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поэтому следует обратить особое внимание на этот недостаток и либо на практических 
занятиях, либо в рамках консультаций поработать над этим умением (выделить различные 
типы информации, подобрать синонимичные формы выражения одного и того же, сократить 
текст до минимума, найти в разных текстах общее и различное, выделить в тексте подтемы, 
микротемы, сформулировать основную мысль текста, подтемы, микротемы и т. д.).

Итоговый контроль проводится в форме ораторского турнира, который дает возможность 
студенту продемонстрировать собственные навыки риторической деятельности и оценить 
соответствующие возможности однокурсников. Довольно большую сложность вызывает 
требование выступать «не по бумажке», что объясняется отсутствием навыка говорить, а не 
читать, и также чувством неловкости, стеснения, что постепенно исчезает после регулярных 
выступлений перед коллективом у доски.

М. А. Калавур
БрДУ імя А. С. Пушкіна, Беларусь

АКТЫЎНЫЯ  ФОРМЫ  АРГАНІЗАЦЫІ  ВУЧэБНАЙ  ДЗЕЙНАСЦІ  БУДУЧЫХ  
НАСТАЎНІКАЎ  МАТэМАТЫКІ

Abstract. In given article the question of activization of educational activity of students of a speciality 
“Mathematics-computer science” on employment by a technique of teaching of mathematics for the pur-
pose of their preparation for a competition in the modern market of work is considered, the basic forms of 
carrying out of employment are defined, requirements to carrying out of certain forms for increase of ef-
ficiency of process of training are shown, themes of concrete employment are resulted. The basic attention 
is taken away to debatable forms of carrying out seminar and laboratory researches which allow to state 
the thoughts on discussed problems to all students, learn students to defend the positions in the points of 
view, help to learn students to work in small groups. It is underlined necessity of arms of the future math-
ematics teachers new innovative technologies, abilities of use of the advanced pedagogical experience, 
abilities to self-education and increase of professional skill.

Пры падрыхтоўцы будучых настаўнікаў вялікае значэнне мае развіццё ў студэнтаў 
прафесійных якасцей, неабходных для арганізацыі вучэбнага працэсу ў сярэдняй школе. 
Гэтаму садзейнічае выкарыстанне розных форм арганізацыі заняткаў па методыцы выкла-
дання асобных прадметаў у школе.

Найбольш эфектыўнымі з’яўляюцца наступныя формы правядзення заняткаў:
тэарэтычныя семінары (даклады, паведамленні);1) 
семінары-практыкумы (даклады, паведамленні з практычным паказам фрагментаў 2) 

урокаў, пазакласных, пазашкольных мерапрыемстваў);
дыспуты, дыскусіі, «круглы стол», дыялог-спрэчка, дэбаты, форум, сімпозіум, «тэхні-3) 

ка акварыума», «панэльная дыскусія» і іншыя);
 «дзелавыя гульні», ролевыя гульні, урокі-імітацыі, урокі-панарамы;4) 
абмеркаванне сучасных навейшых методык, тэхналогій, дасягненняў псіхолага-5) 

педагагічнай навукі з канкрэтызацыяй для пэўнага школьнага прадмета;
абмеркаванне асобных адкрытых наведаных урокаў, мерапрыемстваў або іх цыклу;6) 
абмеркаванне і ацэнка аўтарскіх праграм, вучэбных дапаможнікаў;7) 
абмеркаванне «зрэзаў ведаў», пытанняў для тэсціравання і анкетавання вучняў;8) 
разнастайныя выставы, справаздачы па напісанні курсавых і дыпломных прац (да-9) 

клады, рэфераты, распрацоўкі ўрокаў, прэзентацыі ўрокаў, выраб наглядных і дыдактыч-
ных дапаможнікаў; выставы прадуктаў творчасці студэнтаў);
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абмеркаванне перадаво10) га педагагічнага вопыту і рэкамендацыі па яго распаў сю-
джанні і ўкараненні;

