
6-7 грудня 2012 року відбулася Міжнародна науково-методична конференція 

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс-2012)».  

Конференція була організована та проведена на базі Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка за сприяння Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, Інституту педагогіки АПН України, Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, Брянського державного педагогічного університету 

імені академіка І.Г. Петровського (Росія), Мозирського державного педагогічного 

університету імені І.П.Шамякина (Бєларусь), Московського міського педагогічного 

університету, Факультету математики та інформатики Пловдивського університету ім. 

Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання 

математики, фізики, інформатики СумДПУ ім.А.С.Макаренка. 

У роботі конференції взяли участь 323 особи, зокрема, 26 докторів наук та професорів, 

95 кандидатів наук та доцентів зі США (штат Атланта), Болгарії (м. Пловдів), Росії (м. 

Москва, м. Брянськ, м. Солікамськ, м. Владикавказ, м. Ярославль, м. Курськ), Білорусії (м. 

Могильов, м. Мозир, м. Мінськ, м. Вітебськ) та України  

Учасники конференції представляли наступні закордонні організації: 

Державний університет Кенесо (Kennesaw State University); Пловдівський університет 

ім. Паісія Хілендарського; Московський міський педагогічний університет; Російська 

академія наук, інститут психології; Брянський державний університет імені академіка І.Г. 

Петровського; Солікамський державний педагогічний інститут; Південний математичний 

інститут; Ярославський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського; 

Обласний бюджетний освітній заклад середньої професійної освіти «Курський 

електромеханічний технікум»; ФБГОУ ВПО «Південно-західний державний університет»; 

Могильовський державний університет ім. А.А. Кульшова; УО «Мозирський державний 

педагогічний університет ім. И.П. Шамякина»; Білоруський державний педагогічний 

університет ім. Максима Танка; Білоруський державний університет; УО «Вітебський 

державний університет ім. П.М. Машерова», провідні наукові установи України, вищі 

навчальні заклади України та освітні установи України 



 

Кennesaw State University 

(Беларусь) 

 



  
Інститут педагогіки НАПН України 

Інститут математики НАН України 

СумДПУ імені А.С. Макаренка  

Сумський державний університет  

Сумський національний аграрний університет 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» 

Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка 

Харківський Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі 

Харківська академія міського господарства  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  

Українська інженерно-педагогічна академія 

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Чернігівський державний технологічний університет 

Чернігівський державний інститут економіки і управління 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Черкаський державний технологічний університет 

Донбаська державна машинобудівна академія (м Краматорськ) 

Донецький національний технічний університет 

Донецький національний університет 

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Слов’янськ) 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету  

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Криворізький інститут ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних 

технологій та управління» 

Бердянський державний педагогічний університет 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара  

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка  

Державний заклад «Південноукраїнський національний  педагогічний університет ім. 

К. Д. Ушинського» 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили  

Кримський інженерно-педагогічний університет 

Дніпродзержинський державний технічний університет 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського  



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівський 

інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України 

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти  

ВНЗ «Надслучанський інститут» 

Національний університет «Острозька академія» 

 

Управління освіти і науки Сумської міської ради (ІМЦ)  

Сумська загальноосвітня школа №4 

Сумська загальноосвітня школа №23 

Сумська загальноосвітня школа №2 

Сумська загальноосвітня школа №6 

Сумська загальноосвітня школа №12 

Сумська загальноосвітня школа №15 

Сумська загальноосвітня школа №18 

Сумська загальноосвітня школа №21 

Сумська загальноосвітня школа №24 

Сумська загальноосвітня школа №26  

Сумська загальноосвітня школа №27 

Сумська спеціалізована школа  №7 

Сумська спеціалізована школа  №10 

Сумська спеціалізована школа  №25 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м. Тростянець 

Великочернеччинська спеціалізована школа Сумського району 

Басівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумського району 

Бездрицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумського району 

Біловодська загальноосвітня школа Роменського району 

Буймерська загальноосвітня школа Тростянецького району 

Буринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Верхньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів Сумського району 

Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівського району 

Косівщинська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів Сумського району 

Миколаївський НВК Сумського району 

Мокринський НВК Сумського району 

Низівська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів Сумського району 

Нижньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів Сумського району 

Новосуханівська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів Сумського району 

Пушкарівський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сумського району 

Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів №2 Сумського району 

Северинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумського району 

Слоутський НВК Глухівського району 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Сула Сумського району 

Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумського району 

Токарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумського району 

Шпилівський НВК Сумського району 

Олександрівська гімназія м. Сум 



ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»  

Харківська  загальноосвітня школа № 36 

Дублянська загальноосвітня школа  

Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка м. Прилуки 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. 

Д.Ушинського 

Черкаський державний бізнес-коледж 

Черкаська спеціалізована школа №17 

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням 

Криворізький природничо-науковий ліцей 

Запорізька загальноосвітня школа №5 

Запорізький обласний інститут післядипломної освіти  

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

НВК «СЗШ №1 – гімназія» 

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій Березнівський 

лісовий коледж 



 

Відкрила пленарне засідання СБРУЄВА Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка вітальним словом до учасників конференції.  

