Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: К 113.01.04
Відкрита
Вид дисертації: 00
Державний обліковий номер: 0493U002566
Дата реєстрації: 28-12-1999

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Опанасенко Владимир Григорьевич
ПІБ (англ.): Опанасенко Владимир Григорьевич
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 13.00.02
Дата захисту: 24-03-1992
На здобуття наукового ступеня: к.пед.н.
Спеціальність за освітою: 010100

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Черниговский государственный педагогический институт им.Т.Г.Шевченко
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2125296
Адреса: 252033, Украина, г. Киев, ул. Пирогова, 9
Телефон:
Інше:

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Украинский государственный педагогический университет им. Н. П. Драгоманова
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2125296
Адреса: 252033, Украина, г. Киев, ул. Пирогова, 9
Телефон: 224-1108
Інше:

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Назва організації: Нежинский государственный педагогический университет имени Николая Гоголя
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2125668
Адреса: 251200 г.Нежин Черниговской обл., ул.Крапивницкого, 2
Телефон: 2-23-53
Інше:

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Слепкань З.И. (д.пед.н., професор, 13.00.02, 1)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Тесленко И.Ф. (д.пед.н., професор, 13.00.02, 1)
Титова Т.И. (к.пед.н., доц., 13.00.02)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 40 - Нове вирішення актуального
наукового завдання

Кількість публікацій:

Кількість сторінок: 204

Кількість патентів:

Кількість додатків: 8

Впровадження результатів роботи: 35

Ілюстрації: 66

Мова документа: Українська

Таблиці: 17

Зв'язок з науковими темами:

Схеми:
Використані першоджерела: 181

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 373.1.02:372.8, 37.022
Тематичні рубрики: 14.25.09

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Методика решения геометрических и физических задач с использованием элементов тригонометрии в школьном курсе
математики

Тема (англ.)
Реферат (укр.)
Объект исследования: Процесс обучения учащихся геометрии в средней школе. Цель исследования: Разработать
эффективную методику решения задач с применением элементов тригонометрии, разрабботать истему прикладных
задач. Методы исследования и аппаратура: Анализ психолого-педагогической, методической литературы, передового
педагогического

опыта;

наблюдение;интервьюирование;

анкетирование;

качественный

анализ

результатов.

Теоретические результаты и новизна: Разработаны методические требования к обучению решению геометрических задач
и задач с физическим содержанием. составлена система задач с элементами тригонометрии. Практические результаты и
новизна: предложена усовершенстовваннная методика решения геометрических задач и задач с физическим
содержанием с применением элементов тригонометрии. Разработаны методические рекомендации по решению этих
задач

с

использованием

микрокалькуляторов

и

персональных

компьютеров.

Предмет

и

степень

внедрения:

Методические реокмендации по вопросам решения геометрических и физических задач с элементами тригонометрии и
использованию микрокалькуляторов внедрены в практику работы школы. Эффективность внедрения: Предложенная
методика позволяет повысить эффективность обучения геометрии, придать этому процессу прикладную и практическую
направленность. Сфера (область) использования: Для использования учителями математики и физики средних школ,

студентами

физико-математических

факультетов,

методистами

педагогических

институтов

и

институтов

усовершенстовования квалификации учителей.

Реферат (англ.)

Голова спеціалізованої вченої ради: Коршак Е.В. (к.пед.н., професор)

Підпис

М.П.

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Підпис

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

