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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ  

 
Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції 

з міжнародною участю 
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у 

процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу 
«ІТМ*плюс – 2011» ! 

 
 

Ми раді вітати вас на сторінках збірника матеріалів дистанційної конференції з 
міжнародною участю «ІТМ*плюс – 2011» !    

Традиція проведення конференції бере початок у 2009 році, коли на базі фізико-
математичного факультету науковці кафедри математики Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С.Макаренка у тісній співпраці з Інститутом 
педагогіки АПН України та Національним педагогічним університетом імені 
М.П. Драгоманова запросили колег обговорити особливості формування творчої 
особистості в процесі навчання математики. Тоді у  конференції взяли участь 203 
дослідника з України, Росії та Білорусії. Спілкування виявилося настільки цікавим та 
плідним, що організаційний комітет вирішив не тільки продовжити діалог, а і 
розширити коло учасників через залучення науковців, методистів, дослідників крім 
математичного, ще і природничого напрямків. Так абревіатуру «ІТМ – Інтелект, 
Творчість, Математика» замінила абревіатура «ІТМ*плюс».  

У конференції взяли участь як знані фахівці, так і молоді науковці та студенти, які 
лише починають свої перші кроки у науковій діяльності. Для них це чудова можливість 
поділитися власними поглядами та підняти проблеми, що потребують вирішення вже 
сьогодні. Роботи відрізняються не лише за змістом, а й за рівнем подання результатів 
досліджень, однак оргкомітет та редакційна рада збірника наукових праць намагалися 
«максимально демократично» відбирати матеріали до друку. 

Інформаційну підтримку конференції здійснюють науково-методичний журнал 
«Математика в школі» (головний редактор Т.М. Хмара) та всеукраїнська газета для 
вчителів «Математика» (головний редактор І.С. Соколовська). Зусилля російських і 
білоруських учених для участі у конференції консолідували професор І.Є. Малова 
(Брянський державний педагогічний університет імені академіка І.Г. Петровського, 
Росія) та доцент В.В. Пакштайте (Мозирський державний педагогічний університет 
імені І.П. Шамякина, Білорусь). 

Бажаємо всім учасникам конференції творчих ідей, натхнення у праці, визначних 
досягнень! 

До зустрічі на конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей 
учнів та студентів у процесі навчання математики» (ІТМ–2012) у 2012 році! 

 
 

З повагою, оргкомітет Всеукраїнської 
дистанційної науково-методичної конференції з 
міжнародною участю «Розвиток інтелектуальних 
умінь і творчих здібностей учнів та студентів у 
процесі навчання дисциплін природничо-
математичного циклу «ІТМ*плюс –2011» 

 
 



Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю  
.                                                                                                                                                                                                                                 . 
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При решении стереометрических задач по теме «Расстояния в пространстве» учащиеся могут 

испытывать трудности при построении необходимого перпендикуляра – не видят, куда попадёт его 

основание. 

Если говорить о расстоянии от точки до плоскости, то в ряде задач необходимость построения 

соответствующего перпендикуляра отпадает по двум причинам: 

1)  если прямая AB пересекает плоскость α в точке O, то ρ (А, α) : ρ (В, α) = АО : ВО (опорная 

задача, [1, с. 89]); 

2)  если прямая AB параллельна плоскости α, то ρ (А, α) = ρ (В, α) (определение расстояния от 

прямой, параллельной плоскости α, до этой плоскости). 

Значит, зная расстояние от какой-нибудь точки до плоскости, можно без построения 

соответствующего перпендикуляра вычислить расстояние от другой точки до этой плоскости. 

Учащимся, которые испытывают затруднения в применении указанных утверждений для решения 

конкретной задачи в силу «загруженности» чертежа, может помочь следующий приём, раскрывающий 

последовательность рассуждений. 

Пусть требуется найти расстояние от точки A до плоскости α (назовём эту точку искомой). Для 

этого нужно: 

1) выбрать прямую, проходящую через искомую точку и точку, расстояние от которой до данной 

плоскости известно, и определить её взаимное расположение с данной плоскостью; 

2) если выбранная прямая параллельна плоскости, то сделать вывод, что искомое расстояние равно 

данному; 

3) если выбранная прямая пересекает плоскость, то найти точку пересечения этой прямой с 

плоскостью и записать соответствующее равенство, содержащее отношение расстояний от искомой 

точки до плоскости и от данной точки до этой плоскости. 

Если использовать интерактивную доску (ИД), то:  

1) указанный приём может находиться в папке «Как находят …?» под именем «Как находят 

расстояние от точки до плоскости, если известно расстояние от какой-нибудь другой точки до 

этой плоскости?»; сама последовательность рассуждений может сопровождаться рисунком с 

соответствующими анимациями;  

2) представленная опорная задача может находиться в папке «Опорные задачи стереометрии» под 

именем «Задача о расстоянии от точки до плоскости»; сама задача представлена текстом и 

соответствующим рисунком. 

Раскроем использование ИД в случае затруднений учащихся при решении задачи № 5.010 [1]: 

Вершины A и B квадрата ABCD лежат в плоскости α, а вершина C удалена от этой плоскости на 

4. Найдите расстояние до плоскости α от: а) точки D; б) точки O пересечения диагоналей квадрата; 

в) точки M – середины DO; г) точки K пересечения медиан треугольника ADO; д) точки T пересечениям 

медиан треугольника DOC. 

Пункты а) и б) не вызывают затруднений в применении рассматриваемого приёма. К моменту 

решения пункта в) будут известны расстояния от точек C, D, O. При использовании ИД их можно 

выделить цветом и около букв зафиксировать найденные расстояния. Поэтому для нахождения 

расстояния от M до α можно использовать как точку D, так и точку O, поскольку соответствующие 

прямые пересекают плоскость α. Использование ИД позволяет быстро показать два возможных варианта 

решения. 

К моменту решения пункта д) к выделенным точкам, от которых расстояние до α известно, 

добавляются точки M и K. Однако на чертеже нет прямых, проходящих через точку T и известные точки, 

которая пересекла бы плоскость α. 

Такая ситуация, когда известный способ решения не помогает, может вызвать учебное 

затруднение учащихся. Преодолеть возникшее затруднение поможет следующий вопрос: «Из какой 

фигуры можно найти расстояние от точки T до α?». В случае затруднения с ответом задается вопрос: 

«Какие дополнительные стандартные построения можно применить?». Предполагается проведение 

прямых через точки M, C, Т, однако в построении соответствующих им точек пересечения с плоскостью 
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α могут возникнуть затруднения. Обращение к папке «Как строят…?», выбору вопроса «Как строят 

точки пересечения прямых и плоскости?» актуализирует соответствующий прием построения. Ответ на 

вопрос о фигуре, из которой можно искать нужное расстояние, приводят к выносному чертежу трапеции, 

вершинами которой являются точки M, C, а также точки M1 и C1 – основания перпендикуляров, 

опущенных из этих точек на плоскость. 

Вопрос «Что известно о данной трапеции, и что в ней требуется найти?» приводит к составлению 

подзадачи: зная основания трапеции, найти длину отрезка, параллельного основаниям, концы которого 

лежат на боковых сторонах. 

Вопрос: «Как решают такие задачи?» может помочь составить план решения. В случае 

затруднения можно обратиться к папке «Информация из планиметрии» и в разделе «Трапеция» 

актуализировать способ решения выделенной подзадачи.  

При подведении итогов работы с задачей важно, чтобы на вопрос «Что помогло решить задачу?» 

учащиеся не только зафиксировали известные приёмы (стандартные дополнительные построения; 

использование опорной задачи о нахождении расстояния от точки до плоскости; использование 

подзадачи о нахождении длины отрезка, параллельного основаниям трапеции, концы которого лежат на 

боковых сторонах), но и:  

а) приём выделения на чертеже точек, расстояние от которых до плоскости известно, с указанием 

найденного расстояния; 

б) выделение трапеции, основания которой – перпендикуляры, соответствующие расстояниям от 

известных точек до плоскости. 

Оба новых приёма заносятся в папку «Что помогает в поиске способа решения?» 

 

Литература 
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Аннотация. Балашова К.В. Использование интерактивной доски для преодоления 

затруднений учащихся при изучении расстояния в пространстве. Раскрыто использование 

интерактивной доски для преодоления затруднений учащихся в построении основания перпендикуляра 

из точки на плоскость, за счёт применения опорной задачи, позволяющей находить расстояние от 

точки до плоскости без соответствующего построения. 

Ключевые слова: расстояние от точки до плоскости, интерактивная доска, опорная задача в 

математике. 

Summary. Balashova K. The use of interactive board for overcoming the difficulties that students 

come in for in the process of studying space distance. The use of interactive board for overcoming the 

difficulties that students come in for while plotting the base of the perpendicular from the point to the plane by 

using the reference task, allowing to find the distance from the point to the plane without the corresponding 

plotting.  

Key words:distance from the point to the plane; interactive board; the main task of mathematics. 

 

Л.Л. Бурковська, О.М. Удовиченко 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми 

udovich_olga@pochta.ru 

БУРКОВСЬКА Л.Л., УДОВИЧЕНКО О.М. 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

Реформування освітньої галузі на теренах України йде різними шляхами, серед яких особливе 

місце займає впровадження інформаційних технологій. Інформатизація навчальної сфери передбачає не 

тільки використання на заняттях спеціальних технічних засобів (інтерактивні дошки, мультимедійні 

проектори тощо) і спеціалізованих програмних середовищ (віртуальні математичні та фізичні 

лабораторії, середовища програмування тощо). Акцентується увага на використанні інформаційних 

технологій як на інструменті, за допомогою якого можна знайти, проаналізувати та представити 

результат навчання. Саме ця ідея закладена в проектні технології, які набувають свого подальшого 

поширення не тільки за кордоном, а і в українських освітніх навчальних закладах. 

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок, розвиток критичного і творчого 

мислення, розвиток умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному 

просторі. Іншими словами, проектна діяльність спрямована на результат, який виходить при розв’язанні 

тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми. Зовнішній результат проекту можна 

побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. Внутрішній результат – досвід 

діяльності – стає безцінним надбанням як сформована компетентність в конкретній галузі знань. 
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Кафедрою інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

було розроблено спецкурс з використання інформаційних технологій у навчанні для студентів не 

природничих спеціальностей. В рамках цього курсу студенти знайомляться з технологією проектної 

діяльності за програмою «Intel@Навчання для майбутнього». 

Програма адаптована до 36 аудиторних годин і опановується протягом семестру. При цьому 

спецкурс за навчальними планами вивчається у 7 семестрі, тому коли у 8 семестрі студенти йдуть на 

практику до загальноосвітніх навчальних закладів, вони вже мають власне портфоліо і ті знання та 

вміння, які допоможуть їм втілювати проектну діяльність у навчальний процес. Протягом семестру 

студентам пропонується за самостійно обраними темами розробити навчальний проект і створити 

портфоліо, тобто комплект інформаційних, дидактичних та методичних матеріалів до проекту.  

В реальному навчальному процесі така проектна діяльність передбачає з боку вчителя 

запропонувати цікаву проблему, яка є актуальною для учнів, окреслити можливі шляхи її розв’язання, а з 

боку учнів визначитися із розв’язанням запропонованої проблеми та реалізувати задум вчителя і при 

цьому одержати нові знання та вміння. Під час опановування проектних технологій студенти – майбутні 

вчителі – стають на позиції як вчителя, так і учня, а тому можуть демонструвати і реалізовувати свій 

творчий потенціал, знання та вміння в галузі педагогіки, психології, інформаційних технологій, власної 

спеціалізації.  

Аналіз захищених проектів показав наступне.  

1. Студенти філологічних спеціальностей на відміну від студентів природничих спеціальностей як 

правило не пов’язують проектну діяльність учнів із навчальним предметом. Серед причин ми бачимо 

відсутність сформованих у світогляді студентів зв’язків навчального предмету (англійська мова, 

іноземна мова тощо) із реальним життям і його проблемами. Це означає, що під час навчання замало 

було розв’язано завдань практичного змісту або прикладних саме із спеціалізації. 

2. Студентські проекти у своїй більшості торкаються соціальних питань, тому їх реалізація 

можлива лише у позанавчальний час, на класних годинах, при проведенні шкільних виховних 

позакласних заходів тощо (зокрема, піднімались наступні напрями проектної діяльності: «Гроші та люди: 

хто ким керує?», «Чи зможу я навчатися за кордоном?», «Шлюб з іноземцем: пошук кращого життя чи 

другої половинки?» тощо). Причиною, на нашу думку, є акцентування власної уваги на суспільному та 

політичному житті країни, що для молоді сьогодні є істотним.  

Завдяки використанню під час проведення лабораторних занять групової форми роботи, роботи в 

парах, де студенти обговорюють тематику проектів, формулюють ключові та тематичні питання, сценарії 

учнівських робіт, та після аналізу презентацій проектів, вони мають не тільки матеріал власного 

навчального проекту, а знайомі з матеріалами інших студентських проектів. Така форма роботи дає 

можливість студентам не тільки на більш якісному рівні пройти педагогічну практику, а й 

впроваджувати в шкільну практику нові педагогічні технології. 

  

И.В. Волчкова, А. С. Максимова 

Донецкий национальный университет, г. Донецк 

Научный руководитель – Н.Н. Лосева, 

 доктор педагогических наук, профессор  

ВОЛЧКОВА И.В., МАКСИМОВА А. С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 

В развитии современного общества важную роль играет процесс его информатизации, основным 

направлением которого является информатизация образования на основе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) обучения [2]. 

Психолого-педагогические и методические основы проблемы применения программных средств 

учебного назначения, в частности, в обучении математике, исследовали М.И. Жалдак, В.М. Мадзигон, 

Е.Ф. Винниченко, Ю.В. Горошко, Ю.А. Дорошенко, В.В. Лапинский, С.А. Раков и другие. 

В научных трудах этих ученых сформулированы основные педагогические требования, 

рассмотрены дидактические и методические принципы, которые должны учитываться при разработке и 

внедрении информационно-коммуникационных средств в педагогическом процессе.  

Однако еще недостаточно разработаны методики их применения в учебном процессе при изучении 

конкретных дисциплин, в том числе при изучении студентами вузов математических специальностей 

дисциплины «Аналитическая геометрия». 

Общеизвестно, что информационные технологии могут сделать процесс обучения более 

интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное 

время. Одним из достоинств применения компьютера в обучении считается повышение мотивации 

учения. 
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Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель любой дисциплины мог подготовить и 

провести занятие с использованием ИКТ, так как такое занятие будет наглядным, красочным, 

информативным, интерактивным, экономит время преподавателя и студента. Применение ИКТ 

позволяет студенту работать в своем темпе, а преподавателю дает возможность оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для студента он выполняет различные функции: 

преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения.  

При изучении нового материала наглядное изображение является зрительной опорой, которая 

помогает наиболее полно усвоить учебный материал. Соотношение между словами преподавателя и 

информацией на экране может быть разным, и это определяет пояснения, которые дает преподаватель. 

Систематизация и закрепление материала необходимы для лучшего запоминания и четкого 

структурирования изученного. С этой целью в конце занятия можно провести обзор изученного 

материала, подчеркивая основные положения и их взаимосвязь. При этом повторение материала 

происходит не только устно, но и с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий. Кроме того, 

повторить изученный материал можно путем выполнения тестов на компьютере. 

Для решения дидактической задачи данного этапа используются следующие педагогические 

программные средства (ППС): презентации, созданные в среде MS PowerPoint, 3D Grapher, DG, 

Gran 1, 2D, 3D, MyTest, Линейная алгебра и аналитическая геометрия (ЛА и АНГ), 

Multimedia математика. 

Например, рассматривая применение такого ППС как «ЛА и АНГ» на этапе закрепления 

изученного материала, следует отметить, что назначение данного комплекса разработчики видят в том, 

чтобы активизировать самостоятельную работу студентов, помочь активному и неформальному 

усвоению предмета. 

В пункте «контрольные вопросы и задания», который присутствует в каждом изучаемом 

параграфе, содержатся вопросы по теории и простые задачи, решение которых не связано с большими 

вычислениями, но которые иллюстрируют то или иное теоретическое положение. Назначение пункта – 

помочь студентам в самостоятельной работе над теоретическим материалом, дать им возможность самим 

проконтролировать усвоение основных понятий. 

Тогда, ответив на предложенные в данном ППС вопросы, студенты смогут самостоятельно 

оценить уровень своей подготовки и, при необходимости, повторить материал который, по их мнению, 

был усвоен недостаточно. 

Приведем пример контрольных вопросов по теме «Эллипс на плоскости» курса аналитическая 

геометрия: 

1. Сформулируйте определение эллипса. 

2. Запишите каноническое уравнение эллипса на плоскости. 

3. Что такое эксцентриситет эллипса? Что он характеризует? 

4. Сформулируйте директориальное свойство эллипса. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий на занятиях и в 

самостоятельной внеурочной деятельности – это не дань моде, а необходимость, позволяющая студентам 

и преподавателю более эффективно решать стоящие перед ними задачи. 

Опыт показывает, что применение информационных технологий на занятиях АНГ расширяет 

возможности творчества как преподавателей, так и студентов, повышает интерес к предмету, 

стимулирует освоение студентами дисциплины, что, в итоге, ведет к интенсификации процесса 

обучения. Применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну из важных задач 

обучения – повышение уровня знаний. 

Мы согласны с учеными , что влияние ИКТ на содержание обучения проявляется в расширении и 

углублении теоретических основ курса математики благодаря большей их доступности, в углублении 

межпредметных связей и использовании заданий прикладного характера [1]. 

Таким образом, применение ИКТ на занятиях по математике обеспечивает: 

 дифференцированный подход к обучению студентов, имеющих разный уровень 

готовности восприятия материала; 

 лучшее усвоение материала, путем воздействия на разные системы восприятия студентов; 

 экономию времени при объяснении нового материала; 

 представление материала в более наглядном, доступном для восприятия виде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение информационных технологий на занятиях 

по математике является актуальным и результативным, повышает уровень практического владения 

предметом, а главное, формирует навыки самостоятельной деятельности, инициативность.  

Безусловно, компьютер не заменит преподавателя или учебник, поэтому он рассчитан на 

использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении методическими средствами. Ведь 
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только разумное комплексное сочетание всех имеющихся в распоряжении преподавателя методических 

приемов и технических средств может дать желаемый результат. 
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Анотація. Волчкова І.В., Максимова А.С. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчанні аналітичної геометрії. Підкреслюється доцільність використання ІКТ у 

навчанні математики як засобів підвищення мотивації, заощадження часу, поліпшення форм подання 

матеріалу. Наводиться приклад застосування ІКТ на занятті. 

Ключові слова: інформаційно – комунікаційні технології (ІКТ), педагогічні програмні засоби (ППЗ), 

аналітична геометрія. 

Аннотация. Волчкова И.В., Максимова А. С. Использование информационно-

коммуникационных технологий в обучении аналитической геометрии. Подчеркивается 

целесообразность использования ИКТ в обучении математики как средств повышения мотивации, 

экономии времени, улучшение формы представления материала. Приводится пример использования ИКТ 

на занятии. 

Ключевые слова: информационно – коммуникационные технологии (ИКТ), педагогические 

программные средства (ППС), аналитическая геометрия. 

