатики, як дисципліни, є швидкий розвиток та постійне оновлення змісту 

навчання, застосування новітніх інформаційних технологій, використання найсучасніших засобів 

викладання. Звичайно це також впливає на олімпіадні завдання, які теж швидко змінюються та 

ускладнюються. Особливістю олімпіадних завдань з інформатики є те, що перевіряються знання та вміння 

з двох напрямків: програмування та ІКТ (Інформаційно-комунікаційні технології). На вимогу часу ці 

напрямки відокремлені: існує олімпіада з програмування та олімпіада з ІКТ, які проходять у чотири етапи. 

Також є дистанційний заочний тур з ІКТ, переможці якого одразу становляться учасниками третього етапу. 

Все це створює немалі труднощі для вчителів інформатики, особливо при підготовці учнів для участі в 

порівняно новій олімпіаді з ІКТ [7].  

Досвід проведення науково-практичних семінарів для вчителів області дає підстави стверджувати, 

що вчителі інформатики іноді стикаються з проблемами при розв’язуванні олімпіадних завдань з 

інформаційних технологій високого рівня складності. Також де які з них віддають перевагу олімпіадам з 

інших предметів – математиці та фізиці.  

Можливе пояснення такий ситуації – значні відмінності олімпіад з інформаційних технологій в 

порівнянні з більш менш традиційними олімпіадами з інших предметів. В першу чергу це різноманітність 

завдань, їх постійне ускладнення, несхожість завдань різних років, нечітка диференціація за рівнями 

складності на різних етапах олімпіади. Задача вчителя інформатики в процесі підготовки учасників 

олімпіади з ІКТ ускладнюється тим, що завдання для олімпіад з часом суттєво змінюються, потребують 

використання новітніх програмних засобів та рівня знань, які не надає шкільна програма. Це вимагає 

постійного самовдосконалення та саморозвитку й віднімає багато часу. При тому, що звичайний 

традиційний метод підготовки  учнів к олімпіаді – розв’язування олімпіадних завдань попередніх років не 
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дає однозначного результату. Отже існує необхідність підвищення кваліфікації вчителів та допомоги 

вчителям при підготовці учнів до олімпіади з ІКТ. 

Для часткового вирішення цей проблеми у майбутньому було здійснено корегування змісту таких 

навчальних дисциплін як інформатика та ІКТ, з метою навчити майбутніх вчителів розв’язуванню 

шкільних олімпіадних завдань. Відповідно темам, які вивчаються у дисциплінах,  до кожного змістовного 

модулю додано лабораторні роботи з практичними завданнями «запозиченими» з олімпіад попередніх 

років. Розв’язування олімпіадних завдань під керівництвом досвідченого викладача сприяє розвитку у 

студентів логічного мислення, розвиває здібності до розв’язування нестандартних задач. Отже, крім 

формування професійної компетентності вчителя у студентів збільшується творчий потенціал їх 

особистостей.  

Крім того, на допомогу вчителям області кафедрою інформатики спільно з Сумським обласним 

інститутом післядипломної освіти  були проведені науково-практичні семінари для вчителів області з 

методики підготовки учнів до олімпіад з інформатики. Під час семінарів обговорювались особливості 

олімпіади з ІКТ, були розглянуті розв’язання завдань  дистанційного заочного туру з ІКТ, завдань 

четвертого етапу олімпіади з ІКТ та інші, а також представлений аналіз завдань попередніх турів та поради 

з методики підготовки учнів до олімпіадних змагань.  

Кожного року на кафедрі проводяться групові та індивідуальні заняття-консультації для учнів з 

приводу розв’язання олімпіадних завдань з ІКТ. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці команди 

призерів обласній олімпіади до четвертого Всеукраїнського туру.           

В жовтні 2015 року на фізико-математичному факультеті СумДПУ була застосована ще одна з форм 

роботи в цьому напрямку, яка об’єднала низку занять з учнями та семінари з вчителями.  Вперше був 

проведений фізико-математичний фестиваль «Епсилон-Дельта», який проходив протягом місяця. На 

кафедрі інформатики під час фестивалю для вчителів міста Суми пройшли семінари  з метою 

ознайомлення з найсучаснішими програмними засобами які можна використовувати у школі для навчання 

математиці [3], фізиці, інформатиці [5;6;9]. Були представлені інтерактивні FLASH технології [10], огляд 

сучасних програм динамічної математики [4], розглянуто роль компетентнісних  завдань у навчанні 

інформатики у школі [1-2].  Також пройшла зустріч вчителів з викладачами кафедри психології.  

У фестивалі прийняли участь учні 9-х, 10-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Суми з метою підготовки до олімпіади з ІКТ. Для них пройшли заняття з комп’ютерної графіки   з 

використанням програми Photoshop, заняття з розв’язування компетентнісних завдань у програмі  

PowerPoint та заняття з розв’язування цікавих завдань в Excel [8]. На цих заняттях викладачі втілили у 

життя концепцію підвищення внутрішній мотивації для інтенсифікації навчальної діяльності та 

використовували завдання з яскравою візуалізацією, з елементами гри, які викликали інтерес та бажання 

навчитися.  

Результати проведення фестивалю показали ефективність такої форми роботи прі підготовці учнів 

до олімпіади. Усі учні, які відвідували заняття викладачів показали добрі та відмінні показники за 

підсумками конкурсу в останній день фестивалю та отримали досить високі бали за розв’язування 

подібних до олімпіадних завдань. Вчителі зацікавилися завданнями, які було розглянуто на фестивалі, з 

тим щоб використати їх на уроках у школі.  

Заплановано наступні проекти для допомоги вчителям у вивільненні творчого потенціалу учнів та 

формування основних компетенцій  у галузі застосування інформаційно-комунікаційних технологій: 

створення електронного збірника компетентнісних завдань з ІКТ з розв’язками та збірника завдань 

«Цікавинки в задачах з інформатики» з розв’язками. 

Всі ці форми та методи навчання сприяють розвитку логічного мислення, розвивають здібності до 

розв’язування нестандартних задач, формують творчу особистість яка здатна нешаблонно мислити, 

приймати незвичні креативні рішення. Саме такі учні здатні розв’язувати олімпіадні завдання, та в 

майбутньому стають добрими фахівцями у своєї справі. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ  

 

Геометрія може застосовуватись не лише до простору, в якому ми живемо, а й до інших просторів, 

що виникають в математичних і фізичних теоріях. Геометрії цих просторів є різними, як евклідовою, так і 

неевклідовими. Таким чином, необхідність побудови багатьох різних геометрій пов’язана виключно із 

складною природою оточуючого нас світу. 

Великий вплив на розвиток геометричної науки в XX-ХХІ століттях здійснили дослідження в 

фізиці, хімії та біології на рівні мікроявищ, які проходять в межах малих відстаней, а також дослідження 

в астрономії, космонавтиці, розвиток супутникового зв’язку, на рівні явищ, які проходять на дуже великих 

відстанях. При цьому геометрія стала втрачати наочність, оскільки людське око не може спостерігати за 

явищами на таких відстанях. Для їх опису використовуються багатовимірні та нескінченновимірні 

простори. 

Геометрія Лобачевського стала прикладом для побудови інших неевклідових геометрій: сферичної 

геометрії, еліптичної геометрії або геометрії Рімана, недезаргової геометрії. Ці геометрії складають далеко 

не повний список всього многовиду існуючих геометрій. Неевклідові геометрії відіграли визначну роль 