 

     
На пленарному засіданні 6 грудня виступили провідні вчені у галузі математики та 

методики навчання математики.   

Вела пленарне засідання доктор педагогічних наук ЧАШЕЧНИКОВА Ольга 

Серафимівна. 

 
Лариса Олегівна ДЕНИЩЕВА, професор 

Московського міського педагогічного університету (Росія) розповіла про нові стандарти 

математичної освіти.   

 
ЛОДАТКО Євген Олександрович, доктор педагогічних наук Української інженерно-

педагогічної академії, Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту м. 

Артемівська поділився досвідом формування та розвитку математичної культури вчителя 

початкових класів як основи професійного світосприйняття.  



 
Доктор педагогічних наук, професор Пловдівського університету ім. Паісія 

Хілендарского (Болгарія) МІЛУШЕВ Васил Борисов ознайомив присутніх з питаннями 

методичної розробки математичних задач з метою впливу на інтелектуальний розвиток 

учнів.  

 
Доповідь професора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди НЕЛІНА Євгена Петровича була присвячена особливостям розвитку 

інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів при вивченні алгебри і початків аналізу за 

авторськими дворівневими підручниками.  

 
У виступі доктора технічних наук, професора Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. В. Винниченка ФІЛЄРА Залмена Юхимовича було 

наголошено на необхідності вчити всіх, але шукати творчих, обдарованих, здібних до 

математики учнів, студентів.  



 
Завершила пленарне засідання доповідь доктора фізико-математичних наук, професора 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ПРАЦЬОВИТОГО 

Миколи Вікторовича, що була присвячена геометрії чисел як галузі математики і елементу 

математичної культури магістра-математика. 

 
Пленарне засідання пройшло дуже жваво, усі доповіді викликали бурхливе 

обговорення та шквал запитань, зокрема, і студентів  фізико-математичного факультету. 

Проф. Нелін Є.П. та проф. Лодатко Є.О. слухають доповідь проф. Філера З.Ю. 

 
Проф. Чашечникова О.С., проф. Денищева Л.О. та проф. Мілушев В.Б. слухають 

доповідь проф. Працьовитого М.В. 



 
Проф. Лиман Ф.М. та проф. Працьовитий М.В. обговорюють  

доповідь проф. Мілушева В.Б. 

 
Проф. Чашечникова О.С. та проф. Працьовитий М.В.  

обговорюють доповідь проф.  Денищевої Л.О. 

 
Проф. Мілушев В.Б.  

 



Проф. Філер З.Ю. відповідає на запитання 

 
 

Проф. Нелін Є.П. відповідає на запитання 

 

 

 
 

 



кандидат педагогічних наук В.К. Кірман ставить запитання проф. Є.П. Неліну 

 
 

6 грудня в рамках роботи конференції спільно з ІМЦ (Ткаченко В.М.) була проведена 

Школа молодого стажиста, у роботі якої взяли участь Чихар О., Мельник Н. (ЗОШ № 24), 

Ханюкова В. (Буймерівська ЗОШ), Бабич О. (ЗОШ № 9), Ткаченко Л., (СПШ № 7),  

Герасимов Р. (ЗОШ  №5), Чугаєва М. (Олександрівська гімназія), Лунгор І. (ПТУ № 12). 

 

7 грудня відбулися секційні засідання, на яких продовжилося обговорення актуальних 

проблем природничо-математичної освіти. У роботі секційних засідань та круглих столах 

брали активну участь також студенти 4 та 5 курсів фізико-математичного факультету 

 

7 грудня в рамках співпраці з СОІППО (Свєтлова Т.В.)  

 
був проведений круглий стіл для вчителів математики Сум та Сумської області, де 

взяли участь 40 вчителів математики, зокрема, Азаренкова А.І. (СПШ № 10), Фесенко В.А. 

(СПШ № 7), Сергієнко Л.В. (ЗОШ № 2), Чмирьова Л.Г. (ЗОШ № 27), Шапочка І.А. (ЗОШ № 

15), Саранчук О.В. (Великочернеччинська ЗОШ) та інші. 

О.С. Чашечникова представила вчителям одного з авторів  нового підручника з 

математики для 5-6 класів, що став переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників, 

доцента Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Богатирьову І.М., 

яка ознайомила присутніх з його особливостями.  



        
 

Професор Московського міського педагогічного університету (Росія) Денищева Л.О. 

розповіла про складові компетентності вчителя математики та стан даної проблеми на 

сучасному етапі освіти у Росії.  

 
 

Чухрай З.Б. ознайомила присутніх з особливостями роботи з авторською програмою-

консультантом з математики для школярів, що має авторське свідоцтво, яка 

розповсюджується безкоштовно для вчителів Сумщини.  

 

 



 

Шишенко І.В. розповіла про проект «Математика для всіх» та організований в його 

рамках дистанційний конкурс для учнів класів нематематичних профілів «Математика для 

всіх: ІТМ-2013».  

 
 

 

 

 