Summary. Volchkova I., Maksimova A. Appling IT technologies in the study of analytic geometry 

traning. Expedience of the use of IT is underlined in teaching of mathematics as facilities of increase of 

motivation, economies of time, improvement of form of presentation of material. An example of the use of IT is 

made on employment. 

Key words: informational and communication technologies, pedagogical programmatic facilities, 

analytical geometry. 
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ВТОРНІКОВА Ю.С. 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  

ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ СТАНУ 

ПРОБЛЕМИ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ЗАХІДНИХ ВЧЕНИХ 

 

В умовах сучасного мобільного суспільства та процесу глобалізації всіх сфер життєдіяльності 

особистості відбувається становлення нової національної системи освіти, виразною ознакою якої 

виступає розбудова її на компетентнісно-зорієнтованій основі. Аналіз наукових джерел свідчить про те, 

що розвинені країни світу прикладають чимало зусиль щодо розробки системи професійної підготовки 

вчителів і викладачів, які б відповідали сучасним вимогам. В західній науковій літературі проблема 

професійної компетентності вчителя є суміжною з проблемою професійного розвитку вчителя. 

Існує декілька визначень поняття професійного розвитку вчителя (teacher professional 

development): 

1. Професійний розвиток педагога – це процес довжиною в життя, який починається зі вступу у Вуз і 

продовжується до пенсії; 

2. Професійний розвиток педагога – це професійне зростання, яке вчитель набуває в результаті 

накопичення досвіду і систематичної перевірки знань; 

3. Професійний розвиток педагога – це тривалий процес, який включає систематичне проведення 

тренінгів та семінарів для забезпечення розвитку та зростання в професії; 

4. Професійний розвиток педагога – це процес культурного зростання людини, а не просто професійна 

підготовка.  

Така нова для західного світу перспектива професійного розвитку педагога має декілька 

характеристик: 

- базується на конструктивізмі; 
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- сприймається як тривалий процес довжиною в життя; 

- процес, результати якого залежать від спільних зусиль його учасників ; 

- вчитель виступає як рефлексуючий практик; 

- процес, протікання і результати якого залежать від контексту, в якому він відбувається; 

- процес, по-перше, культурного, а не просто професійного зростання людини. 

Вченими визначено, що немає єдиної моделі професійного розвитку педагога. Вирішальним 

фактором у відборі моделі завжди стає контекст, в якому відбувається освіта. 

Аналіз наукової літератури стосовно системи професійного розвитку вчителя дозволив 

визначити наступні складники системи, які входять до цього поняття: 

- мета та перспективи професійного розвитку; 

- контекст, в якому відбувається професійний розвиток; 

- особистісні та професійні характеристики учасників системи; 

- моделі, методи і способи, що використовуються; 

- прибутки та витрати від професійного розвитку; 

- головна установа, яка прийматиме рішення; 

- процес оцінки ефективності професійного розвитку в різних округах; 

- підтримка інфраструктури процесу професійного розвитку. 

Вчений Інгварсон у 1998-у р. порівняв традиційну систему (traditional system) і стандартизовану 

систему ( standard-base system) професійного розвитку педагога і дійшов висновку, що традиційна 

система не ефективна, тому що не відповідає основній вимозі – орієнтації, перш за все, на потреби 

вчителів. 

Науковці Літл С. і Кохран-Сміт М. у 2001-у р. запропонували три підходи до професійного 

розвитку вчителя, які полягають у формуванні:  

- знання для педагогічної діяльності (knowledge-for-practice); 

- знання в педагогічній діяльності (knowledge-in-practice); 

- знання про педагогічну діяльність (knowledge-of-practice).  

 

Проведено багато досліджень, які доводять, що професійний розвиток вчителя відіграє важливу 

роль у модифікації методів навчання, і що саме ці модифікації позитивно впливають на результати 

педагогічної діяльності. Таким чином, якщо поставити мету – підвищити результати навчання учнів, то 

головним фактором для її досягнення постає професійний розвиток вчителя. 

Західні вчені Т. Гаскей, Т. Коркоран, М. Фуллан, С. Бейкер, С. Сміт та ін. у своїх розробках 

виділяють фактори успішного професійного розвитку вчителів. Основні з них такі: вміти працювати в 

команді; забезпечити постійну підтримку і контроль над вихованцями; демонструвати повагу до своїх 

колег; ставити перед собою конкретні цілі; забезпечити атмосферу культури в школі; підтримувати 

інтелектуальний, соціальний та емоційний зв'язок зі всіма учасниками педагогічного процесу; володіти 

необхідними педагогічними знаннями; досконало знати предмет, що викладається. 

Рейнолдс А., в результаті свого дослідження, відокремила три стадії професійного розвитку 

вчителя : підготовча( pre-active), інтерактивна (interactive) та творча стадія (post-active). В свою чергу, 

вчені Дрейфус С. і Дрейфус Х. описують п’ять рівнів: початковий (novice level), поглиблений 

початковий (advanced beginner level), компетентний (competent level), досвідчений (proficient level) і , 

нарешті, експертний рівень (expert level). Треба зауважити, що вчитель проходить ці стадії 

індивідуально, т. я. у кожного свої окремі характеристики, можливості та умови роботи, тому ці моделі 

розвитку являють собою лише загальний досвід більшості і не містять індивідуальних відмінностей. 

Для нас виявився цікавим той факт, що професійна компетентність вчителя вважається одним з 

рівнів педагогічної майстерності. 

Таким чином, західні вчені приділяють увагу переважно професійному розвитку вчителя, одним з 

етапів якого є набуття вчителем професійної компетентності. Для забезпечення професійного розвитку 

вчителя необхідно розглядати його як: 

 тривалий процес довжиною в життя; 

 процес, який значно впливає на успішність навчання учнів; 

 систематично спланований процес, який потрібно підтримувати, фінансувати та аналізувати; 

 процес, активними учасниками якого є вчителі, тому необхідно забезпечити їх часом та фінансовою 

підтримкою для реалізації цього процесу; 

 узгоджену співпрацю шкіл, Вузів та інститутів підготовки вчителів для забезпечення розвитку 

вчителя з самого початку його кар’єри; 

 процес забезпечення вчителя різними моделями та технологіями навчання; 

 використання нових технологій і дистанційної освіти. 

Між тим, проблема формування професійної компетентності вчителя у західній науковій 

літературі не є достатньо розробленою. 
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Анотація. Вторнікова Ю.С. Формування професійної компетентності вчителя як один зі 

складників його професійного розвитку: аналіз стану проблеми в наукових працях західних 

вчених. У статті проаналізовано проблему професійного розвитку вчителя в працях європейських та 

американських науковців, подано її визначення, характеристики перспектив розвитку, описано існуючі 

моделі та системи професійного розвитку, вивчено фактори успішного професійного розвитку та рівні 

оволодіння професійною майстерністю, одним з яких є набуття професійної компетентності. 

Ключові слова: професійний розвиток вчителя, професійна компетентність вчителя, модель 

професійного розвитку вчителя. 

Аннотация. Вторникова Ю.С. Формирование профессиональной компетентности учителя 

как одно из составляющих его профессионального развития: анализ состояния проблемы в 

научных работах западных ученых. В статье проанализирована проблема профессионального 

развития учителя в работах европейских и американских ученых, поданы ее определения, 

характеристики перспектив развития, описаны существующие модели и системы профессионального 

развития, изучены факторы успешного профессионального развития и уровни овладения 

профессиональным мастерством, одним из которых является профессиональная компетентность. 

Ключевые слова: профессиональное развитие учителя, профессиональная компетентность 

учителя, модель профессионального развития учителя. 

Summary. Vtornikova Y. Formation of teacher’s professional competence as a component of 

his/her professional development: analysis of the problem in western scholars’ scientific works. The article 

analyses the problem of teacher’s professional development in the works of European and American scholars. 

Its definitions and characteristics of development perspectives are given. Existing models and systems of the 

professional development are described. The factors of successful professional development and the levels of 

mastering it (one of levels is professional competence) are studied.  

Key words: teacher’s professional development, teacher’s professional competenct, teacher’s 

professional development model. 
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ГОЛОДЕНКО О.М.  

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

 

Використання мультимедійних засобів, а саме – проектного методу при навчанні передбачає 

декілька основних напрямків реалізації педагогічної діяльності. Особливістю даного методу є 

можливість використання його на всіх етапах процесу навчання; формалізована модель змісту, 

статистична, текстова, графічна, ілюстративна інформація; індивідуальна допомога учневі Цей метод має 

багато переваг перед традиційними, оскільки, працюючи над проектом, учні діють не шаблонно, а 

знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі, вчаться користуватися різними джерелами 

інформації, переробляти її та відбирати найголовніше. Учень під час створення проекту (презентації) 

повинен розробити план викладу матеріалу, конкретизувати матеріал ілюстраціями та ключовими 

словами або текстом, встановити логічний зв'язок між слайдами, зробити висновки. На своїх уроках 

використовую публікації, веб-сайти, опорні конспекти, виконані з використанням комп’ютера. 

Підготовка до захисту готового проекту вимагає відпрацювання вміння представити отримані результати 

в такій формі, щоб вони були цікаві і зрозумілі учням. Таким чином, робота з проектної системи вирішує 

багато педагогічних завдань: створення позитивної мотивації в процесі навчання (забезпечується 

інтересом до обраної теми проекту, можливістю спробувати свої сили в самостійній творчій роботі та 

демонстрації результатів перед компетентною аудиторією); формування навичок розумової праці, 

узагальнених інтелектуальних вмінь у процесі пошуку інформації; вироблення прийомів колективної 

праці, розвиток письмового і усного мовлення, оскільки результати роботи представляються у вигляді 

ілюстративного матеріалу та тексту, а сам проект захищається в усній формі перед аудиторією. Сам 

проект це своєрідна тріада: задум → реалізація → продукт. 

Мене приваблює в цьому методі можливість розвитку активності, самостійності, творчості, 

індивідуальності учнів. 

Наведу приклад методу проектів на уроці фізики. 

Сценарій уроку "Теплові двигуни і охорона довкілля". 

В курсі фізики використовую метод проектів при вивченні історії відкриття фізичних явищ і 

законів, для знайомства з біографією вчених, при вивченні застосування явищ на практиці і в техніці. 

Наприклад, при вивченні теми "Теплові двигуни і охорона довкілля". Тут вирішуються одночасно 

декілька цілей. 
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Повчальні: 

1. Розкрити фізичні принципи дії теплових двигунів; 

2. Ознайомити з історією створення ТД і їх творцями; 

3. Ознайомити учнів з найважливішими напрямами теплотехніки; 

4. Встановити негативні впливи вживання ТД на довкілля і шляхи їх усунення. 

Розвиваючі: 

1. Розвивати уміння користуватися комп'ютером, складати презентацію; 

2. Навчити добувати інформацію з додаткової літератури і з Internet, аналізувати її, складати схеми, 

конспекти; 

3. Проводити порівняння, робити висновки; 

4. Розширити кругозір учнів; 

5. Розвинути монологічне мовлення, уміти виступати перед аудиторією і слухати виступ товаришів. 

6. Виділяти головне і робити записи з виступів. 

Виховні: 

1. Прищеплювати інтерес до предмету; 

2. Формувати своє відношення до малих і глобальних проблем екології Землі; 

3. Навчити самостійності, відповідальності, впевненості. 

Хід уроку 

Урок складається з двох частин: 

• з організації і здійснення проекту; 

• захисту проекту. 

При організації проектної діяльності пояснюю, як працювати, як скласти звіт: конспект, реферат, 

презентацію. Визначаються робочі групи по двоє або по одному учневі, вибираються теми. Заздалегідь 

домовляємося з вчителем інформатики про надання Internet. 

Теми проектів: 

1. Парова машина Ползунова. 5. Парова турбіна. 

2. Паровий двигун Уатта. 6. Газова турбіна. 

3. Карбюраторний двигун. 7. Реактивний двигун. 

4. Дизельний двигун. 8. Використання теплових двигунів і охорона довкілля. 

 

Завдання проекту: 

1. Знайти з додаткової літератури і Internet матеріал; 

2. Скласти конспект або реферат; 

3. Знайти фотографії, схеми, малюнки з Internet і підготувати презентацію в Power Point; 

4. Підготувати план захисту проекту і тези доповіді. 

У змісті доповіді має бути інформація: 

• Хто і коли створив • ККД; 

• Коротка біографія винахідника • Позитивні якості і недоліки; 

• Основні частини і принцип роботи • Де застосовується. 

 

Проект оцінюється окремо за виконану роботу і окремо за захист перед аудиторією. Захист 

проектів складається також з двох частин: сам захист і аналіз матеріалу. Під час уроку по ходу доповідей 

кожен заповнює самостійно таблицю "Характеристика теплових двигунів". Після доповідей по 

заповненій таблиці аналізуємо всі "ПЛЮСИ" і "МІНУСИ" двигунів, виявляємо яку шкоду приносять 

теплові двигуни і шляхи їх усунення або зменшення, загальними зусиллями робимо ВИСНОВОК. За 

активну участь в обговоренні і за наданий звіт по зошиту учні також отримують оцінку. 

Найцікавіші презентаційні проекти включаю в свої уроки. 

Таким чином, використання ІКТ на уроках фізики розвиває комунікативні здібності учнів в двох 

напрямах одночасно: 

Перший напрям – інтерактивний діалог учня з комп'ютером 

Другий напрям – діалог учня з учнем або вчителем. 

Зупинимося на тих особливостях методу проектів, які позитивно впливають на формування 

комунікативних умінь. По-перше, можливість при виконанні проекту колективної роботи, сприяючої 

розвитку як традиційних комунікативних умінь і навиків, так і умінь і навиків, пов'язаних з 

використанням для організації спілкування ІКТ. По-друге, комплексність виконуваної роботи. 

Виконання проекту дозволяє формувати не лише окреме комунікативне уміння, але цілу групу, деколи 

різнорідних комунікативних умінь, зв'язаних, перш за все з широтою тим проектів і використанням 

величезного спектру інструментів для його виконання. По-третє, метод проектів дозволяє повертатися до 

дій, які учні виконували раніше, повторювати і закріплювати. Організовується циклічність у формуванні 

комунікативних умінь. Ті учні, які не освоїли той або інший вигляд умінь на початкових стадіях 
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навчання мають можливість наздогнати успішніших. 

 

Анотація. Голоденко О.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів методом проектів з 

використанням інформаційних технологій. Нові інформаційно-комунікаційні технології дозволяють 

подавати навчальний матеріал у різних формах і навчати учнів в інтерактивному режимі працювати в 

системі "учень – програмне середовище – вчитель", що позитивно впливає на їх якість знань і стимулює 

до освітньої діяльності, забезпечує саморозвиток, самовираження і самоосвіту. 

Ключові слова: мультимедійні засоби, метод проектів, комунікативні здібності, творча робота, 

процес навчання. 

Аннотация. Голоденко А.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся методом 

проектов с использованием информационных технологий. Новые информационно-коммуникационные 

технологи позволяют преподносить учебный материал в разных формах и обучать учащихся в 

интерактивном режиме работать в системе "учащийся – программная среда – учитель", что 

позитивно влияет на качество знаний и стимулирует к образовательной деятельности, обеспечивает 

саморазвитие, самовыражение и самообразование. 

Ключевые слова: мультимедийные средства, метод проектов, коммуникативные способности, 

творческая работа, процесс обучения. 

Summary. Golodenko A. Student’s cognitive activity encouragement by implementing the method 

of projects and using information technologies. New information-communicational technologies allow 

presentation of educational material in different forms and teaching students to work in the interactive mode 

according to the system "a learner – a software environment – a teacher" that positively influences the quality of 

knowledge and stimulates to performing educational activity, provides self-development, self-expression and 

self-education. 

Key words: multimedia facilities, a method of projects, communicative capabilities, creative work, 

teaching process. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АСТРОНОМІЇ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

На початку ХХІ ст. людство ввійшло в нову стадію свого розвитку – вчені й політики, підприємці 

й педагоги все частіше говорять про настання інформаційної ери. Сучасне життя досить складно уявити 

без використання комп’ютерної техніки. Наш час – це епоха постійних змін у технологіях, зокрема в 

освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання. 

Перед сучасною школою постало завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві 

через формування відповідних компетентностей у процесі навчання. 

Впровадження в структуру уроку елементів мультимедіа дозволяє здійснити одночасну передачу 

різних видів інформації. Як правило це означає поєднання тексту, звуку, графіки, анімації та відео. 

На уроках астрономії намагаюсь достатньо часто використовувати групові інформаційні проекти 

(презентації). Для розробки презентації учнів поділяю на групи. В групах учасники проекту самостійно 

розподіляють ролі, які вони будуть виконувати: «генератор ідей» - задає структуру самого проекту і його 

проекту; «теоретик» - проводить презентацію проекту; «практик» - узагальнює та аналізує, робить 

висновок; «виконавець» - створює слайди; «критик» - корегує пошук, аналізує та узагальнює нові факти. 

Використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність 

засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу 

їх отримання. Важливість застосування мультимедійних засобів полягає в тому, що вони вносять в урок 

"цікаву новизну", яка за своїм змістом і формою викладу дає можливість відтворити за короткий час 

значний за обсягом матеріал, а також по-новому його з'ясувати, викликати в учнів нові образи, 

поглибити здобуті знання. 

Презентації – найбільш прості в плані створення посібники, призначені для ілюстрації 

навчального матеріалу в процесі заняття на екранах моніторів або за допомогою спеціалізованих 

проекторів. Як правило, презентації використовуються для візуалізації динамічних явищ, наприклад, 

рухів небесних тіл (Місяця, планет, зірок), сонячних і місячних затемнень та ін. Існує стабільне 

програмне забезпечення для створення презентацій, наприклад Microsoft PowerPoint, відлагоджені 

технології. До безперечних позитивних якостей презентацій також можна віднести можливість їх 

створення безпосередньо самими викладачами, при цьому вочевидь, що такий програмний продукт буде 

найбільш точно вписуватися в контекст навчального матеріалу. 
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У педагога з'явилася свобода творчого вибору, з'явилася можливість передати дітям те, що він 

вважає потрібним, на що він здатний. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити наступний висновок: використання презентації на 

уроці є застосуванням наочного методу ілюстрацій у взаємозв'язку з іншими методами, що дозволяють 

розвивати мислення учнів і активізувати їх пізнавальну діяльність. Ілюстрації особливо необхідні тоді, 

коли об'єкти не доступні безпосередньому спостереженню, а слово вчителя виявляється недостатнім, аби 

дати уявлення про об'єкт, що вивчається, або явище. Інформація, що розміщена на слайді і з'являється в 

потрібні моменти пояснення і тому подібне заставляє учнів пройти через всі етапи мислення, 

використовувати різні розумові операції. 

В порівнянні з традиційною формою ведення уроку, що заставляє вчителя постійно звертатися до 

крейди і дошки, використання таких презентацій звільняє велику кількість часу, який можна використати 

для додаткового пояснення матеріалу. 

Проте надмірне захоплення мультимедійними технологіями без відповідної методичної підготовки 

може привести до педагогічних помилок, що знижують ефективність їх застосування. 

Використання ІКТ повинне не ускладнювати роботу вчителя, а полегшувати працю. Зробити 

навчальний процес динамічнішим, ефективнішим, і головне цікавим для учнів. Даний метод можна 

використовувати по всіх предметах для більшої інформативності і наочності. 

