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Програма дистанційного курсу «Математика в Природі»
для позашкільної освіти

(в рамках Року математичної освіти в Україні – 2020-2021 н. р.)

Навчальну програму дистанційного курсу «Математика в Природі» підготовлено  робочою
авторською групою у складі:
 Чепок Андрій Олегович, https://orcid.org/0000-0002-7902-9652, викладач кафедри ІТ ОНАЗ ім.
Попова, керівник гуртка вищого рівня “Біоніка та ІТ” при Одеському ГЦПОВ;
 Євтушенко Наталя Іванівна, вчитель математики та інформатики вищої категорії, вчитель-
методист Одеського НВК №49.

Пояснювальна записка

Метою освіти, зокрема позашкільної, є розвиток і соціалізація особистості, формування в
неї національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного
стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних
навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів (см.
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola) [1, 2].

Згідно з Указом Президента України №31/2020 від 30 січня 2020 р., 2020-2021
навчальний рік було оголошено Роком математичної освіти в Україні [3].

Національний еколого-натуралістичний центр (НЕНЦ) МОН України – прогресивна
державна освітня структура, що активно впроваджує інноваційні тенденції в освіті, всіляко та
системно підтримує в Україні рух мультидисциплінарних учнівських дослідницьких проектів,
крім того, не менш 20 років поспіль є своєрідною національною базою для щорічних учнівських
та студентських інтелектуальних змагань найвищого рівня1. Тому природно, що відповіддю
НЕНЦ МОНУ на запит суспільства та офіційне проголошення 2020-2021 навчального ріку
роком Математики була ініціатива Центру розробити та впровадити дистанційний курс
«Математика в Природі». Мета такого кроку НЕНЦ – популяризація математики серед
учнівської молоді України, підвищення зацікавленості учнів природничими науками, підтримка
прагнення молоді до фундаментальних знань, залучення учнів до дослідницької діяльності.

В основу наданого дистанційного курсу «Математика в Природі» для учнів 7-11 класів
покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних та
ключових компетентностей, а також розвиток певних навичок щодо критичного та системного
мислення. Автори курсу «Математика в Природі» вважають, що цей курс сприятиме
формуванню в учнів певних компетентностей [4], а саме:

 комунікативної;
 уміння вчитися впродовж життя;
 математичної;
 основних компетентностей у природничих науках і технологіях (ІКТ);
 екологічної грамотності і здорового життя;
 обізнаності та самовираження у сфері культури.

Цільова аудиторія курсу «Математика в Природі»: учні 7-11 класів та вчителі. Головне
завдання курсу полягає у зацікавленні учнів математикою як одним із потужних інструментів
пізнання Природи (Світу навколо, Світу глобального, Всесвіту): зуміти побачити математику в
Природі та зрозуміти, що її можливості дають потужні імпульси для гармонійного розвитку як
самої людини, так і середовища її існування.

1 напр., організація та проведення національних етапів всесвітніх змагань, у тому числі змагань з ІТ (ISEF,
INFOMATRIX), а також Всеукраїнський чемпіонат з ІТ «Екософт».
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Зміст курсу сприятиме розвитку в учнів аналітичного, логічного та критичного
мислення, а також творчих здібностей та здатності аналізувати різноманітні процеси та явища,
з’ясовувати їхні причинно-наслідкові та структурні зв’язки. Навчальний матеріал даного курсу
націлений на розвиток наступних учнівських вмінь:

 визначати параметри об'єктів та їх можливі значення;
 класифікувати природні явища та об'єкти;
 подавати дані в табличному та графічному вигляді, а також вміти інтерпретувати дані,

подані графічно;
 визначати певну послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування задачі;

добирати максимально ефективний алгоритм розв’язування задачі;
 описувати природні явища та процеси у певному формальному вигляді (перші кроки у

математичному моделювання природних явищ).

Авторами передбачається залучення до співробітництва колег – вчителів математики та
природничих наук, а також науковців – до викладання курсу та спілкування із здобувачами
освіти.

Структура дистанційного курсу «Математика в Природі»

Курс «Математика в Природі» є дистанційним, курс розподілено на 40 (умовних) занять
протягом навчального року, у курсі передбачено теоретичну, практичну та творчу складові.

Зміст курсу «Математика в Природі» має розвивальну та просвітницьку спрямованість,
яка реалізується через on-line і off-line заняття, а також в процесі виконання учнями завдань з
використанням математичного арсеналу та комп’ютера у різноманітних формах, наприклад:
вправи; розв’язування компетентнісних задач; виконання індивідуальних і групових творчих та
учнівських навчально-дослідницьких проектів під керівництвом вчителів, тощо.

У запропонованому дистанційному курсі «Математика в Природі» закладено 10
тематичних напрямків:

 Історія Математики та її основні напрямки;
 Про Класичну Математику;
 Чому може навчити Геометрія?
 Що знає Математика про Всесвіт?
 До чого можна «прикласти» Прикладну Математику?
 Математика у неживій Природі;
 Математика у живій Природі;
 Чи є Математика у мистецтві та архітектурі?
 Математика + Кібернетика = Artificial Intelligence (AI)
 Креативна Математика

З метою дотримання принципів науковості і доступності, програмою курсу передбачено
послідовне ускладнення навчального матеріалу.