конкурсы «Мая прафесія – настаўнік»;11) 
навукова-практычныя канферэнцыі.12) 

Тэарэтычныя семінары неабходны для азнаямлення студэнтаў з навейшымі дасягненнямі 
навукі і перадавога педагагічнага вопыту. Гэтая форма патрабуе даступнага асвятлення ў 
паведамленнях, дакладах актуальных пытанняў вучэбна-выхаваўчага працэсу, раскрыцця 
зместу новых тэхналогій, метадаў, прыёмаў навучання. На тэарэтычных семінарах могуць 
разглядацца наступныя пытанні:

традыцыйныя і інавацыйныя тэхналогіі ў навучанні матэматыцы;1) 
тэхналагічныя мадэлі навучання школьнікаў;2) 
тэхналогія поўнага засваення матэматычных ведаў вучнямі;3) 
тэхналогія праблемнага навучання і іншыя.4) 

Напрыклад, засваенне студэнтамі выкарыстання інфармацыйных тэхгалогій у наву-
чальным працэсе складаецца з некалькіх этапаў.

1. На першым этапе выкладчык сам паказвае правілы выкарыстання інфармацыйных 
тэхналогій у працэсе правядзення лекцыйных, семінарскіх і лабараторных заняткаў.

2. На другім этапе студэнты на лабараторных занятках вучацца ствараць самастойна 
прэзентацыі для вывучэння некаторых матэматычных аб’ектаў. Абавязкова праводзіцца аб-
меркаванне прапанаваных прэзентацый з указаннем іх станоўчых і адмоўных бакоў.

3. На трэцім этапе студэнты прымяняюць прэзентацыі для адказаў на семінарскіх за-
нятках па методыцы выкладання матэматыкі.

4. На чацвёртым этапе падрыхтаваныя прэзентацыі праходзяць практычную праверку: 
студэнты спрабуюць іх прымяніць у навучальным працэсе ў час педагагічнай практыкі.

На семінарах-практыкумах абмяркоўваюцца не толькі пытанні тэарэтычнага характару, 
але і практычныя ўменні і навыкі. Пасля прагляду практычнай часткі семінараў – урокаў, 
факультатываў, пазакласных мерапрыемстваў – вельмі важна арганізаваць абмеркаванні, 
дыскусіі, на якіх кожны можа выказаць свае меркаванні, думкі, даць ацэнку практыкуму. 
Семінары-практыкумы з’яўляюцца эфектыўнай формай прыцягнення студэнтаў да творчай 
пошукавай і даследчай дзейнасці.

Адной з форм правядзення актыўных семінарскіх заняткаў з’яўляюцца дыскусіі. Пад  
дыскусіямі разумеюць: дыспут, «круглы стол», дыялог-спрэчку, дэбаты, форум, сімпозіум, 
«тэхніку акварыума», «панэльную дыскусію». Нярэдка дыскусіяй называюць абмеркаванне 
або абмен вопытам, думкамі, а таксама абмеркаванне-спрэчку, гэта значыць сутыкненне 
пунктаў погляду, пазіцый і гэтак далей. Дыскусію не трэба змешваць з палемікай – адстой-
ваннем ужо сфармаваных поглядаў, пазіцый.

Дыскусія – мэтанакіраваны абмен разважаннямі, думкамі, ідэямі, ажыццяўляемы студэнтамі 
групы з мэтай пошуку ісціны. Яе істотнай рысай з’яўляецца роўны дыялог усіх удзельнікаў. 
Кожны студэнт павінен выказаць свой пункт гледжання і даказальна яго адстаяць. 

Разгледзім некаторыя формы дыскусіі, якія можна прымяняць на семінарскіх занятках 
па методыцы выкладання матэматыкі.

1. «Панэльная дыскусія» патрабуе фармавання груп па 6–8 удзельнікаў, якія загадзя 
выбіраюць старшыняў. Апошнія абмяркоўваюць намечаную праблему, пасля чаго сумесна 
прыходзяць да пэўнага вываду, рашэння. Ведьмі важна паставіць такую праблему, каб усе 
ўдзельнікі «панэльнай дыскусіі» былі зацікаўлены ў яе рашэнні.