Найцікавіші презентаційні проекти викладачі включають в свої уроки. 

Поза сумнівом, використання медіапрезентацій оптимізують діяльність вчителя, спрощують 

підготовку викладача до уроку в майбутньому. Можливість роздрукувати необхідні слайди вирішує 

проблему тиражування дидактичного роздавального матеріалу до уроку. 

Презентації дозволяють вчителеві використовувати різні форми навчання і види діяльності на 

уроці для розвитку різних видів мислення учня. 

Презентації можуть бути використані при поясненні нового матеріалу, при повторенні 

пройденного матеріалу і при організації поточного контролю знань (презентації-опити). Презентації-

опити містять питання-завдання, адресовані учням, в них можуть бути включені матеріали, що 

відображують ключові експерименти пройденной теми або що демонструють вивчене фізичне явище. 

Питання до учня міститься в заголовку слайду, коментарі і пояснення до малюнків даються вчителем по 

ходу презентації. Подібні презентації-опити можуть бути розраховані на фронтальний усний опит учнів 

або фронтальний індивідуальний письмовий опит (контрольна робота, письмова перевірочна робота, 

самостійна робота). 

Наприклад, візьмемо тему "Сонячна система". Для представлення небесних тіл і вивчення їх 

фізичних характеристик матеріал підручника недостатній, а для розбору кожної планети не вистачає 

часу, адже за планом потрібно зробити порівняльний аналіз планет, що загального між ними, чим вони 

відрізняються, які особливості мають. Для цього потрібна інформація, притому найсвіжіша. 

Раніше вимагав зробити реферат, виступити з доповіддю. Але наявна в бібліотеці література в 

основному дуже застаріла, а викачані з Інтернету готові реферати багато учнів не редагують, навіть не 

читають. Тому останнім часом даю завдання підготувати доповідь з презентацією. У змісті презентації 

мають бути: 

1. Загальна характеристика; 

2. Історія відкриття; 

3. Фізичні умови; 

4. Висновок. 

Презентація має бути, окрім інформаційної, ще й яскравою, містити безліч фотографій і 

схематичних малюнків. 

За підсумками виступів учні складають таблицю даних. Далі по ній роблять порівняльну 

характеристику планет і тому подібне. 

Тут ми виграємо багато що. Окрім здобуття навиків роботи з комп'ютерними програмами, пошуку 

інформації в Інтернеті, учні отримують додаткову інформацію про ті або інші небесні об'єкти і космічні 

явища. 

За отриманими табличними даними провожу наступні навчальні завдання. 

Учні отримують оцінки: 

– по виконаній роботі і по виступу; 

– за підсумками подальшої роботи по таблиці. 

При складанні презентації учень вимушено читає і редагує зміст на відміну від готового реферату. 

При правильній організації навчального процесу отримую масу вільного часу і готовий 

методичний матеріал. 

 

Анотація. Голоденко С.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках астрономії з 

використанням інформаційних технологій. Активна роль інформаційних технологій в освіті 
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обумовлена тим, що порівняно з традиційними навчально-методичними засобами комп’ютерно-

орієнтовані засоби навчання забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати сучасні 

педагогічні технології навчання на більш високому рівні, стимулюють розвиток дидактики та 

методики. 

Ключові слова: інформаційні технології, презентація, мультимедійні технології, навчальний 

процес. 

Аннотация. Голоденко С.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

астрономии с использованием информационных технологий. Активная роль информационных 

технологий в образовании обусловлена тем, что в сравнении с традиционными учебно-методическими 

способами компьютерно-ориентационные способы обучения обеспечивают новые возможности, а 

также позволяют реализовать современные педагогические технологии обучения на более высоком 

уровне, стимулируют развитие дидактики и методики. 

Ключевые слова: информационные технологии, презентация, мультимедийные технологии, 

учебный процесс. 

Summary. Golodenko S. Student’s cognitive activity encouragement on the lessons of astronomy 

with the use of information technologies. An active role of information technologies in education is 

conditioned by the fact that compared to traditional educational methods, computer-oriented teaching methods 

provide new possibilities and also allow to practise modern teacher training technologies on a higher level, 

stimulate didactics and methods development. 

Key words: information technologies, presentation, multimedia technologies, educational process. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ON-LINE РЕЖИМА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОПЫТОВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ХИМИИ 

 

В результате воздействия определенных предметов и явлений окружающего мира на наши органы 

чувств формируется предметность восприятия. Наглядный образ восприятия относится к определенному 

предмету внешнего мира. Это соотношение является основной ориентировочной функцией, в том числе 

и в познании, изучении объектов какой-либо дисциплины. Неотъемлемым элементом при формировании 

образов восприятия являются демонстрационные опыты. 

Демонстрации различных опытов, как химических, так и физических, на лекционном занятии, в 

лекционной аудитории постепенно исчезают из практики лектора. Не в первую очередь здесь играет роль 

необходимость соблюдения требований безопасности эксперимента, которая предусматривает наличие 

средств пожарной безопасности, вытяжных средств, средств оказания первой помощи и т.д. Даже если 

демонстрация происходит, то для нее выбираются не всегда наиболее эффектные опыты, и не в 

последнюю очередь из-за небезопасности эксперимента, проводимого в большой аудитории. 

Важнейшим требованием к демонстрационному эксперименту является техника его выполнения. 

Малейший ошибочно выполненный элемент демонстратора может снизить авторитет педагога и вызвать 

насмешливое отношение к нему, это также является одним из факторов отказа от демонстрационных 

опытов. Кто не помнит своего затаенного вопроса на уроках химии: «Получится или не получится у 

учителя опыт», если не получался, то тихо злорадствовали.  

Опыты (в том числе и демонстрационные) постепенно вытиснили на практические и 

лабораторные занятия. Но от этого лекционное занятие много потеряло, и в первую очередь свою 

стимулирующую функцию. Ведь проделанный наедине или в присутствии большого количества людей 

опыт вызывает совсем другие ощущения. В толпе, в массе, все воспринимается более остро, эффективно 

дает возможность к последующему обсуждению увиденного. 

Современные технические средства обучения дают возможность избежать перечисленных 

проблем при демонстрации опытов, путем замены их просмотром учебных фильмов, видеороликов.  

Использование интерактивных досок и проекторов, позволяет преподавателю, без больших 

трудностей, внести этот элемент в свои лекционные занятия. Правда, не всегда можно найти 

соответствующие учебные фильмы, но процесс их создания постепенно осваивает каждый педагог. 

Например, в ИППК преподавателями были созданы такие фильмы, как «Пожары от малокалорийных 
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источников зажигания. Непотушенная сигарета», «Особенности развития и тушения закрытых пожаров» 

и многие другие. Современного педагога уже трудно представить не владеющим Pinakl или другими 

аналогичными профессиональными программами. И тогда соблюдение всех требований безопасности, 

непоколебимости авторитета с меньшими затратами при проведении можно добиться при использовании 

видеороликов. Но с большим ли эффектом?  

Процесс запуска видеоролика, включенного в PowerPoint, составляет несколько секунд. Однако 

переключение с одного вида деятельности на другой приводит к определенному торможению в 

восприятии. И первые кадры, а иногда и больше, не воспринимаются. Это можно, правда, учитывать при 

создании учебных видеороликов в виде длительной музыкальной или иной заставки. 

Известно, что насыщенные меньшими эффектами демонстрационные материалы запоминаются на 

более длительный период. Однако создавая учебный фильм, трудно избежать этих пересыщений. При 

реальном наблюдении за проведением опытов пересыщения исчезают, размеренный, реальный темп 

положительно влияет на усвоение и осмысление за наблюдаемым явлением.  

Технические средства обучения позволяют расширить воздействие на обучаемого путем 

активизации процесса восприятия. И этого можно добиться, используя on-linе технологии. В ИППК 

апробировалось и интенсивно внедряется в учебный процесс использование on-linе технологий. 

Имеющееся оборудование: интерактивные доски, проекторы, кинокамеры и т.д., позволяет это сделать. 

Приведу несколько примеров такого использования. Например, для демонстрации химических 

опытов на лекционном занятии заранее, два или три обучаемых, под руководством преподавателя 

проводят планируемый к демонстрации эксперимент в лаборатории. У вытяжного шкафа в лаборатории 

(или нескольких шкафов, в зависимости от сложности собранных установок и демонстрационных задач) 

предварительно устанавливаются видеокамеры (например, Sony Handycam Vision) которые 

подключаются к беспроводным передатчикам (Bada video audio sender) на проекторе, размещенном в 

лекционной аудитории устанавливается беспроводной приемник (Bada video audio sender). Во время 

лекции, в необходимый по плану момент, по мобильной связи лектором дается сигнал о начале 

эксперимента. Подготовленные ранее обучаемые начинают его выполнять. И за этим процессом, 

проводимым в лаборатории, с устными комментариями преподавателя, наблюдает вся аудитория. 

Познавательный интерес, и соответственно обучающий, развивающий, стимулирующий эффект к этим 

проводимым в лаборатории демонстрационным опытам, многократно превосходит тот, который 

наблюдается при просмотре учебных видеофильмом. При этом, все ошибки никоим образом не 

отражаются на авторитете педагога, так как это ошибки обучаемых. Наблюдение за своими 

сверстниками всегда интереснее, нет никаких сомнений в комбинаторике, достигаемой техническими 

возможностями при монтаже учебного фильма.  

Происходит необходимая разрядка, мотивация и актуализация изучаемого вопроса. 

Известно, что процесс восприятия характеризуется целостностью. Практика наблюдений также, 

являясь источником знаний человека, вносит свои поправки в приобретаемые знания. Образ восприятия 

формируется из множества частей. «Каждая часть, входящая в образ восприятия, приобретает значение 

лишь при соотнесении ее с целым и определяется им» [1]. 

Таким образом, целостное опознание изучаемого предмета затруднительно без визуализации 

явление, и только при словесно-плакатно-схемном отображении, которое стало широко применяться при 

использовании PowerPoint для поддержки лекционного занятия. 

При восприятии лекции студент видит преподавателя, слышит его речь, записывает основное 

содержание лекции. Комплекс действующих раздражителей вызывает возбуждение в зрительных, 

слуховых двигательных рецепторах. Возникшее возбуждение передается в мозговые корковые центры. В 

результате образуются сложные системы временных нервных связей, определяющих целостность 

восприятия [2]. Физиологической основой рассмотренных факторов является установленные И.П. 

Павловым рефлексные отношения. И.П. Павлов экспериментально показал, что при восприятии 

определенных явлений сигнальные значения имеют не столько сами раздражители, сколько особенные 

отношения между ними, и поэтому рефлекс вырабатывается в большей мере на отношение между 

раздражителями. Демонстрационные опыты в on-line режиме позволяют включить различные 

анализаторы, что усиливает межанализаторные нервные связи, вызывающие более стойкие предметные 

восприятия целостности и предметно отражаемых и воспринимаемых явлений, что способствует 

осознанности и осмысленности отражаемых предметов, регулирует процесс формирования образов 

человеческого восприятия. 

После первой демонстрации отбою нет от желающих самим поучаствовать в этом 

демонстрационном выполнение опытов в на всю поточную аудиторию. 

Мы также пробовали проводить семинары с участием специалистов, которые могут дать 

компетентное суждение о разбираемых вопросах с использованием SKEIP технологий.  
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Анотація. Горовіх О.Г., Ермилова Е.Г. Використання on-line режиму для демонстрації 

дослідів на лекціях з хімії. Розкрито психологічний компонент практики використання 

демонстраційних дослідів, показано їх особливу ефективність в on-line режимі. 

Ключові слова: технічні засоби навчання, демонстраційній дослід, процес сприйняття, лекційне 
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Аннотация. Горовых О.Г., Ермилова Е.Г. Использование on-line режима для демонстрации 

опытов при проведении лекционных занятий по химии. Раскрыт психологический компонент в 

практике использования демонстрационных опытов, показана его особая эффективность при 

проведении их в онлайн режиме. 
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лекционное занятие. 

Summary. Gorovich O. Ermilova E. Implementation of the on-line mode for demonstrating 

experiments in the process of conducting the lectures in chemistry. Psychological component in practical 

implementation of demonstration experiments is revealed, its special effectiveness in the process of online mode 

lectures conducting is shown. 

Key words: technical teaching tools, demonstration experience, perception process, lecture employment. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ  

С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Внедрение компьютерных технологий в образовательную деятельность является одним из 

основных направлений развития образования. В первую очередь это относится к дисциплинам 

естественно-математического цикла, в частности экономико-математическому моделированию (ЭММ). 

Оптимизация обучения ЭММ способами информационных технологий преследует ряд методических 

целей: моделирование и имитация изучаемых процессов или явлений; проведение лабораторных работ в 

условиях имитации на компьютере реального опыта или эксперимента; формирование умения принимать 

оптимальное решение в различных ситуациях [1,3]. 

ЭММ имеет большое практическое применение, так как. часто используется в производстве. 

Практическими задачами экономико-математического моделирования являются, во-первых, анализ 

экономических объектов; во-вторых, экономическое прогнозирование, предвидение развития 

хозяйственных процессов и поведения отдельных показателей; в-третьих, выработка управленческих 

решений на всех уровнях управления. Применение компьютерных технологий в ЭММ позволяет 

избежать рутины за счет выполнения компьютером трудоемких вычислительных работ; ошибок в 

принятии управленческих решений [2]. 

Проиллюстрируем применение компьтерных технологий в ЭММ и их влияние на принятие 

управленческих решений на примере оптимизации производственного процесса [4]. 

Экономическая постановка: 

Предприятие ОАО «Донецкий завод КПД-3» производит строительную продукцию, к которой 

относятся бетоны; растворы; шлакобетоны; керамзитобетоны; железобетонные изделия, такие как 

фундаментные блоки, бордюры, затяжка шахтная, плиты перекрытия; пеноблоки. Для изготовления 

изделий используются следующие виды ресурсов: цемент, песок, щебень, шлак, керамзит, химические 

добавки, вода, каркасы, трудовые ресурсы и электроэнергия. Удельные нормы затрат ресурсов, их общие 

запасы, а также прибыль, получаемая за каждую единицу продукции, приведены в таблице 1. 

Необходимо определить план выпуска продукции, обеспечивающий заводу максимальную прибыль. 

Построение экономико-математической модели: 

Вводим обозначения неизвестных переменных, значение которых должно быть определено в 

процессе решения задачи: 

jx -количество выпускаемой продукции j вида; 

10;1j   
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Таблица 1. 

Нормы затрат ресурсов, общие запасы, прибыль 
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Нормы затрат ресурсов 
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1 Цемент, т 0,34 0,3 0,34 0,29 0,11 0,02 0,005 0,29 0,325 0,34 300 

2 Песок, т 0,56 1,4 0 0,38 0,31 0,02 0,001 0,231 0,672 0,205 500 

3 Щебень, т 1,28 0 0 0 0,7 0,56 0 0 1,58 0 900 

4 Шлак, т 0 0 1,34 0 0 0 0,013 0,77 0 0 300 

5 Керамзит, т  0 0 0 0,43 0 0 0 0 0 0 10 

6 Хим. добавки, л 2,2 2,2 2,2 2,2 0 0 0 0 0 3,1 2000 

7 Каркасы, кг 0 0 0 0 0 0 0,294 26,02 72,04 0 5000 

8 Вода, л 210 280 200 230 76,02 6,9 0,004 0,13 0,16 0,18 200000 

9 Труд. рес., грн./шт 25 14 27 21 27 4,5 0,33 14,4 188,2 50 60000 

10 Электроэнергия, кВт 84,6 84,6 84,6 84,6 60 20 5 100 80 123 100000 

 Прибыль, грн. 43,68 64,76 139,54 297,85 108,74 31,4 3,23 967,03 593,79 107,94  
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Данная модель решается с помощью пакета QSB. В результате получаем следующее оптимальное 

решение: 

01 x ; 02 x ; 46.1133 x ; 25.234 x ; 14.8575 x ; 06 x ; 07 x ; 15.1928 x ; 09 x ; 

62.14410 x ; 9.199532max Z  

Значит план, позволяющий заводу максимизировать прибыль при заданных ресурсах, 

предполагает производство 113,5 куб. м шлакобетона, 23,3 куб. м керамзитобетона, 857 шт. 

фундаментных блоков, 192 шт. вентиляционных блоков и 144 шт. пеноблоков при данных запасах 

материалов. Прибыль при этом составит 199 532,9 грн. 

Таким образом применение информационных технологий при решении задач производственного 

характера позволяет рассчитать прогнозы, провести анализ, выработать эффективные управленческие 

решения, избегая трудоёмких вычислений и возможных ошибок. 
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Анотація. Гречкосій Є.А., Ходикін В.Ф. Оптимізація навчання экономіко-математичному 

моделюванню засобами інформаційних технологій. Комп’ютеризація усіх галузей людської діяльності 

значно впливає на освіту. В першу чергу, застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі 

стосується дисциплін природничо-математичного циклу, зокрема економіко-математичного 

моделювання. Використання ЕОМ та ПЗ у галузі моделювання дозволяє не тільки прискорити й 

полегшити виконання кожного шагу моделювання, але й знайти найбільш ефективний розв’язок задачі. 

Ключові слова: економко-математичне моделювання, програмне забезпечення, моделювання. 

Аннотация. Гречкосий Е.А., Ходыкин В.Ф. Оптимизация обучения экономико-

математическому моделированию с помощью информационных технологий. Компьютеризация всех 

сфер человеческой деятельности оказывает значительное влияние на образование. В первую очередь 

применение компьютерных технологий в процессе обучения касается дисциплин естественно-

математического цикла, в частности экономико-математического моделирования. Использование 

ЭВМ и ПО в моделировании позволяет не только ускорить и облегчить выполнение каждого шага 

моделирования, но и найти наиболее эффективное решение задачи. 

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, программное обеспечение, 

моделирование. 

Summary. All spheres of human activity computerization has a significant impact on education. First of 

all computerization of education is applied to the subjects of natural-mathematical cycle, in particular to 

Economics and Mathematical Modeling. Application of computers and software in modeling allows not only to 

accelarate and simplify the completion of each step of modeling, but also helps to find the most effective solution 

to the task. 

Key words: Economics and Mathematical Modeling, software, modeling. 
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ХІМІЇ 

 

Використання комп’ютера в процесі навчання хімії розглядаємо одночасно і як один із шляхів 

формування комп’ютерно-інформаційної компетентності учнів, і як засіб інтенсифікації навчального 

процесу, підвищення його ефективності та якості.  

Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя дістав назву комп’ютерно-інформаційної ери 

(computer/information age) [3]. Розробка та удосконалення комп’ютерів і новітніх засобів інформації є 

одним із найбільших науково-технічних досягнень даного періоду. Їх проникнення в різні сфери життя 

суспільства має значні економічні, соціальні та культурні перспективи.  

Комп’ютерна грамотність – необхідна умова входження молодої людини в самостійне життя, її 

самоствердження та самореалізації в ньому. Вважаємо, що комп’ютерна грамотність передбачає як 

знання будови комп’ютера, розуміння відповідної термінології, оволодіння елементарними навичками 

роботи з комп’ютером, так і здатність ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології для пошуку, аналізу, обробки інформації, необхідної для вирішення поставленого завдання.  