Характеристика умов навчання

Дистанційний курс «Математика в Природі» передбачає навчання за опосередкованої
взаємодії віддалених одне від одного учасників у спеціалізованому середовищі, яке функціонує
на базі  сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Для
організації навчання необхідно, щоб його учасники мали: доступ до Інтернету; забезпечення
технічне (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) та програмне (браузер, програми для участі в
конференціях та перегляду відео); володіння технологіями дистанційного навчання (обмін
повідомленнями, вміння приєднатися за посиланням або кодом, та таке інше).
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Відповідно до чинних нормативних документів, та рекомендацій щодо організації
дистанційного навчання, заняття можуть бути організовані on-line або off-line, для групи або
індивідуально та розподіленим часом для різних видів організації навчання: роботи on-line,
самостійної роботи, консультацій тощо. Тривалість відео-конференції без перерви не повинна
перевішувати 20-25 хвилин. Для організації дистанційного навчання на курсі рекомендовано
використовувати сервіси Google (Meet, СlassRoom, Forms). Дистанційний курс «Математика в
Природі» організований на електронних ресурсах НЕНЦ МОН України (https://nenc.gov.ua/).

тижні Розділи Т е м и
1 1 Історія Математики та її основні напрямки
2 1_1 Як і чому виникла Математика
3 2 Про Класичну Математику
4 2_1 Звичайні числа, Мікромір і Макромір
5 2_2 Особливі числа (комплексні та уявні числа)
6 3 Чому може навчити Геометрія?
7 3_1 Євклідова геометрія
8 3_2 Прості та звичні фігури навколо нас
9 3_3 Незвичні поверхні в Природі

10 3_4 Сфера Іштвана Лєнарта (подорож до Неєвклідова геометрії на нашій Планеті)
11 4 Що знає Математика про Всесвіт?
12 4_1 Математика в Астрономії
13 4_2 Невідомі Світи (Неєвклідова геометрія)
14 5 До чого можна «прикласти» Прикладну Математику?
15 5_1 Математика в Географії
16 5_2 Математика у будівництві
17 5_3 Математика та звук
18 5_4 Математика та тепло
19 5_5 Математика та світло
20 5_6 Математика та технології
21 5_7 Фрактали
22 5_8 ІТ – Інформаційні технології
23 5_9 Про Біоніку
24 5_10 Про Біоінформатику
25 6 Математика у неживій Природі
26 6_1 Функції у Всесвіті
27 6_2 Симетрія у Всесвіті
28 6_3 Як атоми будують правильні геометричні фігури і що з цього виходить
29 7 Математика у живій Природі
30 7_1 Симетрія у живій Природі
31 7_2 Функції у Природі (флора і фауна)
32 7_3 Від комбінаторики Грегора Менделя до спіралі ДНК
33 8 Чи є Математика у мистецтві та архітектурі?
34 8_1 Геометрія у мистецтві та архітектурі
35 8_2 Всюдисуща симетрія та мозаїка
36 9 Математика + Кібернетика = Artificial Intelligence (АІ)
37 9_1 Математика та інформаційні процеси
38 9_2 Як керувати живою та неживою істотою?
39 9_3 Чи допоможе Математика керувати інтелектом?
40 10 Креативна Математика (від Dr Anna Rybak, Польща)
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Очікувані результати

Автори дистанційного курсу «Математика в Природі» вважають, що мета курсу буде
реалізована, якщо вдасться зацікавити учнів Математикою у процесі пізнання навколишнього
світу та спонукати їх до творчих проектів або навчально-дослідницької діяльності еколого-
природничого спрямування із використанням методів та формального апарату математичного
моделювання природних процесів та явищ (під керівництвом педагогів).

Автори програми вважають, що достатньо ґрунтовні знання потребують системної
та наполегливої праці, але зацікавленість цими знаннями – перший крок до пізнання себе
та Світу.

Наукові, методичні та довідкові джерела
до курсу «Математика в Природі» :

1) https://www.britannica.com/science/mathematics/
2) https://www.newscientist.com/
3) https://www.nature.com/
4) https://www.scientificamerican.com/
5) https://www.popularmechanics.com/
6) https://www.nationalgeographic.com/
7) https://www.cell.com/current-biology/home
8) https://www.springer.com/journal/42235
9) https://academic.oup.com/bioinformatics
10) https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/distancijne-navchannya
11) https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/2019_програма-БІОНІКА-та-ІТ.pdf

Використані джерела :

1. Нова Українська Школа (НУШ). Концептуальні засади реформування середньої школи,
– МОН України, 2016. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-
sch-2016/konczepcziya.html

2. Полонська Т.К., Специфіка реалізації інтегрованих змістових ліній на уроках іноземної
мови в 5-6 класах гімназії. In: Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали
міжнар. наук. конф. 28 лютого, 2020. Т. 1.  Рівне : МЦНД, 2020. С. 117–119.

3. Указ Президента України №31/2020 від 30 січня 2020 р. «Про оголошення 2020/2021
навчального року Роком математичної освіти в Україні». – Режим доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165.

4. Вербицький В.В., Формування ключових компетентностей учнів – основне завдання
навчального закладу. In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних
навчальних закладів, К. : Гранмна, 2013, с. 32-37.
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