2. Форум – абмеркаванне, механізм правядзення якога падобны з выкладзеным вышэй, 
але думкамі абменьваюцца ўсе ўдзельнікі.
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3. Сімпозіум – больш фармалізаванае абмеркаванне, у ходзе якога ўдзельнікі выступа-
юць з паведамленнямі і раскрываюць свой пункт гледжання на некаторую праблему, пасля 
чаго адказваюць на пытанні астатніх студэнтаў.

4 Дэбаты – яўна фармалізаванае абмеркаванне, якое будуецца на загадзя запланава-
ных выступах удзельнікаў, якія маюць (або адстойваюць па ўказанні выкладчыка) прама 
процілеглае меркаванне па абмяркоўваемай праблеме.

5. У некаторых выпадках на семінарскіх занятках можна праводзіць «круглыя сталы» – 
гутаркі, у якіх удзельнічаюць «на роўных» да 10 студэнтаў. У яе ходзе адбываецца абмен 
думкамі паміж усімі ўдзельнікамі. У склад групы могуць уваходзіць студэнты розных спе-
цыяльнасцей. Тэмамі «круглых сталоў» могуць быць пытанні агульнай методыкі навучання 
(развіццё лагічнага мыслення, даследчае навучанне школьнікаў).

Разгледзім такую форму дыскусіі, як «тэхніка акварыума». Яе змест цесна вызначаны 
супярэчнасцямі, рознагалоссямі, а падчас і «канфліктамі» студэнтаў па пэўным пытанні. 
Механізм правядзення «тэхнікі акварыума» наступны:

Праблема дыскусіі фармулюецца выкладчыкам.1. 
Удзельнікі дыскусіі дзеляцца на тры групы, якія размяшчаюцца ў аўдыторыі па крузе.2. 
Члены кожнай групы выбіраюць прадстаўніка або старшыню, які будзе ў працэсе 3. 

дыскусіі адстойваць яе пазіцыю.
Усе ўдзельнікі загадзя знаёмяцца з абмяркоўваемай тэмай, таму маюць магчымасць 4. 

ужо да пачатку дыскусіі абмяняцца думкамі (тэма можа паведамляцца ў пачатку дыскусіі, 
тады члены груп павінны на працягу 15–20 хвілін абмеркаваць тэму і выпрацаваць агульны 
пункт гледжання).

Старшыні груп збіраюцца ў цэнтры па крузе і атрымліваюць магчымасць выказаць 5. 
думку групы, адстойваючы яе пазіцыі. Астатнія ўдзельнікі «акварыума» не могуць выказ-
ваць сваё меркаванне, а маюць магчымасць толькі перадаваць у ходзе абмеркавання запіскі, 
дзе выражаюць свае меркаванні.

Старшыні груп могуць узяць перапынак для кансультацый з астатнімі яе членамі.6. 
«Акварыумнае» абмеркаванне заканчваецца пасля сканчэння адведзенага часу або 7. 

пасля прыняцця рашэння.
Пасля заканчэння дыскусіі старшынямі груп праводзіцца крытычны разбор ходу аб-8. 

меркавання, а рашэнні выпрацоўваюцца ўжо ўсімі ўдзельнікамі «акварыумнага» дыспуту.
Выкладчык ацэньвае адстойванне пазіцый кожнай групы і робіць абагульненне пры-9. 

нятага рашэння. 
Тэмы такіх дыскусій могуць быць наступнымі:

Тыпы іннавацыйных падыходаў да навучання .1. 
Інтэгратыўны характар навучання.2. 
Выкарыстанне прэзентацый у навучанні школьнікаў.3. 
Асобасна арыентаванае навучанне вучняў. 4. 