Метою даної статті є дослідження можливостей використання комп’ютера та інформаційно-

комунікаційних технологій на різних етапах засвоєння навчального матеріалу з хімії. 

Процес пізнання починається зі створення емпіричного уявлення про об’єкт вивчення. На етапі 

відчуття використання комп’ютерної техніки дозволяє доповнити спостереження за перебігом хімічного 

явища у природних чи експериментальних умовах ілюстративним матеріалом, який вчитель може 

добирати та комбінувати у відповідності до завдань уроку, особливостей розвитку навчально-

пізнавальних можливостей учнів, матеріально-технічною бази кабінету хімії. Використання 

комп’ютерної техніки дозволяє демонструвати відео-фрагменти у яких сполучається візуальна та звукова 

інформація, доповнювати їх коментаріями вчителя. Доступними для спостереження стають об’єкти та 

явища, які за інших умов продемонструвати не вдається з огляду на їх унікальність, віддаленість, 

тривалість перебігу, небезпечність для життя та здоров'я учнів тощо. 

На етапі сприйняття використання комп’ютера надає широкі можливості для створення в 
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свідомості учнів цілісного образу процесу чи явища в якому воно відображується в динаміці та розвитку, 

у взаємозв’язках та відношеннях з іншими об’єктами чи явищами, чим створюються сприятливі умови 

для його осмислення та узагальнення. 

Сутність предметів та явищ може розкриватися за допомогою комп’ютерних анімаційних 

моделей, які відображують найбільш істотне, суттєве у предметі чи явищі, при цьому зберігаючи його 

динамічність. 

Таким чином використання комп’ютера на уроках з хімії дозволяє запропонувати учням значну 

фактологічну базу, яка створює підґрунтя для формування теоретичних знань. 

Певну складність для учнів часто становить перехід від чуттєвого сприйняття до абстрактного 

мислення, від спостереження за предметами чи явища, до їх відображення у формі понять. Комп’ютер 

полегшує процес вербалізації поняття за рахунок здійснення потрійного співставлення: «об’єкт – модель 

– поняття», чим усувається розрив між об’єктом і поняттям, яке його відображає. Цим усувається 

формалізм знань, створюються умови для свідомого засвоєння хімічних понять. 

На етапі оперування засвоєними поняттями в ході вирішення різноманітних завдань і вправ 

використання комп’ютера дозволяє значно полегшити та прискорити створення системи різнорівневих 

роздаткових завдань, чим створюється основа для індивідуалізації та диференціації навчання. 

Поряд з демонстраційними програмовими засобами з хімії, які є в першу чергу засобами 

унаочнення, розробляються також імітаційні моделі, які дозволяють користувачу керувати динамікою 

процесу змінюючи ті чи інші його параметри та умови і досягати бажаного результату. Використання 

віртуальних лабораторій з хімії має велику цінність, оскільки дозволяє не тільки більш глибоко зрозуміти 

особливості перебігу хімічних реакцій, але й проникнути в їх сутність, встановлювати залежність 

швидкості та напрямку реакції від умов. Учень має змогу самостійно розробляти власний алгоритм дій, 

застосовуючи при цьому наявні знання. Це має позитивний вплив на розумовий розвиток учнів, 

реалізацію їх творчого потенціалу, формування дослідницької компетентності. 

На етапі контролю та корекції використання комп’ютера дозволяє реалізувати моніторинг 

навчального процесу, об’єктивно та неупереджено оцінювати рівень знань та вмінь учнів. 

Однією з найважливіших переваг використання комп’ютера як засобу навчання є забезпечення 

можливості кожному учневі працювати в оптимальному для нього темпі, з матеріалом, рівень складності 

якого відповідає його навчально-пізнавальним можливостям і, в цілому, вибудовувати власну освітню 

траєкторію. Ці переваги значною мірою можуть бути реалізовані при використанні учнями домашніх 

комп’ютерів та мережі Інтернет. 

Школярі та студенти – основні користувачі Інтернету. До такого висновку прийшли організатори 

міжрегіонального дослідження, яке проходило у травні-червні 2009 р. в Росії. Згідно з отриманими 

даними, в Росії лише третина дорослих користується Інтернетом, тоді як серед опитаних підлітків 90% є 

користувачами мережі, використовуючи для цього домашні комп’ютери, клуби, Інтернет-кафе, шкільні 

комп’ютери чи комп’ютери друзів. За даними Єврокомісії в країнах Євросоюзу в середньому 84% 

дорослих і 86% підлітків користуються Інтернетом. Тобто, якщо серед дорослих росіян показник 

використання Інтернету більш як вдвічі нижчий, порівняно з середньоєвропейським, то молодь не 

відстає від своїх європейських однолітків [4].  

В Україні забезпечення населення домашніми комп’ютерами і доступ до мережі Інтернет дещо 

нижчий, ніж в Росії та Європі в цілому. Станом на жовтень 2010 р. кількість регулярних користувачів 

мережі Інтернет в Україні у віці 15 років і старше складала 12,9 млн., що становить близько 33% 

дорослого населення країни. Вік більшості з них (61%) – від 15 до 29 років. Основним місцем 

користування мережею Інтернет є домашній стаціонарний комп'ютер або домашній ноутбук [5].  

Проведене нами анкетування, яке охопило 296 старшокласників, показало, що у 75% з них удома є 

комп’ютер, у 54% він підключений до Інтернету. Проте, навіть за відсутності домашнього комп’ютера, 

мережею Інтернет регулярно користуються 86% учнів (у друзів, родичів, в Інтернет-кафе, або через 

мобільні телефони). Час свого перебування в Інтернеті учні оцінюють по різному: від 1-2 годин на 

тиждень, до 4-6 годин на день. При цьому практично всі вказали, що користування мережею Інтернет 

викликає у них позитивні емоції. Таким чином можемо зробити висновок, що учні є активними 

користувачами інтернет-ресурсів. 

Вважаємо, що використання комп’ютера на уроках з хімії має доповнюватися роботою з 

комп’ютером удома. З цією метою пропонуємо школярам підготувати виступ, повідомлення, доповідь, 

реферат на задану тему. Коли таке завдання пропонується вперше, пропонуємо їм деякі електронні 

адреси в мережі Інтернет, де вони зможуть знайти необхідну інформацію, або посилання на неї. 

Використання мережі Інтернет, інформаційно-комунікаційних технологій є чинником формування 

у учнів інформаційної компетентності як здатності до пошуку, обробки, аналізу, критичного осмислення 

інформації є завдання. Комп’ютер дозволяє інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш 

наочним і динамічним, розвивати дослідницькі вміння, творчі здібності студентів, формувати 

особистість нового інформаційного суспільства. Доцільність використання комп’ютера та інформаційно-
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комунікаційних технологій при вивченні хімії не викликає сумнівів. Ефективність навчання підвищиться, 

якщо це використання буде не епізодичним, а систематичним, протягом усього курсу хімії, якщо 

використання комп’ютера на заняттях буде доповнюватися роботою з комп’ютером удома. 

Робимо висновок, що використання комп’ютерної техніки у процесі вивчення хімії забезпечує 

більш глибоке та свідоме засвоєння навчального матеріалу, полегшує та інтенсифікує працю вчителя, 

суттєво підвищує якість освітнього процесу.  
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Анотація. Гурняк І.А. Комп’ютерно-інформаційні технології навчання хімії. У статті 

досліджено можливість використання комп’ютерно-інформаційних технологій на різних етапах 

засвоєння навчального матеріалу з хімії. 
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Аннотация. Гурняк И.А. Компьютерно-информационные технологии обучения химии. В 

статье исследованa возможность использования компьютерно-информационных технологий на разных 

этапах усвоения учебного материала по химии. 
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Summary. Gurnyak I.A. Computer-information technologies for studying chemistry. Possibility of 

computer-information technologies application at different stages of learning instructional material in chemistry 

is studied in the article.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ ВИЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ  

В СТАРШИХ КЛАСАХ 

 

Компетентнісний підхід в освіті перш за все зорієнтований на формування у учня, студента 

«інтегративної характеристики особи, що відображає готовність та здатність людини мобілізувати набуті 

знання, уміння, досвід і способи діяльності та поведінки для ефективного вирішення завдань, які 

виникають перед нею в процесі діяльності» [1, 63]. Результатом сформованої компетентності є 

застосування результатів власної навчальної роботи в різних ситуаціях як навчальних, так і життєвих, що 

виходять за межі шкільної програми. При вивченні окремих тем учень повинен отримати очікуваний 

результат, набути конкретних навичок та вмінь. Оскільки результат навчання може проявитись лише при 

самостійному виконанні учнем різнотипових завдань, то ефективною є самостійна робота в 

різноманітних її проявах.  

Структура навчального матеріалу дозволяє виокремлювати теми, частини тем для кращого їх 

опанування. В контексті кожного розділу, що вивчається, незалежно від його складності та тривалості 

його вивчення необхідно застосовувати самостійну роботу учнів. Розглядаючи вивчення інформатики в 

9, 10 класах на рівні стандарту, на якому в своїй більшості працюють школи нашого регіону, 

зосереджуємось на наступних формах самостійної роботи, частково використовуючи запропоновану 

систематизацію таких робіт Лисиціною Л.С. [2, 354]: 

1. Підготовка усних домашніх завдань 

2. Підготовка письмових домашніх завдань 

3. Підготовка рефератів, портфоліо, ессе 

4. Виконання практичної роботи та її захист 

5. Підготовка до поточного контролю 

6. Підготовка до тематичного контролю 
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Підготовка усних домашніх завдань формує здатність учня до опрацювання та засвоєння 

теоретичного матеріалу, що в подальшому сприятиме розвитку вміння шукати необхідні дані, виділяти 

головне, застосовувати аналіз, синтез та інші операції. При цьому важливо, щоб питання вчителя давали 

можливість як відтворити вивчений матеріал, так і виявити вміння застосовувати набуті знання та 

отримані вміння та навички 

Підготовка письмових домашніх завдань повинна формувати вміння застосовувати вивчені 

методи, підходи для вирішення типових практичних задач та вправ, включати в собі виконання творчих 

завдань. Вправи домашнього завдання повинні бути різної складності, щоб учень проявив готовність 

застосовувати на практиці отримані знання, поступово опановуючи більш складні вправи. 

Підготовка рефератів, портфоліо, ессе є посильним для учня старшого класу. Окрім контролюючої 

такий вид роботи виконує і навчальну функцію, що дозволить учню підготуватись до проявів 

конкуренції при вступі до вищих навчальних закладів та при проходженні співбесіди для отримання 

роботи в майбутньому. Самостійний підбір, опрацювання літератури сформує навички аналізу, синтезу, 

привчить учня до вірного пошуку матеріалу. Теми рефератів та ессе вчитель повинен вибирати таким 

чином, щоб виявити у учнів здібності до аналізу, синтезу, оцінці отриманих даних. Окрім того при 

захисті власної роботи учень навчається коректній поведінці, вміння вести діалог, дискусію, вміння 

відстоювати та захищати без агресії свої переконання, вміти сприймати критику, коригувати власні 

погляд. 

Підготовка до практичної роботи з інформатики включає повторення теоретичного матеріалу, 

необхідного для виконання певних дій за комп’ютером. Оголошуючи тему наступної практичної роботи 

вчитель повинен стисло охарактеризувати її зміст та порядок виконання. На самій роботі учень працює 

самостійно, але при необхідності вчитель коригує чи консультує його під час виконання дій. 

Організувавши групову самостійну практичну роботу і консультуючи час від часу учнів, вчитель 

впроваджує індивідуальний підхід. Захист роботи встановлює відповідність цілям та задачам роботи 

отриманих результатів. 

Поточний контроль привчає учнів до самостійної систематизації знань, розуміння застосовуваних 

вмінь та навичок. Для цього вчителю слід створювати знання не тільки для формального відтворення 

учнями опрацьованого матеріалу, але й для перевірки вміння розв’язувати завдання різного рівня 

складності. 

Тематичний контроль вимірює рівні сформованості компетентностей, дозволяє учню навчитись 

об’єктивно оцінювати власні знання, розраховувати свої сили. 

В процесі роботи учені отримують різні рівні підготовки, що вимагає від вчителя застосування 

диференційованого підходу та вивчення рівня сформованості знань та компетентностей кожного учня. 
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Анотація. Дегтярьова Н.В. До питання про роль самостійної роботи учнів при вивченні 

інформатики в старших класах. В роботі розглядаються різні види самостійної роботи учнів старших 

класів на уроках інформатики. Доводиться необхідність застосування інноваційні форм роботи, 

акцентується увага на компетентнісному підході в освіті. 

Ключові слова: компетентність, самостійна робота, контроль знань. 

 

Аннотация. Дегтярева Н.В. К вопросу о роли самостоятельной работы учащихся при 

изучении информатики в старших классах. В работе рассматривается разные виды 

самостоятельной работы учащихся старших классов на уроках информатики. Доказывается 

необходимость применять инновационные формы работы, акцентируется внимание на 

компетентностном подходе в образовании. 

Ключевые слова: компетентность, самостоятельная работа, контроль знаний. 

 

Summary. Degtjaryova N. The role of independent work at the informatics study in senior classes. 

In this works consider different types of independent work at the informatics study in senior classes. Proved the 

need for innovative forms of work focuses on the competence approach in education. 

Key words: competence, independent work, knowledge control. 

 

 

 



Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю  
.                                                                                                                                                                                                                                 . 

 26 

С.Н. Дегтяр, И.А. Ефимчик 

УО МГПУ имени И.П. Шамякина, г. Мозырь, Беларусь   

dsn_dim@mail.ru 

efim2142@yandex.ru 

ДЕГТЯР С.Н., ЕФИМЧИК И.А. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 

Для современной школы исключительно важной является задача развития познавательного 

интереса и творческих способностей учащихся, что дает большой обучающий, развивающий и 

воспитывающий эффект. У детей формируются прочные, глубокие знания, рождаются творческие 

интересные работы. Творчество определяется в психологии как выход за пределы уже имеющихся 

знаний, это — высшая форма активной и самостоятельной деятельности человека. В творчестве 

осуществляется самовыражение, самораскрытие личности ребенка. 

Современные дети приходят в школу владея различной информацией и уже знакомые с 

компьютером. Правда это знакомство состоит в основном из игрового опыта. Одна из задач школьных 

уроков информатики в части применения информационных технологий — приобщить этих «игроманов» 

к широчайшему спектру применения компьютера: в образовании, быту, творчестве, эстетическом 

развитии, профориентации и т.д. Именно выполнение творческих заданий, создание учащимися 

творческих учебных работ помогает достигнуть высокого результата на пути решения этой задачи. 

Одним из способов развития творческих способностей учащихся являются задания, которые 

требуют выполнения исследовательской работы. Для организации самостоятельной исследовательской 

работы учащихся эффективно использовать лабораторные работы, в ходе которых возможно оказывать 

индивидуальную помощь, разъяснять принципиальные моменты. Преимущества такой формы работы 

заключаются и в том, что учащиеся самостоятельно работают на компьютере, выполняя определенные 

задания. Учащиеся учатся выявлять главное и находить необходимые сведения, что и помогает заложить 

фундамент дальнейшей самостоятельной деятельности.  

Другим способом развития творческих способностей учащихся являются творческие задания, 

которые мы предлагаем в самостоятельной работе дополнительно к обязательной части или домашним 

заданиям, такие работы выполняется на добровольных началах. 

Учащиеся придумывают и оформляют:  

частушки, загадки, стихи, 

«вредные» и «полезные» советы, 

ребусы, кроссворды, чайнворды, учебные комиксы, 

способы кодирования информации.  

Работы учащихся используются при проверке домашнего задания, для оформления газет, в 

проведении внеклассных мероприятий. При оценивании творческого задания вместе с детьми 

определяем критерии, например:  

 актуальность и соответствие теме урока, 

 источники информации, 

 личную заинтересованность, 

 оформление работы,  

 использование технических средств и др. 

Кроме того на уроках на этапе проверки домашнего задания, актуализации знаний или 

закрепления изученного материала используем такие приемы: 

 опрос в виде «перестрелки». Вопросы учащиеся придумывают дома или во время урока, 

 опрос в виде игры «Верю - не верю», 

 опрос в виде «Установи соответствие», 

 решение кроссвордов, предлагаемых учителем или составленных учениками, что позволяет 

учащемуся оценить собственные знания, а у учителя имеется возможность оценить каждого ученика.  

Еще одним способом развития творческих способностей учащихся является выполнение 

творческих работ, которые представляют собой продукт проектной деятельности (метод проектного 

обучения). В проектной деятельности ребенок наиболее ярко проявляет свои способности, раскрывает 

свое мироощущение, открывает для себя что-то новое. В то же время, богатые возможности 

современного программного обеспечения позволяют подходить к работе творчески и нестандартно. 

Мы выделяем два уровня тем для проектирования: 

 тематические — это индивидуальные проблемные задания, небольшие по объему и включающие 

все возможные варианты применения полученных знаний;  
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 итоговые — это объемные проблемные задания для рабочих групп, состоящих из нескольких 

учеников, выполняемые на протяжении некоторого периода времени.  

В 6-7 классах один проект выполняется, как правило, за один урок. Самыми любимыми темами, в 

силу развитого образного восприятия в этом возрасте, стали проекты, выполненные в среде 

графического редактора Paint и текстового редактора Word: «Тематическая открытка», «Обложка 

любимой книги», «Елочная игрушка», «Визитная карточка», «Мое настроение» и др. Индивидуальность 

каждого выражается в произвольном выборе цветового, текстового и графического решения, а 

обязательность применения определенных инструментов и функций приложений служат в качестве 

закрепления пройденного материала. 

В 7-9 классах в проекты учащихся добавляется исследовательская деятельность. Чтобы составить 

генеалогическое древо своей семьи необходимо общение с представителями старших поколений, а 

итогом становится проект «Иерархическая модель. Генеалогическое древо семьи», выполненный 

средствами векторной графики в Word. С огромным удовольствием выполняются и проекты-презентации 

на тему «Моя семья», «Мой класс», «Моя школа», «Любимый город», “Памятные места нашего города», 

«Семь чудес района» в PowerPoint. Также вызывают интерес у учащихся проекты по решению задач 

изучаемого курса математики средствами ABC Pascal. 

В 10-11 классах проектная деятельность продолжается по следующим направлениям: «Семейный 

бюджет» (выполняется в электронных таблицах Excel); «Бизнес-план фирмы» (Excel, Word, PowerPoint), 

«Домашняя библиотека», «Справочная авто- и ж\д вокзала» (Access), «Виртуальный музей школы», 

«Электронный сайт школы, класса» (HTML), «Создание мини учебников во Flash» и др.  

Опыт использования данного метода дает возможность сделать вывод о том, что проектная 

деятельность ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых, порой и путем самообразования. С внедрением проектного метода обучения появляется 

возможность на уроках информатики, факультативах, дополнительных занятиях углублять и закреплять 

знания, полученные по другим предметам, выполнять социальные заказы. 

Работа над проектом:  

 развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные способности, умение 

работать в команде;  

 прививает общую информационную культуру школьника;  

 реализует индивидуальный подход в обучении учащихся;  

 является платформой для реализации межпредметных связей.  

Чем чаще метод проектного обучения применяется учителем на уроке, тем активнее развиваются 

воображение ученика, творческое мышление, внимательность, наблюдательность, критичность, 

потребность к самовыражению и самореализации. Сначала оценивается каждый проект на уроке, затем 

устраиваются просмотры, выставки, конкурсы во внеурочное время, при проведении предметных недель. 

Учащиеся всех возрастов с интересом смотрят работы других и учатся оценивать их. В ходе таких 

просмотров у участников происходит рефлексия относительно своего проекта. 

Использование таких методов и приемов работы, творческих заданий благотворно влияет на 

воспитание ученика, на мотивацию к обучению.  
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Аннотация. Дегтяр С.Н., Ефимчик И.А. Развитие творческих способностей учащихся в 

процессе обучения информатике. Одной из главных задач в обучении является развитие творческих и 

исследовательских способностей учащихся. Творчество – это радость открытий и достижений. В 

докладе рассмотрены основные средства развития творческих способностей учащихся в процессе 

обучения информатике. 

Ключевые слова: творческие способности, творческие задания, проектная деятельность. 

Summary. Degtyar S., Efimchik I. Development of creative abilities of pupils in the course of 

training in computer science. One of the main tasks in training is development of creative and research 
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abilities of pupils. Creativity is a pleasure of discovery and achievements. In the report the demain means of 

development of creative abilities of pupils in the course of training in computer science are describe. 

Key words: Creative abilities, creative tasks, design activity. 
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КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Українська сучасна освіта проходить нелегкий шлях реформ, пріоритетним напрямком яких 

сьогодні є орієнтація результатів навчання на набуття відповідних компетентностей. Ще з часів 

Я.Коменського в навчанні усталився підхід, згідно якого процес навчання та його результати 

характеризувалися набутими знаннями, вміннями і навичками. Але сучасна професійна діяльність оперує 

іншими поняттями – компетентностями.  

З цих позицій оволодіння професією ототожнюється із розумінням того, які завдання має 

навчитися розв’язувати людина під час професійної підготовки, тобто якими компетентностями має 

оволодіти. Таке бачення освіти як школи «компетентностей» відрізняється від традиційного, оскільки 

головна відмінність між знаннями і компетентностями полягає у діяльності того, хто навчається.  

Компетентне виконання певної дії передбачає розуміння людиною того, що вона робить і чому. 

Якщо знання та вміння одержані через просте дублювання, то вони не розвинуть у людини готовність до 

самостійного осмислення і розв’язування задач у більш складній ситуації, а тому і не сформують 

компетентність. Знання та вміння без відповідного осмислення лише «заповнюють» процес навчання, що 

зумовлює екстенсивний шлях освіти. Тому однією з основних задач сучасної освіти є формування саме 

компетентностей, причому не тільки в професійній, а і в будь-якій іншій діяльності.  

Крім висновку про нижню границю компетентності, яка визначається освітніми стандартами, що є 

орієнтиром планованих результатів навчання, аналіз сучасних науково-методичних досліджень виявляє 

акценти в сторону обов’язкового набуття компетентностей в галузі інформаційних технологій всіх без 

винятку фахівців. Аналіз навчальної та методичної літератури виявив ряд досліджень стосовно 

уточнення понять «компетенція», «компетентність», «ІКТ-компетентність», умов впровадження 

компетентнісного підходу в освітню діяльність, вимоги до створення компетентнісних завдань, але при 

цьому практичний аспект проблеми висвітлено недостатньо, а саме приклади таких компетентнісних 

задач – приклади поодинокі.  

Варто зауважити, що відсутні приклади розроблених задач не тільки у вузько спеціалізованих 

напрямках, а і приклади задач, що сприяють формуванню інформатичної компетентності, яка сьогодні є 

свого роду «лідером» серед множини компетентностей, що набуваються протягом життя. У час 

інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій невміння використати комп’ютерну 

техніку, периферійні пристрої, технології аудіо- та відеозвязку викликають здивування з боку сучасної 

молоді та ігнорування з боку працедавців. Тому основним акцентом наших досліджень стало створення 

такої добірки задач, яка б сприяла саме формуванню компетентностей в галузі інформаційних 

технологій.  

Оскільки компетентності передбачають вмотивоване застосування конкретних вмінь у реальній 

«життєвій» ситуації, то основним пріоритетом у підборі чи створенні компетентнісної задачі став для нас 

її «життєвий» зміст. Нижче наводимо приклади авторських задач. 

1. Ваш друг одержав картку з електронними грошима (1500грн). Оскільки у нього доступ до 

мережі Інтернет обмежений, він звернувся до Вас із проханням допомогти купити йому мобільний 

телефон через Інтернет-магазин. Вимоги до телефону, які зазначив Ваш друг, – чорний колір, можливість 

доступу до мережі, відсутність фотокамери. Знайдіть технічні характеристики підібраних Вами моделей. 

Оскільки Ви не завжди довіряєте рекламним характеристикам, дослідіть відзиви на форумах. Щоб друг 

визначився з моделлю, напишіть йому листа з порівняльною характеристикою обраних телефонів і їх 

відповідними зображеннями. Надайте другу інформацію про переваги платіжних систем для здійснення 

Інтернет-платежів і поясніть детально, як придбати телефон через Інтернет. Всі потрібні матеріали одним 

архівом надіслати на вказану електронну адресу. 

2. Ваша сестра в наступному році закінчує школу. За станом здоров’я лікарі заборонили їй певний 

час працювати за комп’ютером, але при цьому вона хоче визначитися з майбутньою професією. Вона має 

високі бали з біології, математики та історії України. Їй подобається живе спілкування з людьми, за 

темпераментом вона меланхолік, а спеціальність вона бажає отримати в Донецьку, оскільки туди 

переїхала її найкраща подруга. Допоможіть їй обрати вищий навчальний заклад для навчання та 

спеціальність. Надішліть одним архівом на задану електронну адресу таблицю сайтів навчальних 

закладів Донецька з їх зображеннями, перелік тих спеціальностей, які вона там може одержати з 
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урахуванням її уподобань, обґрунтування тієї спеціальності, яка, на Вашу думку, є для неї найбільш 

перспективною і привабливою, ґрунтуючись на аналізі попиту цієї професії в країні та за кордоном. 

3. У школі необхідно зробити косметичний ремонт кабінетів так, щоб витрати не перевищували 

суму в 10 000 грн. Потрібно оклеїти стіни шпалерами під фарбування та пофарбувати стелю, стіни, 

батареї, плінтуси так, щоб кожен кабінет був індивідуальним. Розміри кабінетів, дверей, вікон, плінтуса, 

батарей та їх кількості, потрібні допоміжні матеріали можна скачати за електронною адресою. Потрібно 

розрахувати вартість матеріалів з врахуванням цін Інтернет-магазину «Покров» (http://pokrou.com.ua/), 

скласти кошторис, надати практичні рекомендації щодо проведення косметичного ремонту, підготувати 

презентацію математичних розрахунків ремонту та рекомендацій щодо підбору кольорів. Надішліть 

одним архівом на задану електронну адресу результати робрахунків із загальним кошторисом, де буде 

вказано необхідні для ремонту матеріали, їх кількість та вартість. 

4. На Вашу електронну адресу прийшов лист від друга. «Привіт, друже! Я вирішив продати свій 

старий комп’ютер і купити нового. Ось комплектуючі мого старого комп’ютера: процесор Celeron (1 

ГГц); пам’ять DIMM 128 Мб; жорсткий диск 20G; дисковод 3.5; відеокарта 16 Мб; монітор 15’’; звукова 

карта 16біт, 48кГц; дисковод CD-ROM х52; корпус 250Вт; клавіатура, миша механічна. 

Допоможи оцінити вартість цього комп'ютера і «скинь» посилання на сайти, де його можна 

продати. 

Я хочу купити комп'ютер для оцифрування і обробки відеофайлів і відеокасет. Відвідав магазини 

комп'ютерної техніки, спеціалізованих машин для цих цілей немає. Можливості звичайної 

мультимедійної станції не влаштовують. Продавці запропонували зібрати під замовлення з 

комплектуючих, що є на складі. Розглянь, будь-ласка, два прайс-листи з цінами магазинів, які я обрав – 

Спецвузавтоматика та Компсервіс. Надай допомогу в підборі комплектуючих. Я розумію, що грошей від 

продажу мого старого комп’ютера не вистачить, щоб придбати новий, тому з’ясуй, чи можлива покупка 

в кредит. Дякую. Чекаю на відповідь.» 

Надішліть одним архівом з Вашої електронної скриньки на задану електронну адресу список 

сайтів, де можна продати старий комп’ютер, таблицю, де буде оцінено старий комп’ютер, кошторис 

нового комп’ютера з порівняльними діаграмами по кожному компоненту інформаційної системи, 

електронний лист другу з результатами пошуків. 

Підібрані нами завдання не завжди вирішують проблему формування всіх компетентностей, але їх 

комплексне поєднання і розв’язування можуть сприяти формуванню інформатичних компетентностей 

майбутнього вчителя, що є невід’ємною складовою його професійної компетентності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ЕМУЛЯТОРІВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ  

ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДІВ 

 

Стрімкий розвиток ІКТ обумовив перетворення дистанційного навчання на повноцінну форму 

організації освітнього процесу. Сучасні дистанційні курси забезпечують можливість отримання якісних 

знань учнями, які з тих чи інших причин не можуть відвідувати навчальні заклади.  

Особливістю навчання фізики є необхідність виконання школярем дослідів та лабораторних робіт 

із використанням спеціального обладнання, в тому числі, вимірювальних приладів. Проблему 

постановки фізичних дослідів для організації дистанційного навчання сьогодні розв’язують двома 

способами. Перший з них передбачає створення інтерактивної комп’ютерної моделі, яка імітує 

проведення досліду. Другий вимагає наявності реального обладнання, керування яким відбувається за 

допомогою ПК дистанційно [2; 3]. Такий спосіб віддаленого проведення фізичного експерименту давно 

досліджують російські вчені [4]. Однак низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів 

освіти в Україні та недостатність фінансування стає на заваді впровадженню даного способу для 

дистанційного навчання.  

З урахуванням вищесказаного відкриваються нові перспективи використання ПК у якості 

вимірювального комплексу, що використовує звукову карту для збору інформації про вимірювані 

величини [1]. Даний метод передбачає використання реального лабораторного обладнання та програм-

емуляторів вимірювальних приладів. Оскільки у цьому випадку ПК емулює роботу вимірювальних 

приладів, то користувач дістає інформацію про явища та дані вимірювань контактуючи лише з 

комп’ютером, тобто керування дослідом здійснюється за допомогою ПК. Таким чином для проведення 

досліду користувачеві не обов’язково знаходитись поряд із виконавчим обладнанням, що й надає 

можливість організувати дистанційне проведення досліду.  

Перевагою дистанційного проведення досліду з використанням реального обладнання над 

віртуальними лабораторіями, де явища відтворюються за допомогою математичної моделі, є врахування 

всіх фізичних явищ та особливостей реальних умов, що проявляються у різних флуктуаціях вимірюваних 

величин та унікальності кожного експерименту. Крім цього різноманітні завади та вплив оточуючих 

умов на проведення досліду, які зазвичай є негативним аспектом, у даному випадку підкреслюють 

реальність досліджуваного явища. Відтворення таких нюансів у математичній моделі під час імітації 

проведення досліду вимагало б великих затрат часу на створення відповідного програмного 

забезпечення.  

Ще однією особливістю застосування даного методу проведення досліду є можливість 

використання обладнання як локальними, так і віддаленими користувачами. Це дозволяє одну і ту ж 

лабораторію використовувати у навчальний час для роботи з учнями, а у позаурочний час переводити у 

режим роботи із віддаленими користувачами.  

Організація дистанційного проведення фізичного досліду вимагає наявності відповідного 

обладнання і для проведення самого експерименту, і для організації віддаленого доступу користувачів до 

лабораторної установки. При цьому простота використання системи з боку користувача має важливе 

значення, оскільки основний акцент робиться на самому експерименті, суті фізичного явища, що 

вивчається, а не на процесі доступу до обладнання. Тому програмне забезпечення, що використовується 

віддаленими користувачами не повинно вимагати спеціальних знань для використання і бажано бути 

безкоштовним, а в ідеалі для користування віддаленою лабораторією повинно бути достатньо програм із 

стандартного набору операційної системи.  

Технічно використання ПК у якості вимірювального комплексу реалізується за допомогою 

програм-емуляторів вимірювальних приладів та підключення лабораторних установок до звукової карти 

комп’ютера. Організація віддаленого доступу реалізується за допомогою відповідного програмного 

забезпечення та апаратних засобів для підключення ПК до мережі (модеми, мережеві адаптери). 

Програмні засоби, які використовуються для організації віддаленого доступу до системи мають 

забезпечувати контроль над роботою користувача та захист від несанкціонованого доступу до системи. 

На сьогодні є достатня кількість програмних продуктів для даних цілей, серед яких є як комерційне, так і 

безкоштовне програмне забезпечення. До того ж сучасні операційні системи мають у своєму складі 

засоби для досягнення цієї мети [6]. 

Для реалізації викладених ідей було розроблено цикл робіт фізичного практикуму з розділу 

«Коливання і хвилі». Лабораторні установки створювалися спеціально для роботи зі звуковою картою, а 
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тому після їх підключення до комп’ютера (та, у випадку наявності в їх складі підсилювачів звукової 

частоти, до мережі 220 В) керування їх роботою здійснюється програмно, за допомогою програм-

емуляторів вимірювальних приладів. Останні представлені емуляторами звукового генератора SweepGen 

та електронного осцилографа Scope з пакету Wave Tools 1.0. Ліцензії на користування цим програмним 

забезпеченням є безкоштовними. Для реалізації віддаленого доступу до керування програмами-

емуляторами використовується програма TeamViewer, яка також є безкоштовною за умови використання 

її з некомерційною метою [5].  

Нині даний метод дистанційного проведення фізичних дослідів проходить апробацію в декількох 

полтавських школах, що співпрацюють з кафедрою загальної фізики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка.  
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ЗІГУНОВ В.М., СЕМЕНІХІНА О.В. 

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.140103-Туризм 

 

Сучасна освіта передбачає формування професійних вмінь та навичок високого рівня, серед яких 

виділяють аналіз та синтез інформації, вміння робити висновки за даними різного типу тощо. 

http://www.teamviewer.com/
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/mobility/getstarted/remoteintro.mspx


Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю  
.                                                                                                                                                                                                                                 . 

 32 

Професійна підготовка фахівців з туризму потребує високоінтелектуальних здібностей та вмінь, оскільки 

сьогодні туризм є високоефективною економічною діяльністю.  

Розробка ефективного туристичного продукту потребує від фахівців з туризму якісних 

професійних вмінь та знань у статистичних методах опрацювання спеціальної туристської інформації, 

тому на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології та системи в туризмі» 

студенти напряму підготовки 6.140103-Туризм активно вивчають математичні методи статистичної 

обробки туристичних даних та інформаційні технології підтримки таких досліджень. Зокрема, студентам  

пропонується дослідити тенденції розвитку туристичної діяльності в межах України і за кордоном. При 

цьому вони можуть спиратися на різні джерела інформації, використовувати інформаційні технології для 

пошуку, аналізу та представлення результатів.  

Наведемо проміжні результати та висновки, що були зроблені студентами на основі кількісного 

аналізу матеріалів Федерації спортивного туризму Сумської області. Були опрацьовані дані за період з 

2005 по 2010 роки. Аналіз здійснювався у програмі MS EXCEL з використанням вбудованих функцій: 

автофільтрів, побудови діаграм, проміжних підсумків та узагальнюючих таблиць. 

Загальні дані були зведені в таблицю, проміжні частини якої представлені таблицею 1. До цієї 

таблиці було застосовано вбудовану функцію «Проміжні підсумки» (наприклад, рядок «2005Разом»). 

Таблиця 1. 

Рік Місце Пішохідні Гірські Водні Лижні Велосипедні Разом 

2005 Крим 2         2 

2005 Карпати 2         2 

2005 Кавказ   1       1 

2005 Сумська обл 1   1     2 

2005 Кольський пов     1     1 

2005 Разом   5 1 2 0 0 8 

… 

2009 Крим 25       1 26 

2009 Карпати 4         4 

2009 Першомайськ     1     1 

2009 Кавказ   3       3 

2009 Сумська обл     5     5 

2009 Карелія 1         1 

2009 Саяни       1   1 

2009 Чорногорія 1         1 

2009 Полтава         1 1 

2009 Разом   31 3 6 1 2 43 

… 

Загальний 

Разом   121 12 27 7 8 175 

 

Наведені дані були перетворені в уточнені таблиці.  

Наступний тип таблиць (прикладом є таблиця 2) разом з відповідними діаграмами характеризує 

тенденції кількості походів за найбільш відвідуваними місцями. Було використано «Автофільтр» Так, в 

таблиці 2 виділено відвідування Карпат.  

Таблиця 2. 

 
 

Висновки за таблицею 2. 

1. З часом спостерігається збільшення кількості походів до Карпат: від 2 у 2005 році до 18 у 2010 році. 

2. Кількість пішохідних походів кожного року є лідируючою і такою, що збільшується (від 2 до 11). 

3. З часом розширюється типологія походів: якщо в 2005 році були лише пішохідні, то у 2010 всі типи 

походів (пішохідні, гірські, лижні, водні, велосипедні) представлені на діаграмі. 
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4. Присутня тенденція збільшення те лише різновидів походів, а і їх відповідної кількості. 

5. Загальна кількість походів у Карпати – 45. 

Наступний блок таблиць (прикладом є таблиця 3) разом з діаграмами характеризує кількість 

спортивних походів за видами і роками. 

Таблиця 3. 

 
 

Висновки за таблицею 3. 

1. У 2005 році найбільшою була кількість походів у Крим (2) і у Карпати (2). 

2. Серед видів походів не було лижних і велосипедних. 

3. Загальна кількість походів у 2005 році - 8 

Наступний блок таблиць (прикладом є таблиця 4) разом з діаграмами характеризує типи походів за 

місцем і роком перебування. Аналіз проведено за допомогою функції «Сводная таблица». 

Таблиця 4. 

 
 

Висновки за таблицею 4. 

1. Очевидною є тенденція збільшення пішохідних походів за роками. 

2. У Крим і в Карпати ходять найчастіше, і ця кількість походів збільшується. 

3. Загальна кількість пішохідних походів – 121. 

Загальні висновки. 

1. Загальна кількість походів за аналізований період (2005-2010) складає 175. 

2. Очевидною є тенденція збільшення кількості походів взагалі. Це говорить про зацікавленість 

українців спортивними заходами, активним відпочинком. 

2. Очевидною є тенденція збільшення кількості пішохідних і велосипедних походів за часом. Це 

підтверджує тезу про те, що інші форми туризму є не такими розповсюдженими, а також є певна 

упередженість українців щодо активного гірського, водного та лижного туризму. Причиною бачимо 

витрачання більшої кількості коштів на організацію і проведення такого виду туризму як з боку 

організаторів, так і з боку відпочиваючих. 

3. Розширюється географія туристських походів: туристи відвідують не лише Україну, а і йдуть за 

її межі. 

4. Більшу частину походів Федерації спортивного туризму Сумської області здійснюють студенти 

напряму підготовки 6.140103-Туризм СумДПУ імені А.С.Макаренка. 