Урок-панарама можа выкарыстоўвацца на лабараторных занятках у адной групе. 
Механізм правядзення наступны:

удзельнікі працуюць у групах (па 2 чалавекі) або індывідуальна;1) 
студэнты самі вызначаюць тэму ўрока-гульні або выбіраюць яе з ліку тэм, прапана-2) 

ваных кіраўніком-вядучым;
удзельнікі атрымліваюць з кабінета падручнікі і вучэбныя праграмы;3) 
кожная група складае план урока, дакладна плануючы ўсе яго этапы і выкарыстанне 4) 

сучасных (традыцыйных і нетрадыцыйных) метадаў, форм, прыёмаў, відаў прац на кожным 
этапе;

гуляючыя абараняюць свае варыянты распрацовак урокаў (абарона праводзіцца ў 5) 
прысутнасці ўсіх удзельнікаў);
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удзельнікі ацэньваюць урок-панараму з пункту гледжання рэалізацыі трыадзінай 6) 
дыдактычнай мэты (адукацыйнай, развівальнай, выхавальнай) і рацыянальнага, эфектыў-
нага выкарыстання метадаў, форм, прыёмаў, відаў спланаваных прац з вучнямі;

у ролі арбітра выступае лектар або загадчык кафедры.7) 
Вельмі важна, каб удзел студэнтаў у любой гульнявой мадэлі трансфармаваў іх пазіцыю, 

якая балансуе паміж  ролямі арганізатара і ўдзельніка.

Д. С. Карпов
ЯГПУ, Россия

ПОРОГОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ  В  ОБУЧЕНИИ  СТУДЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ  ТЕХНОЛОГИЯМ

Abstract. The text addresses threshold phenomena in university didactics of information technology. 
New concept of «didactic threshold» is introduced. Didactic thresholds in training of students to cre-
ate Web-site pages are described. Thresholds of different levels are designated. Examples of thresholds 
of the first, second, third levels in HTML-training are given. Classification of didactic insurmountable 
thresholds is proposed. It includes deliberately hidden, inadvertently hidden, pending inadvertently hid-
den didactic thresholds. Importance of usage of individual personal potential of university professor as 
a teacher and as a psychologist is mentioned. The ways of overcoming didactic thresholds in information 
technology training with specific recommendations for teachers are outlined.

Пороговые, критические явления в той или иной форме наблюдаются во всех явлениях 
окружающей жизни. Описания пороговых явлений присутствуют в трудах философов, ма-
тематиков, физиков, биологов, психологов, педагогов, экономистов, историков, культуроло-
гов, искусствоведов, писателей, публицистов.

А. Вознюк, анализируя проблемы исследования критических явлений, указывает на 
применимость пороговых моделей для изучения широкого круга проблем, в том числе пе-
дагогических. «Изучение и моделирование критических состояний может считаться основ-
ной задачей современного научного исследования, направленного на выявление закономер-
ностей актуализации критических состояний, присутствующих в любом движении, разви-
тии в качестве его основополагающего атрибута… Критические явления (состояния) есть 
неотъемлемый атрибут любого развития, фиксирующего пороговые, переходные состоя-
ния любой развивающейся системы… В литературном процессе критические состояния 
обнаруживаются в рекурсионных процессах актуализации литературных явлений, в педа-
гогике – в «методе взрыва», разработанном А. С. Макаренко, который обнаружил явление 
«взрывного» перепрофилирования психических состояний своих воспитанников в момент 
специфического педагогического воздействия» [1].

В процессе изучения любой дисциплины студент более комфортно чувствует себя в 
ситуации, когда содержание изучаемой дисциплины по мере приложения усилий и затрат 
времени постепенно, плавно, непрерывно, линейно становится все более и более доступ-
ным и понятным. В значительной степени такая линейность проявляется при изучении 
дисциплин, в которых доминирует репродуктивно-фактический материал, а уровень ком-
петентности прямо пропорционален времени, затраченному на усвоение, а также объему 
информации, выданной обучаемому.

Тем не менее существуют дисциплины (или разделы дисциплин), при изучении которых 
линейная связь между затраченным временем (усилиями) и результатом не прослеживается. 