 

Результати такого типу досліджень разом з кількісним аналізом статистичних показників не тільки 

дають змогу студентам напряму підготовки 6.140103-Туризм навчитися опрацьовувати інформацію та 

узагальнювати її, не лише сприяють розвитку інтелектуальних умінь студентів, а і підвищують рівень 

їхньої професійної підготовки, який є фундаментом в розробці власних туристичних продуктів. 

 

Анотація. Зігунов В.М., Семеніхіна О.В. Кількісний аналіз як засіб формування професійних 

умінь студентів напряму підготовки 6.140103-Туризм. В статті наведено часткові результати 
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туристських заходів на теренах України і за кордоном, які одержано на основі кількісного аналізу 

даних. 

Ключові слова: підготовка студентів за спеціальністю «Туризм», кількісний аналіз даних. 

Аннотация. Зигунов В.Н., Семенихина Е.В. Количественный анализ как средство 

формирования профессиональных умений студентов специальности 6.140103-Туризм. В статье 

частично представлены результаты туристических походов, проведенных на территории Украины и за 

рубежом, полученных с помощью количественного анализа данных. 

Ключевые слова: підготовка студентов по специальности «Туризм», количественный анализ 

данных. 
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ЄВСЕЄВА О.Г. 

ПРЕДМЕТНА МОДЕЛЬ СТУДЕНТА ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ЗАСАДАХ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

У самому широкому значенні під моделлю студента розуміють знання про нього, які 

використовуються для організації навчання. Це множина точно поданих фактів про студента, які 

описують різні сторони його стану: знання, особові характеристики, професійні якості тощо. 

Існують три точки зору, за якими можна розглядати моделювання студента або наші знання про 

нього. По-перше, це знання про те, яким студент є в даний момент навчання; по-друге, це знання про те, 

яким ми хочемо бачити студента на певному етапі навчання; і, нарешті, це знання про те, яким ми 

можемо побачити студента в процесі навчання [1].  

Знання про те, який є студент в даний момент навчання, встановлюються шляхом аналізу його 

поведінки в процесі навчання, і це, фактично, є поведінкова модель. Вона змінюється разом із зміною 

самого студента, тому її називають динамічною, або поточною, моделлю. З математичних дисциплін 

поточна модель студента може бути отримана у результаті тестування або контрольних робіт. Так, 

наприклад, в роботі [2] описані результати проведеної нами нульової контрольної роботи з математики. 

За результатам цієї контрольної роботи оцінювалися рівні сформованості 27 базових вмінь зі шкільного 

курсу математики. Для кожного студента було визначено вектор рівнів сформованості контрольованих 

вмінь, який фактично є поточною моделлю студента на початок навчання.  

Знання про те, яким ми хочемо бачити студента внаслідок навчання, тобто вимоги до його 

кінцевого стану як по окремих навчальних предметах, так і як до фахівця в цілому, називають 

нормативною моделлю. Нормативну модель по відношенню до фахівця прийнято називати моделлю 

фахівця. Якщо нормативну модель обмежити тільки предметними знаннями й уміннями, то в результаті 

можна говорити про предметну модель того, якого навчають, [1]. З точки зору діяльнісного навчання 

предметна модель студента визначає зміст навчання предмета, тобто вміння, які мають бути сформовані, 

і знання, за допомогою яких ці вміння формуються, або знання з навчального предмета.  

Третя точка зору на знання студента засновується на тому, що в ході навчальної діяльності він 

може помилятися. Робота викладача з визначення можливих помилок студента надзвичайно корисна з 

дидактичної точки зору; сукупність же цих помилок складає специфічну модель студента яку називають 

моделлю помилок . Прикладом моделі помилок з математики може служити словник помилок, описаний 

в роботі [4]. Словник містить типові помилки, які допускають учні середньої школи при розв’язанні 

задач з математики.  

На наш погляд, поточна модель і помилок є ефективними на контрольно-оціночному етапі 

навчання тому, що забезпечують зворотний зв‘язок і дозволяють провести коректування навчання, але 

для проектування навчання в цілому їх недостатньо. Крім того, ці моделі є вторинними по відношенню 

до нормативної моделі тому, що спочатку потрібно спроектувати правильні дії (вміння, що мають бути 

сформовані), а вже потім аналізувати, наскільки правильно ці дії виконуються, або які помилки допускає 

студент при виконанні цих дій. Тому для проектування і організації навчання математики доцільно 

використання нормативної моделі, а точніше тієї її частини, що стосується змісту математичних 

дисциплін в системі вищої технічної освіти.  

З точки зору діяльнісного навчання засвоїти певну порцію навчальних знань – значить не просто 

уміти виконувати за їх допомогою певні дії, але і визначати їх місце в структурі даного розділу 

навчального матеріалу. Це сприятиме розумінню, що є одним з етапів засвоєння знань, і формуванню 

орієнтовної основи діяльності. Тому першочерговою задачею при побудові предметної моделі повинне 

бути встановлення загальної структури предметних знань. На цю структуру можна дивитися під різними 

кутами зору, отримуючи при цьому певні компоненти предметної моделі студента. Нами було проведено 

mailto:еeg.donntu@rambler.ru
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структурування предметних знань з вищої математики з метою побудови предметної моделі студента. В 

результаті було розроблено п’ятикомпоненту предметну модель студента технічного університету з 

вищої математики, яка складається з тематичного, семантичного, процедурного, операційного і 

функціонального компонентів [3]. 

По-перше, нами було виділено тематичний компонент (ТК) предметної моделі студента. Це 

перелік тем, які мають наскрізну нумерацію з усього курсу вищої математики, що вивчається в 

технічному університеті. Всього було виділено 15 тематичних блоків, в яких містяться 138 тем.  

По-друге, нами було проведено функціональне структурування предметних знань. Для цього було 

складено перелік функціональних рубрик з вищої математики: визначення, формули, теореми, 

властивості, тлумачення, умови, алгоритми та ін.. Разом вони складають функціональний компонент (ФК) 

предметної моделі студента. Він дає змогу деталізувати те, що студент має знати, тобто пам'ятати. 

По-третє, було виділено процедурний компонент (ПК) предметної моделі студента, який описує 

принципи і порядок перетворення об’єктів предметної області. Це безпосередньо є опис тих алгоритмів, 

якими повинен оволодіти студент.  

По-четверте, було складено семантичний компонент (СК) предметної моделі студента, який є 

безпосередньо предметними знаннями, структурованими у вигляді окремих висловлювань, що виражають 

одну закінчену думку, і які розташовані в послідовності їх вивчення. Семантичний компонент нами 

подано у вигляді так званого семантичного конспекту. Семантичний конспект – це повний набір 

лаконічно поданих думок предметної області. Виданий окремо, він є дуже тонкою брошурою, тому що в 

ній немає викладень, доведень і пояснень. Проте, вона містить усі положення курсу, що вивчається. 

Дидактичну сутність семантичного конспекту передає його інша назва – опорний конспект, оскільки він 

містить думки, на які необхідно спиратися при вивченні предмету.  

П’ятим було складено операційний компонент (ОК) предметної моделі студента, який включає в 

себе вміння, які мають бути сформовані. Ці уміння входять до складу змісту навчання. В термінах цих 

вмінь при діяльнісному навчанні формуються цілі навчання. Знання ж виступають як засоби, за 

допомогою яких формуються уміння. Механізмом формування умінь є оперування знаннями. 

Операційний компонент предметної моделі студента уявляє собою ієрархічну багаторівневу систему 

предметних вмінь, в якій для кожного вміння визначено знання, необхідні для його формування. Так як 

вміння формуються шляхом розв‘язання задач, то операційний компонент предметної моделі студента 

дає змогу визначити характер задач, які треба розв‘язати студенту, щоб засвоїти певний розділ 

дисципліни. 

Таким чином, нами побудовано ПМС , що має таку структуру: ПМС=ТК + ПК + ФК + СК+ОК. 

Кожен с компонентів ПМС залежить від предметної області (ПО), напряму підготовки (НП), рівню 

підготовки (РП), тому ПМС є функцією трьох змінних: ПМС=F(ПО, НП, РП). 

Предметна модель студента, що побудовано, без сумніву, є потужним інструментом, який 

використовується для проектування і організації навчання на засадах діяльнісного підходу. Нами 

накопичено численні наробки використання предметної моделі студента з вищої математики для 

проектування цілей та змісту навчання; проектування технології навчання; організації навчальної 

діяльності на аудиторних заняттях; організації самостійної роботи студентів; організації контролю; 

розробки системи навчальних задач; розробки навчально-методичних посібників; розробки дистанційних 

курсів. 
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Анотація. Євсеєва О.Г. Предметна модель студента як засіб проектування та організації 

навчання математики на засадах діяльнісного підходу. Розглянуто різні підходи до побудови моделі 

студента. Описано предметну модель студента технічного університету з вищої математики, що 

складається з тематичного, операційного, процедурного, функціонального і семантичного компонентів.  

Ключові слова: діяльнісне навчання, предметна модель студента, вища математика. 

Аннотация. Евсеева Е.Г. Предметная модель студента как средство проектирования и 

организации обучения математике на основе деятельностного подхода. Рассмотрены различные 
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подходы к построению модели студента. Описана пятикомпонентная предметная модель студента 

технического университета по высшей математике, состоящая из тематической, операционной, 

процедурной, функциональной и семантической компонент.  

Ключевые слова: деятельностное обучение, предметная модель студента, высшая математика. 

Summary. Yevseyeva E. Subject student model as a base of the construction and organization of 

teaching high mathematics on the basis of activities approach. Different approaches for building of student 

model are considered. The five component subject student model of student of technical university on higher 

mathematics, which consists of thematic, operating, procedural, functional and semantic component, are 

described. 

Key words: activities teaching, student’s subject model, high mathematics.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Ни для кого не является секретом, что современных школьников с каждым годом все труднее 

привлекать к изучению учебного материала, а формирование творческой личности – это вообще 

проблема. 

Один из способов вовлечения обучаемых в творческую учебную деятельность мы и рассмотрим. В 

основу положены включение в обучение занимательности. Термин вроде бы простой, но определить его 

однозначно затруднительно, еще труднее правильно включить в учебный процесс. При грамотном 

применении занимательности эффективность обучения резко увеличивается, возрастает мотивация 

учения, ученики с радостью приходят на урок; и как следствие повышается возможность привлечь ребят 

к творческой работе как на уроке, так для выполнения домашнего задания. Используя занимательность 

на уроках, учитель тем самым показывает ребятам, что к любому процессу можно подойти творчески. На 

первых этапах учитель разрабатывает все творческие элементы урока самостоятельно, а затем 

постепенно вовлекает учеников. 

Однозначного ответа, что такое занимательность - нет. Обработав достаточное количество 

литературы по педагогике, философии, психологии, частным методикам, можно придти к выводу, что 

практически все авторы, говоря о занимательности, определяют ее через способность восприятия 

обучаемыми материала. Упоминаются такие качества занимательности, как привлекательность, 

притягательность, необычность, оригинальность, вызывание возбуждения и др. 

Педагогических средств, через которые реализуется занимательность, достаточно. Рассмотрим 

четыре основных средства, через которые выражается занимательность: 

 игры; 

 головоломки (кроссворды, сканворды, ребусы, криптограммы); 

 викторины; 

 занимательные задачи(задачи-рисунки, логические мини-задач, задачи-шутки и задачи с 

неполным условием).  

Причём необходимо заметить, что для составления каждого изэтих средств можно использовать 

творчество учеников. 

Занимательность можно применять для всех компонентов учебно-познавательной деятельности. 

Для мотивации целесообразно использовать ребусы и задачи-рисунки; для актуализации знаний - 

сканворды, викторины, занимательные задачи (задачи-рисунки, логические мини-задачи и задачи-

шутки); для формирования понятий и начальных представлений - игры, задачи с неполным условием; 

для отработки умений - игры; для повторения и обобщения материала - игры, головоломки (кроссворды, 

сканворды, ребусы, криптограммы), викторины, логические мини-задачи и задачи-шутки; для контроля - 

кроссворды и логические мини-задачи.  

Возрастных ограничений на использование занимательности нет. Стоит только учитывать 

возрастные особенности обучаемых, направленность обучения, доступность преподаваемого материала. 

Важное место занимает проблема, какими общими рекомендациями следует пользоваться при подборе 

занимательных материалов.  

Во-первых, важно определить место занимательности в изучении раздела, темы, в структуре 

конкретного урока. 

Во-вторых, выделить ее направленность (мотивация, актуализация знаний, отработка понятийной 

базы, контроль и т. д.). 

В-третьих, определить, как она согласуется с намеченными целями урока. 
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В-четвертых, понять, соответствует ли занимательный материал уровню подготовленности 

учащихся.  

На уроках информатики, учитель хочет он того или нет, должен стремиться к формированию 

логического мышления. Предлагаем один из моментов как это можно предложить ученикам.  

Во время проведения обобщающего урока провести урок-игру “Слабое звено” по изученной теме:  

Подготовительный этап 

Перед началом игры нужно подготовить список задач или вопросов с ответами. Используемые в 

“Слабом звене” задачи и вопросы могут быть разной сложности, могут использоваться вопросы с 

формулировкой “Верно ли, что...”(подготовкой материалов полностью занимаются ребята, учитель как 

помощник). 

Нужно заготовить карточки, на которых указана сумма выигранных очков, - эти карточки 

ученикам показывает ассистент ведущего. 

Столы в кабинете расставляются полукругом перед столом ведущего и ассистента. 

Каждый ученик должен иметь несколько листков, на которых будет записывать имена 

выбывающих участников игры и для вычислений. 

Правила игры 

Игра сводится к следующему: ведущий читает вопрос по очереди всем участникам, ассистент 

показывает количество набранных баллов. Перед тем, как ведущий задаст вопрос очередному участнику, 

он может положить набранную командой сумму в банк. Задача игроков — создать как можно более 

длинную цепочку правильных ответов и положить в банк максимально возможную сумму. Время 

каждого тура ограничено. После окончания тура команда выбирает “слабое звено” — выбывающего из 

игры участника. В конце игры остаются два участника, между которыми проводится “дуэль” из пяти пар 

вопросов, которая и поможет выявить самого сильного участника игры. 

 

Аннотация. Ефимчик И.А., Дегтяр С.Н. Развитие творческих способностей ученика на уроках 

информатики. Предлагается одно из решений развития творческих способностей у учеников, через 

использования занимательности на уроках информатики. 

Ключевые слова: творческие способности, занимательная деятельность. 

Summary. Efimchik I., Degtyar S. One of the solutions of the pupils’ creative abilities development 

through the employment of entertainment elements at the lessons of the computer studies is suggested. 
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КЛИНОВА О.М. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ПРИ ВИВЧЕННІ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 

Вагомість розділу «Комплексні числа» в математичній культурі учнів є незаперечною. Вивченням 

цього розділу завершується одна з основних змістових ліній шкільного курсу математики – розвиток 

поняття числа. Цілісне, завершене уявлення про число є важливим кроком в процесі формування 

наукового світогляду учнів. Широке коло застосувань комплексних чисел відкриває значні дидактичні 

можливості для розвитку математичних інтересів учнів. Адже наявність в арсеналі учнів комплексних 

чисел збагачує їхні уявлення про методи пізнання, розширює можливості при розв’язуванні задач, 

посилює прикладну функцію математики. 

Модернізація шкільної освіти сприяє використанню засобів і форм пізнавальної діяльності учнів 

на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Великим є потенціал нових засобів і при 

вивченні комплексних чисел. 

При вивченні даної теми комп’ютер може застосовуватися на всіх етапах процесу навчання. 

На етапі засвоєння нових знань можна використовувати комп’ютерні презентації як наочні 

посібники і джерело навчальної інформації. На першому уроці теми «Поняття комплексного числа. 

Алгебраїчні операції в полі комплексних чисел» за допомогою програми PowerPoint можна провести 

екскурс в історію виникнення чисел. На початку уроку за допомогою презентації вчитель демонструє 

учням портрети вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії чисел, зокрема, і комплексних та їх 

крилаті вислови. Наприклад такі : «Серед чисел існує така досконалість і узгодженість, що нам треба 

розмірковувати дні і ночі над їх дивовижною закономірністю» (С. Стевін), «Знання людей заслуговує 

імені Науки залежно від того, яку роль відіграє в ній число» (Е.Борель) тощо. 

Як результат екскурсу в теорію чисел учні складають таблицю 1.  

mailto:oksuha@gala.net
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При вивченні нового матеріалу на уроці з теми «Геометрична інтерпретація комплексного числа» 

також доцільно використати комп’ютерну презентацію, адже візуальна форма подачі означень, формул, 

теорем, етапів їх доведень через динамічність зображень забезпечує ефективне засвоєння учнями нових 

знань та вмінь. 

Таблиця 1. 

Розвиток поняття числа від натурального до комплексного 

 

На уроках формування вмінь та навичок можна використати зокрема програмні засоби: GRAN, 

DERIVE та Maple . Використання даних засобів полегшує: 

 знаходження комплексних розв’язків квадратних рівнянь, виконання операцій над 

комплексними числами; 

 конструювання рівнянь із заданими комплексними коренями; 

 перехід від алгебраїчної форми комплексного числа до тригонометричної і навпаки; 

 відшукання розв’язків рівнянь вищих степенів. 

Для уявної одиниці в Maple використовується константа I. Задання комплексного числа нічим не 

відрізняється від його задання в математиці ( наприклад 2+3*I або d+k*I).  

Ці програми також доцільно використати для самоконтролю учнів та на етапі корекції знань і 

вмінь. Після розв’язування вправ учні мають змогу проконтролювати правильність виконання завдань, 

занісши умови у персональний комп’ютер. При цьому отримують на дисплеї монітора готові розв’язки. 

Звіривши свої розв’язки з правильними, учень може реально оцінити свої знання, а також провести 

корекцію неправильно виконаних завдань. Допомога вчителя при цьому диференційована. Таким чином 

відбувається краще усвідомлення матеріалу, оскільки зростає впевненість учня у правильності власних 

дій, і як наслідок – розвиток особистості старшокласника. 

До уроків узагальнення та систематизації знань з даного розділу математики доречно пропонувати 

учням індивідуальні або групові проектні творчі роботи. Темами таких проектів можуть бути: «Розвиток 

поняття числа від натурального до комплексного», «Комплексні числа в науці і техніці», «Чи завершився 

процес розширення поняття числа після появи комплексних чисел?» тощо. Результати виконаних 

проектів повинні бути матеріальними, тобто оформлені певним чином (відеофільм, альбом, комп'ютерна 

газета, альманах, веб-сторінка, презентація). Використання інформаційних технологій, багатогранних 

можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі здібності, сприяє 

самовираженню, підвищує інтелектуальну та соціальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної 

пізнавальної діяльності. 

На уроках контролю та корекції знань при вивченні комплексних чисел доцільним буде 

використання тестових програм, таких, що мають вже готову базу тестів, і таких, тестові завдання до 

яких може внести вчитель самостійно, наприклад TestConstructor. Тести, виготовлені в відповідних 
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тестових програмах, автоматизують трудомісткий процес тестування, моніторингових відстежень 

процесу засвоєння учнями певних тем, спонукають учня до активізації пізнавальної діяльності з метою 

отримання кращих результатів навчання.  

Використання комп’ютера на уроці математики – це не спроба «перекласти» на комп’ютер 

багатогранну працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, 

активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для 

підвищення ефективності уроку.  
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Анотація. Клинова О.М. Застосування ІКТ при вивченні комплексних чисел в старшій 

школі. Розглянуто можливості вивчення комплексних чисел у профільній школі з використанням ІКТ на 

етапах формування вмінь і навичок, систематизації і узагальнення знань, корекції знань з метою 

здійснення самоконтролю учнів. 

Ключові слова: розвиток поняття числа, комплексні числа, комп’ютерна презентація. 

Аннотация. Клиновая О.М. Применение ИКТ при изучении комплексных чисел в старшей 

школе. Рассмотрены возможности изучения комплексных чисел в профильной школе с использованием 

ИКТ на этапах формирования умений и навыков, систематизации и обобщения знаний, коррекции 

знаний с целью осуществления самоконтроля учеников. 

Ключевые слова: развитие понятия числа, комплексные числа, компьютерная презентация. 

Summary. Klynova O. Application of ICT in studying complex numbers in high school. It was 

considered the possibilities of studying complex numbers in principal school with using ICT on the stages of 

forming skills, systematization and generalization of knowledge, correcting knowledge to implement self-control 

of pupils. 

Key words: developing the concept of number, complex numbers, computer presentation. 
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КОЙБИЧУК В. В. 

РОЛЬ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Современный мир стремительно меняется. Эти изменения затрагивают и образование, требуя от 

него мобильности и умения соответствовать запросам общества. Как следствие, возникает 

необходимость пересмотра традиционных ориентиров и целей образования. В современном высшем 

учебном заведении (как и в школе) преподаватели всё интенсивнее используют новые образовательные 

методы и методики проведения занятий. Наибольшей популярностью пользуются так называемые 

интерактивные методы обучения, которые подразумевает взаимодействие учащихся не только с 

преподавателем, но и между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия (интерактивные задания, 

упражнения, в ходе которых обучающиеся изучают материал) [1, 198]. Важной чертой таких занятий 

является способность создавать и удерживать образы в сознании слушателей посредством 

компьютерных технологий. 

Визуализация – процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы 

в виде изображения с целью максимального удобства их понимания пользователем. Это могут быть 

данные о реальном мире или абстрактные данные. Под понятием визуализация можно также понимать 

отображение информации в виде диаграммы, графика, яркого образа, презентация (не обязательно на 

экране). Приведем перечень интерактивных заданий, где можно использовать визуализацию [2, 3]: 

 творческие задания;  

 работа в малых группах; 

 обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры);  
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 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, 

соревнования, газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления);  

 разминки;  

 интерактивная лекция: работа с наглядными пособиями, видеоматериалами, «ученик в роли 

учителя», «каждый учит каждого». 

Современных программ, позволяющих визуализировать что-либо, великое множество. Общими 

для них являются следующие методы визуализации: 

 размер; 

 цвет; 

 положение; 

 время (изменение визуализируемых данных, характеризующих размер, цвет, положение, за 

некоторый промежуток времени). 

Таким образом, при отображении некоторого набора данных на экране необходимо использовать 

информацию о его размере, цвете, положении и времени. 

Достаточно широко при обучении как школьников, так и студентов преподаватели используют 

программу Microsoft Office PowerPoint, в которой также используются вышеуказанные методы 

визуализации. Ее интерфейс достаточно прост для быстрого освоения и создания электронной 

презентации. Но все же для успешного проведения занятия, максимального усвоения учащимися нового 

материала, необходимо подчеркнуть следующие моменты при подготовке и создании презентации, 

которые одновременно являются и критериями качества отображаемого материала.  

1. Создать план презентации с отображением темы, цели (желательно выраженной одним 

предложением), вступления, основной части и заключения.  

2. Отображать текстовую информацию в виде графиков, блок-схем, организационных диаграмм. 

3. Для фона слайда использовать светлые оттенки, отображаемую информацию представлять в темных 

тонах цвета. 

4. Использовать ненавязчивую (не отвлекающую от основной темы) анимацию. 

5. Задать необходимое время отображения каждого слайда для усвоения материала. 

Таким образом, понятие визуализации является необходимой, наиважнейшей составляющей в 

процессе обучения, позволяет сделать более четкие заключения за считанные секунды. Как 

рекомендуемые современные компьютерные технологии с поддержкой методов визуализации при 

изучении дисциплин естественно-математического цикла можно предложить следующие: 

 Microsoft Office PowerPoint (создание электронных презентаций); 

 MGraph (построение графиков функций); 

 Microsoft Visio (редактор диаграмм и блок-схем с использованием векторной графики); 

 CorelDRAW (векторный графический редактор 
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Анотація. Койбічук В.В. Роль методів візуалізації в процесі інноваційного навчання 

дисциплін природничо-математичного циклу. Поняття візуалізації з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій в процессі навчання школярів та студентів. Критерії якості оформлення 

навчально-методичного, наукового матеріалу при відображенні інформації на екрані. 

Ключові слова: візуалізація, метод, інтерактивне завдання, презентація. 

Аннотация. Койбичук В.В. Роль методов визуализации в процессе инновационного изучения 

дисциплин естественно-математического цикла. Понятие визуализации с использованием 

современных компьютерных технологий в процессе обучения школьников и студентов. Критерии 

качества оформления учебно-методического, научного материала при отображении информации на 

экране. 

Ключевые слова: визуализация, метод, интерактивное задание, презентация. 

Summary. Koybichuk V. Role of visualization methods in innovative learning disciplines of 

natural-mathematical cycle. The concept of visualization with the use of modern computer technology in 
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teaching school and college students. Quality Criteria for formulation of educational-methodical and scientific 

material for display on the screen. 

Key words: visualization, method, interactive job, presentation. 
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КРАЛЕВИЧ И.Н., КОВАЛЬЧУК И.Н., ПАКШТАЙТЕ В.В. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА 

 

Инновационные образовательные технологии, в том числе и педагогические, призваны 

содействовать оптимизации образовательного процесса. Неоспоримым является утверждение о том, что 

дистанционное обучение (ДО) – образовательная среда ХХI века. Однако широкое внедрение технологий 

ДО требует учета специфики организации учебного процесса. Так, для учащихся школ и студентов 

дневной формы обучения, работающих в тесном контакте с преподавателем, использование технологий 

ДО может быть достаточным на уровне организации управляемой самостоятельной работой: 

осуществление текущего контроля, отработка пропущенных занятий, самостоятельное изучение 

отдельных разделов курса и др. В свою очередь для студента-заочника указанные технологии являются 

«жизненно необходимыми». В андрагогической модели обучающемуся принадлежит ведущая роль. 

Взрослый человек стремится к самореализации, самостоятельности, к самоуправлению. Учебная 

деятельность взрослого в значительной степени определяется бытовыми, профессиональными, 

социальными факторами, которые могут ограничивать процесс обучения. Однако в большей степени 

ограничивает процесс обучения временной фактор: студент обязан в определенные учебным планом 

сроки изучить и сдать ряд предметов, в то время как на самостоятельное изучение некоторым студентам 

возможно необходимо больше времени. Один из выходов из сложившейся ситуации мы видим 

использование технологий дистанционного обучения.  

По своей организации учебный процесс ДО наиболее близок к заочному, поскольку основу 

образовательного процесса в системе ДО составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная 

самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте по 

индивидуальному расписанию, имея комплект специальных средств обучения и согласованную 

возможность контакта с преподавателем.  

Отличительной особенностью организации учебного процесса на основе технологий ДО является 

использование средств, методов и технологий опосредованного педагогического общения преподавателя 

со студентом. Высокое качество знаний обеспечивается внедрением современных информационных и 

образовательных технологий, возможностью интегрирования методических наработок и 

интеллектуальных ресурсов профессорско-преподавательского состава.  

Дистанционная форма обучения предоставляет возможность проходить обучение, не покидая 

места жительства; повышает социальную и профессиональную мобильность населения. Важное место в 

образовательном процессе студента-заочника занимает работа с библиотечными фондами. Новые 

информационные технологии обладают неограниченными возможностями в плане обеспечения 

студентов необходимой литературой. В частности, электронная библиотека дает возможность 

ориентироваться и без труда находить литературу и иные необходимые учебные материалы, не тратя на 

это время и материальные средства. Локальная компьютерная сеть, сервер которой хранит книги, 

учебники, курсы лекций и др. (и этот перечень постоянно пополняется), обеспечивает студентам доступ к 

источникам в удобное для них время.  

При организации системы ДО используется принцип комбинирования различных методик и 

технологий организации учебного процесса, позволяющий наиболее эффективно сочетать преимущества 

той или иной формы обучения для активизации познавательной деятельности студентов, а также 

широкого использования возможностей информационных и телекоммуникационных технологий. 

Договор о совместной подготовке специалистов, заключенный Мозырским государственным 

педагогическим университетом с Академией управления при Президенте Республики Беларусь, позволил 

нам внедрить в учебный процесс с 2003 года технологии дистанционного обучения. Согласно договору 
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на протяжении двух лет студенты УО МГПУ учатся по полному комплекту учебно-методического 

обеспечения, предоставленного Академией управления при Президенте РБ.  

Цикл обучения студента определенной дисциплине предполагает [1]: наличие методических 

указаний по изучению дисциплины; изучение материалов по заданному разделу (методические 

разработки, литература, информация, размещенная на учебных WEB-серверах СДО); консультации с 

тьютором по невыясненным вопросам, как очно, так и с использованием электронной почты; 

выполнение заданий контрольного испытания; подготовку отчета по контрольному испытанию и 

представление его через телекоммуникационные средства связи тьютору; рецензирование и отсылку 

результатов проверки обучаемому; аттестацию обучаемого. 

В типовой состав учебно-методических материалов ДО входят: учебные планы по 

специальностям; учебно-тематические планы по изучаемым дисциплинам; рабочие программы по 

изучаемым дисциплинам. В свою очередь в типовой состав учебных материалов ДО входят: курсы 

лекций; учебные пособия; системы тестов; лабораторные и иные практикумы (включая методические 

материалы); информационное и программное обеспечение; дополнительные учебные материалы для 

организации самостоятельной работы обучающихся и учебно-методической работы тьюторов (в т.ч. 

учебники и учебные пособия, дайджест, хрестоматии, тематические сборники статей и др.). 

При этом, учебные и учебно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, курсы лекций, 

учебники и учебные пособия в ДО создаются как в электронном виде, так и на твердых носителях. 

Основные учебные материалы (курс лекций, учебные пособия, лабораторные и иные практикумы), на 

которые имеются ссылки в рабочей программе, представляются в электронном виде.  

Работа по технологиям дистанционного обучения требует организации с момента подачи 

документов на указанную специальность. Абитуриентов знакомят с требованиями, в числе которых 

обязательное наличие персонального компьютера и начальные умения работы на ПЭВМ. На первом 

этапе организации учебного процесса каждому студенту, помимо необходимых учебных материалов, 

предлагается несколько фильмов-уроков, с помощью которых можно самостоятельно установить на свой 

персональный компьютер систему дистанционного обучения. Видеофильм представляет собой копию 

того, что отражается на мониторе при установке программы, указаны типичные ошибки и возможности 

их исправления. В период установочной сессии студенты приобретают умения и навыки работы в 

системе дистанционного обучения. В отличие от традиционной заочной формы обучения, в системе 

дистанционного обучения студенты работают не только в течение зачетно-экзаменационной сессии. 

Большой объем выполняемых тестов и тестоподобных заданий по каждому предмету «заставляет» 

студента-заочника освоить необходимый объем учебного материала. Подтверждением тому является 

итоговый тест по предмету, который студенты-заочники сдают не менее успешно, чем их коллеги 

дневной формы обучения. 

Следует также заметить, что при указанной организации учебного процесса снимается проблема 

расписания, наличия аудиторного фонда, поскольку преподаватель-тьютор общается со студентами в 

режиме, удобном для каждого. 

Нами определено, что организация учебного процесса для студентов-заочников на основе 

технологий дистанционного обучения позволяет решить ряд задач: 

1. Стратегического характера: возможность обучения большего числа студентов без затрат на 

увеличение штатов, аудиторного фонда и т.д. 

2. Снятие необходимости ежегодной разработки методических рекомендаций, специальных 

учебных пособий для заочника, в том числе и на электронных носителях, в целях осуществления 

самоконтроля при подготовке в межсессионный период. 

3. Возможность получения квалифицированной методической помощи не только периодически 

на сессиях, что повышает качественную самоподготовку в межсессионный период. 

4. Повышение качества обучения через включение в учебный процесс активных форм 

обучения. Известно, что результаты самообучения студентов-заочников в значительной степени зависят 

от эффективности функционирования основных элементов познавательной, волевой и эмоциональной 

областей психики (Л.В.Иловайский). Основными факторами познавательной психики являются память и 

внимание. Экспериментально подтверждено предположение о том, что устойчивость внимания 

оказывает большее влияние на результаты обучения, чем память. 

5. Среди личностных факторов, влияющих на познавательные процессы, является 

самоуважение. Оно формируется на основе личных самооценок деятельности студента, которые, в свою 

очередь, создаются на основе оценок деятельности коллективом. Заочник получает определенную 

оценку своей деятельности в виде академических оценок. Высокий процент положительных оценок 

приводит к формированию адекватной самооценки, что повышает уровень самоуважения. 

Работа на основе новых образовательных технологий позволяет нам утверждать, что система 

дистанционного обучения, использующая современные информационные и коммуникационные 
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технологии, является наиболее перспективной образовательной технологией, способствующей 

оптимизации учебного процесса. 
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КРАМАРЕНКО Т.Г.  

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ  

 

На сьогодні актуальною є проблема забезпечення зростання якості навчання учнів і студентів, 

вільного доступу для них до навчальних ресурсів. Механічне збільшення частки самостійної роботи 

студентів без зміни форм і методів традиційного навчання може призвести до зниження якості освіти, 

адже при цьому не збільшується кількість годин у викладача на керівництво цією роботою, на перевірку 

якості засвоєння ними матеріалу. Тому принципово важливим є запровадження нових підходів до 

організації навчального процесу. Зокрема, це може бути запровадження моделі інтеграції традиційного і 

дистанційного, електронного навчання. Для такої моделі навчання часто вживаються терміни «гібридне 

навчання», «змішане навчання».  

Психолого-педагогічним, теоретичним і практичним аспектам використання дистанційних форм 

навчання присвячені окремі наукові праці М. І. Жалдака, В. М. Кухаренка, Н. В. Морзе, 

Є. М. Смирнової-Трибульскої, О. В. Співаковського, Ю. В. Триуса та ін. Проблеми навчання вищої 

математики за моделлю змішаного навчання досліджує Н. В. Рашевська [1]. Під «змішаною» моделлю 

навчання розумітимемо «методичне» визначення – привнесення до аудиторного заняття засобів 

електронного навчання таких, як мультимедіа і Інтернет-технології.  

У процесі підготовки майбутніх вчителів математики, на курсах підвищення кваліфікації вчителів 

математики використовуємо електронні ресурси курсів, які розробляємо на платформі Moodle (з 

математичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики, інформаційно-комунікаційних 

засобів навчання математики; курс за технологією «Intel Навчання для майбутнього»). Розробляємо 

разом з майбутніми вчителями ресурси для формування у них методичних компетентностей (курси із 

загальної методики навчання математики, курси для вивчення геометрії в основній школі) [2; 3]. 

У процесі змішаного навчання можемо розв’язувати наступні проблеми: 

 забезпечення слухачів електронними ресурсами для організації самостійної роботи;  

 контроль і корекція навчальних досягнень студентів засобами дистанційних технологій;  

 розвантаження викладача за рахунок перекладання певних функцій на програмне забезпечення; 

 інтенсифікація подачі матеріалу у формі проблемних комп’ютерно-орієнтованих лекцій. 

Важливо чітко визначити студенту завдання для самостійного виконання, забезпечити його 

ресурсами для вивчення теоретичних відомостей, зразками розв’язування задач тощо.  

Важливим методологічним принципом організації засвоєння студентами матеріалу електронних 

ресурсів є стимулювання саморефлексії, тобто перехід навчальних відомостей в їхніх особистісний 

досвід. Реалізація цього принципу дозволить забезпечити необхідну компенсацію недостатньої 

особистісної орієнтованості навчання, якої бракує дистанційному навчанню. Тому регулярне надання 

слухачу зворотного зв'язку є однією з обов'язкових умов ефективності змішаного навчання.  

Особливо зручними є тести, які безпосередньо "вбудовані" у навчальні тексти. Їх цінність полягає 

в тому, що при роботі з матеріалом навчального курсу в режимі самоконтролю студент має змогу 
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отримувати практично "покроковий" зворотній зв'язок − відомості про правильне розуміння матеріалу, 

який засвоюється. Це дуже важливо, щоб запобігти запам'ятовуванню невірних відповідей на контрольні 

питання. Програмне забезпечення Moodle має достатньо широкі можливості у плані забезпечення 

контрольного рівня засвоєння матеріалу дистанційного курсу і є відкритим до вдосконалень та 

доповнень навчальних компетентностей студента, оскільки йому може надаватися кілька спроб 

проходження тестів. 

Доцільно для певної теми подати три види тестів. Перший – у навчальному режимі. Студенту 

пропонується дати відповіді на питання. При цьому після спроби розв’язати завдання надавати правильні 

відповіді, подавати коментарі до розв’язування. Тобто, акцентувати увагу на навчальній функції 

контролю. Другий тест бажано подати у режимі «контрольний». Відповіді на питання, коментарі тощо 

при цьому можна відкрити після певної дати, коли тест закрився, проаналізувати. Третій тест – це тест-

корекція, коли студент повторно розв’язує завдання з пройденої теми. Виконуючи цей тест, студент 

може набрати додаткові бали до рейтингу. При цьому залишається відкритим питання щодо 

самостійності розв’язування ним завдань, свідомого підходу до вибору відповідей. При виконанні 

тестових завдань дистанційно, в певній мірі розвантажується викладач, однак не можна бути впевненим 

у тому, що отриманий показник виражає рівень знань тестованих.  

Щодо питання інтенсифікації подачі матеріалу, то детальніше зупинимося на вивченні курсу 

«Теорія ймовірностей і математична статистика». В ході лекцій використовуємо презентації, опорні 

конспекти, які містять записи означень, формулювань теорем тощо. В цих конспектах певні місця 

залишаються з пропусками, щоб їх можна було заповнювати в ході лекції. Щодо подачі складних 

доведень, то, на нашу думку, краще сприймаються доведення подані традиційно – на дошці з крейдою. 

Однак при значному ущільненні, в ході доведення можна користуватися електронними ресурсами. 

Наприклад, подаючи тему «Статистичне опрацювання результатів педагогічного експерименту» 

майбутнім вчителям математики (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») значну економію часу 

можна отримати при описуванні схеми дослідження і ознайомленні зі шкалами вимірювань. Вивчення 

теми сприятиме забезпеченню наступності між даним курсом і курсом з основ наукових досліджень. 

Значну інтенсифікацію отримуємо при опрацюванні варіаційних рядів, складанні рівнянь регресії за 

допомогою програмних засобів. Для цього, в першу чергу, використовуємо Gran1 та Microsoft Excel.  

При підготовці до оцінювання за модулем доцільно ширше використовувати навчальні форуми, на 

яких студенти можуть обговорювати відповіді на ті чи інші питання, пропонувати їм питання для 

відповіді в режимі on line. Питання слід формулювати у такій формі, щоб підготовка відповіді на них 

сприяла не лише відтворенню засвоєних знань, але й формувала критичне мислення майбутніх фахівців.  

Особливо зручно використовувати форуми для спілкування зі студентами, студентів між собою у 

відокремлених групах, для обговорення розроблених матеріалів у ході тренінгу по вивченню 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання (курс «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання 

математики», «Intel Навчання для майбутнього»). 

Використання моделі змішаного дасть змогу подолати просторові й часові обмеження в 

навчальному процесі, реалізувати як індивідуальне, так і групове (спільне) навчання в 

найрізноманітніших формах, створює реальні передумови для використання користувачем найбільш 

ефективних і зручних саме для нього комп'ютерних навчальних систем, сприяє формуванню у вчителів 

математики методичних умінь ефективно здійснювати в подальшому дистанційну підтримку вивчення 

шкільного курсу математики.  
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КУЛЬЧИЦЬКА Н. В. 

ІКТ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Вивчення курсу методики навчання математики передбачає засвоєння студентами основ методики 

математики як науки, змісту й особливостей шкільних програм, підручників, можливостей використання 

ІКТ у навчальному процесі; формування й розвиток професійних якостей майбутнього вчителя, здатного 

в умовах ринкової економіки сприяти свідомому й міцному засвоєнню учнями системи математичних 

знань, умінь та навичок, потрібних у повсякденному житті й трудовій діяльності, достатніх для вивчення 

суміжних дисциплін і здійснення безперервної освіти; формування через предмет математики в 

загальноосвітніх навчальних закладах всебічно розвиненої, соціально зрілої й творчо активної 

особистості. 

У навчальному плані напряму підготовки «Математика» в Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника на вивчення курсу «Методика навчання математики» виділено 108 

годин, з них 48 – аудиторних. Зрозуміло, що в першу чергу необхідно акцентувати увагу на основних 

питаннях загальної та спеціальної методики, але й нехтувати сучасними тенденціями розвитку методики 

навчання не варто. На ознайомлення студентів з можливостями використання в навчальному процесі 

засобів ІКТ ми виділяємо, за браком часу, одну лекцію. А от завдання до практичних і семінарських 

занять пропонуються як у традиційній формі, так і з залученням інформаційних технологій. 

При підготовці повідомлень та рефератів з методики навчання математики поряд з вивченням 

бібліографічних даних, обов’язковим є пошук інформації через Internet. По-перше, студенти вчаться 

правильно робити посилання на використані джерела, по-друге, зменшуються шанси потайки 

використати Internet-ресурс і подати його як власну розробку. 

Вивчаючи програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та профільного 

навчання, вимоги до рівня підготовки учнів відповідно до Державного стандарту з математики, 

аналізуючи систему задач того чи іншого підручника, студенти підбирають (за індивідуальними 

завданнями) вправи до вивчення конкретної теми та розроблять тести (та їх комп’ютерні аналоги) для 

перевірки рівня навчальних досягнень учнів. У супровідній записці до розроблених тестових завдань 

вказується мета й місце використання тесту. 

Розробка конспекту уроку студентами зводиться, як правило, до переписування готового 

конспекту або у знайомого вчителя, або з підшивки математичних газет. Тому окрім традиційного 

конспекту (нехтувати таким видом навчальної діяльності ні в якому разі не можна) ми пропонуємо 

студентам розробити альтернативний урок з використанням засобів ІКТ. Варіантів для творчості в 

даному випадку необмежена кількість (ілюстроване історичне повідомлення, готові рисунки до задач, 

зразок оформлення задачі, конкретний приклад використання алгоритму, завдання для самостійної 

роботи в групах, тести, урок-презентація, тощо). Студент повинен не тільки підготувати альтернативний 

урок, але й довести його переваги порівняно з традиційним. Підбірка таких уроків використовується 

надалі усіма студентами (в разі необхідності) під час проходження педагогічної практики. 

Якщо говорити про використання засобів ІКТ у навчальному процесі, то студенти більш охоче 

долучаються до виконання завдань, пов’язаних з позаурочним навчанням математики. Можливо тому, 

що вимог до виконання зображень та відповідного супроводу (музичного, анімаційного, тощо) немає. У 

цьому випадку є можливість повною мірою проявити власні творчі (художні, літературні) таланти. 

Вміння підготувати презентацію й ефективно використати її у виступі – ще один з видів 

діяльності, яким повинен володіти сучасний фахівець. Етапами виконання такого роду завдань є захист 
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курсової роботи, виступ на студентській конференцій та на науковому семінарі, захист дипломної 

(магістерської роботи). 

Набуті навички студенти розвивають при вивченні спецкурсу «Новітні технології навчання». 

Підсумковим завданням на даному етапі є розробка нестандартного уроку з використанням засобів ІКТ 

та захист запропонованої методичної розробки (доведення її ефективності). 

Ми окреслили основні напрямки, за якими працюють студенти-математики, вивчаючи курс 

методики навчання математики, для ознайомлення із можливостями використання засобів ІКТ при 

вивченні математики. Підкреслюємо, що дані форми роботи є доповненням (а не виключенням) до 

основних форм роботи, які традиційно формують даний курс. 

 

Література 
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Анотація. Кульчицька Н.В. ІКТ як складова методики навчання математики. Автор 

доводить необхідність включення до курсу методики навчання математики питань, що стосуються 

вивчення можливостей використання засобів ІКТ при вивченні математики на уроці та в позаурочний 

час. Запропоновано ряд творчих індивідуальних завдань для студентів-математиків з методики 

навчання з використанням засобів ІКТ. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, методика навчання математики, 

самостійна робота студентів, джерела інформації, презентація уроку математики. 

Аннотация. Кульчицкая Н.В. ИКТ как составляющая методики обучения математики. 
Автор аргументирует необходимость включения в курс методики обучения математики вопросов, 

касающихся изучения возможностей использования средств ИКТ в процессе обучения математики на 

уроке и во внеурочное время. Предлагается ряд творческих индивидуальных заданий для студентов-

математиков с методики обучения с использованием средств ИКТ. 

Ключевые слова: информационно-комуникационные технологии, методика обучения математики, 

самостоятельная работа студентов, источники информации, презентация урока математики. 

Summary. Kulchytska N. ICT as component of methods of teaching mathematics. The author proves 

the necessity to include methods of teaching mathematics course issues relating to explore the possibility of the 

use of ICT in the study of mathematics in the classroom and after school, offers a creative individual tasks for 

students with math teaching methods with the use of ICT. 

Key words: information and communication technology, methods of teaching mathematics, students' 

individual work, sources of information, the presentation of mathematics lesson. 
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КУНЦЕВ С. В. 

ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ 

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 

 

Метою економічної освіти є формування економічного мислення та поведінки. В основі базової 

освіти студентів-економістів вишів лежить дисципліна “Інформатика”. Знання основ інформатики, її 

можливостей і перспектив розвитку є необхідним в умовах сучасного інформаційного суспільства. Для 

бакалаврів-економістів інформатика є однією з шести нормативних дисциплін. По загальному обсягу 

навчального часу вона займає друге місце після математики (відповідно 6 і 12 кредитів ECTS).  

Основними принципами викладання інформатики є професійна орієнтованість процесу навчання, 

системність, інтенсивність і безперервність навчання, розвиток самостійної роботи студентів, 

підвищення рівня індивідуалізації, широке впровадження нових освітніх технологій навчання. Метою 

курсу інформатики є формування у студентів основ інформаційної культури та інформатичної 

компетентності. До ключових компетенцій сучасного фахівця відноситься інформаційна технологія (ІТ) 

створення комп’ютерних презентацій. 

Процес вивчення теми “Створення презентацій” включає самостійне виконання індивідуального 

проекту комп’ютерної презентації. Як правило, метою навчальної презентації є реклама послуг деякої 

умовної фірми. В Українській академії банківської справи студентам напряму підготовки “Банківські 

технології та процеси” пропонується самостійно створити комп’ютерну презентацію одного з 

українських банків з використанням його web-сторінки. 

Моніторинг банківської реклами показує, що кількість реклами банків і витрати на неї 

збільшуються. За часи світової кризи реклама банківських послуг докорінно змінилася – вона стала 
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більш креативною, брендовою та ефективною [1]. Сучасна реклама банківських продуктів грунтується на 

раціональних повідомленнях і посилена емоційною складовою разом з візуальними образами. На зміну 

частоті і тотальності присутності банків у інформаційному просторі приходить особисто-орієнтоване 

звернення до клієнта. Експерти вважають, що доступність ІТ-технологій та інтеграція баз даних змінять 

технологію банківської реклами, яка буде побудована на персональній пропозиції продукту під кожного 

клієнта [2]. 

Організація, планування і контроль самостійної роботи студентів (СРС) над презентацією банку 

мають ряд особливостей. Одна з них полягає в тому, що комп’ютерна презентація є першим самостійним 

проектом. Відомо, що самостійна діяльність студентів першого курсу [3] ускладнена через їх недостатню 

підготовленість до такої роботи, повільну адаптацію до вимог вишу, недостатню самоорганізацію, 

слабку процесуальну мотивацію. 

Результати загальнонаціональних аналітичних досліджень також говорять про низький рівень 

фінансової грамотності українського населення [4]. Звичайний українець “трохи розуміє у фінансах, 

користується простими банківськими послугами, нічого не знає про свої права і не довіряє фінансовим 

установам”. Проблема слабкого володіння фінансовою математикою супроводжується низьким рівнем 

знань про фінанси взагалі. За даними вказаного вище дослідження, лише 3% населення змогли дати 

визначення терміну “плаваюча ставка відсотка”. 

Важлива особливість самостійної роботи над проектом презентації полягає в тому, що студенти – 

майбутні банківські працівники, мають можливість ознайомитися з областю своїй професійної 

діяльності. Отримані знання та уміння будуть корисними їм під час проходження виробничої практики у 

відділеннях банків. У письмовому звіті з практики студент повинен дати характеристику банківської 

установи. За допомогою презентації або web-сторінки студент може додати до звіту схему організаційної 

структури банку, схему структури управління, форми фінансової звітності банку. 

Пакет завдань включає відомості про 175 банків, які мають ліцензії на здійснення банківських 

операцій. Джерелом відомостей про банки є web-сторінка НБУ. Із завдання (табл.1) студент дізнається 

про назву банку, його URL-адресу, ставить підпис і вказує дату отримання завдання. 

Таблиця 1. 

Приклад завдання для створення презентації банківської установи 

 
 

Індивідуальність СРС над проектом дозволяє викладачу інтенсивніше працювати з 

підготовленими студентами або приділити увагу таким, що відстають. У кожному проекті можна 

виділити стандартну і творчу частини роботи. При плануванні СРС враховується, що бюджет часу 

обмежений. Тому викладач забезпечує контроль виконання проекта і регулярність консультацій.  

Навчальна презентація повинна включати не менше 10 слайдів, містити обов’язкові об’єкти, 

оформлена, збережена і надрукована. Для наочності студентам пропонується колекція навчальних, 

маркетингових, корпоративних, банківських презентацій. 

Комп’ютерні презентації готуються за допомогою різних програм, але найпоширенішим 

програмним продуктом є MS Power Point [5], який дозволяє створювати барвисті, наочно оформлені 

мультимедійні презентації. Візуальна природа презентації, її інтерактивність, роблять цей спосіб подачі 

інформації привабливим і незамінним інструментом в бізнесі і навчанні [6, 471-474]. 

Презентація банку та його web-сторінки пов’язані і доповнюють один одного. Зокрема, структуру 

презентації рекомендується планувати по аналогії зі структурою гіперпосилань web-сторінки. Об’єкти 

презентації можна зв’язати з об‘єктами web-сторінки і оновлювати їх через Інтернет. Презентація має ряд 

корисних переваг у порівнянні з web-сторінкою. 

Найбільш важливий етап роботи над проектом – публічна презентація. Доповідачу надається 

комп’ютер викладача. Через комп’ютерну мережу студенти групи одночасно переглядають і слухають 

доповідь. Експерти ставлять питання. Оцінюються знання ІТ-технологій та основ банківської справи. 

Таким чином, є всі підстави вважати, що знання, отримані студентами-економістами в процесі 

роботи над презентацією банку, дозволять їм підвищити рівень знань з ІТ-технологій та основ 

банківської справи, створять передумови їхнього професійного росту. Досвід викладання технології 

підготовки комп’ютерної презентації банка підтверджує суттєву активізацію навчальної діяльності 

студентів. 
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Материалы международной научно-практической конференции. – Минск: БГУ. – 2010. – 567 с. 

 

Анотація. Кунцев С.В. Особливості самостійного вивчення студентами-економістами 

технології створення комп’ютерної презентації банківської установи. Для посилення професійної 

спрямованості навчання з інформатики студентів-економістів розроблено пакет завдань по створенню 

комп’ютерних презентацій банківських установ з використанням їх web-сторінок. Розглянуто 

особливості самостійного вивчення технології створення презентації. 

Ключові слова: презентація банка, інформаційна технологія, особливості самостійного вивчення 

Аннотация. Кунцев С.В. Особенности самостоятельного изучения студентами-экономистами 

технологии создания компьютерной презентации банковской организации. Для усиления 

профессиональной направленности обучения информатике студентов-экономистов разработан пакет 

заданий по созданию компьютерных презентаций банковских организаций с использованием их web-

страниц. Рассмотрены особенности самостоятельного изучения технологии создания презентации. 

Ключевые слова: презентация банка, информационная технология, особенности 

самостоятельного изучения 

Summary. Kuntsev S. Features of self-learning the technology of creating a bank organization 

presentation by the students of economic specialities. Developed a tasks package of creating a bank 

organization presentation with the usage of their web-pages in order to strengthen the professional directivity of 

teaching the information science for the students of economic specialities. Considered the features of self-

learning the technology of creating a presentation. 

Key words: a bank presentation, information technology, the features of self-learning. 
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МАЛОВА И.Е. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМА ЗАТРЕБОВАННОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ 

 

В свете современных тенденций в образовании усиливается направленность всех дидактических 

средств на оказание учебной помощи учащимся в их самостоятельной познавательной деятельности. 

Этой цели служит прием затребованной помощи, когда в связи с возникающими учебными 

затруднениями учащихся в той или иной ситуации им оказывается такая помощь, которая помогает 

учащимся самостоятельно преодолеть возникающие затруднения. 

Если говорить о затруднениях в связи с решением математических задач, то предусматривается 

оказание помощи учащимся на следующих этапах работы с задачей: 

- на этапе анализа условия задачи с одновременным составлением краткой записи (или чертежа, если 

речь идет о геометрической задаче), поскольку причиной затруднений может быть не выявленная 

связь, неиспользованное условие и др.; 

- на этапе поиска способа решения задачи, поскольку причиной затруднений может быть проблема 

выстраивания рассуждений, которые привели бы к составлению плана решения; 

- на этапе оформления решения; на этом этапе в большей степени уделяется внимание самоконтролю 

в умении выразить мысли математическим языком, включая соответствующую аргументацию; 

- на этапе подведения итогов; этот этап в обычной практике чаще всего опускается, в то время, как 

выводы, сделанные на основе анализа работы с задачей, важны для последующей успешности 

решения математических задач. 

Критерием успешности учащихся на соответствующих этапах является: 
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- на этапе анализа условия – полнота отражения в краткой записи (на чертеже) всех условий задачи, 

выделение вопроса задачи; 

- на этапе поиска способа решения – составление плана решения; 

- на этапе оформления решения – логика рассуждений и полнота обоснований; 

- на этапе подведения итогов – выделение приемов, которые можно использовать при работе с 

другими задачами. 

Наиболее сложными для учащихся являются этапы поиска способа решения и подведения итогов, 

т.е. этапы, когда учащиеся выполняют поисковую и рефлексивную деятельность. 

Помощь в преодолении учебных затруднений учащиеся могут запросить на каждом из этапов 

работы над задачей, поэтому прием имеет соответствующие этапам части со своими дидактическими 

средствами. 

Чтобы оказанная помощь позволила учащимся самостоятельно преодолеть свои учебные 

затруднения, она должна предусматривать возможность организации грамотного диалога (правила 

такого диалога представлены в 1, С.6-7). Если же учащиеся не нуждаются в оказании помощи на том 

или ином этапе, диалог следует заменить паузами, во время которых учащиеся самостоятельно работают.  

Разработка учебного диалога, позволяющего учащимся самостоятельно справиться с возникшими 

затруднениями, является сложной методической задачей, поэтому диалог должен заранее 

продумываться, и вопросы преподавателя должны фиксироваться в предлагаемых учащимся 

дидактических средствах (например, на слайдах компьютерной презентации). Использование 

интерактивной доски позволяет скрыть диалог, если он не затребован учащимися. 

Итоги работы над задачей в ситуации учебных затруднений раскрываются вокруг вопроса «Что 

помогло справиться с решением задачи?» Соответствующие ответы желательно выделять в виде 

приемов-ориентиров для последующего использования при решении задач. Интерактивная доска 

помогает не только зафиксировать тот или иной итоговый вывод, но и найти ему место среди итогов 

других уроков. Полезно систематизировать приемы вокруг основных затруднений. 

Так, при работе со стереометрической задачей могут быть созданы папки (мы их называем 

копилками) со следующими названиями:  

- «Как построить…?» (собираются приемы построения стереометрических фигур, их взаимного 

расположения с соответствующими анимациями); 

- «Как доказывают…?» (собираются приемы рассуждений при доказательстве определенных выводов, 

например, при доказательстве перпендикулярности двух прямых с соответствующими им 

трафаретами рассуждений); 

- «Что помогает в поиске способа решения?» (собираются приемы поиска, указывается имя приема, а 

затем через гиперссылку раскрывается его суть; например, под именем «Рассуждаем, начиная от 

условия задачи» раскрывается синтетический способ рассуждений, по именем «Помогают 

стандартные дополнительные построения» раскрывается список стандартных дополнительных 

построений с соответствующими иллюстрациями); 

- «Как находят…?» (собираются приемы нахождения того или иного данного с соответствующими 

иллюстрациями); 

- «Информация из планиметрии» (собирается информация о той или иной планиметрической фигуре, 

это могут быть не только теоретические факты, но и задачи, являющиеся подзадачами при решении 

стереометрических задач; информация фиксируется как на рисунках, так и в виде текста); 

- «Опорные задачи стереометрии» (собираются задачи стереометрии, в которых сформулирован 

теоретический факт, на который можно опираться при решении других задач; например, задача о 

проекции вершины пирамиды, все боковые ребра которой равны, в центр окружности, описанной 

около основания). 

Пример применения приема затребованной помощи при выполнении задания из курса алгебры и 

начал анализа приведен в 1, С. 406-408. Примеры при работе со стереометрическими задачами 

приведены в материалах К.В.Балашовой, А.Ф.Старченко настоящего сборника (Интернет-конференции). 
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Аннотация. Малова И.Е. Реализация приема затребованной помощи при использовании 

компьютерных средств. Раскрывается применение приема, помогающего учащимся самостоятельно 

преодолевать свои затруднения при решении стереометрических задач, в ситуации использования 

компьютерной презентации и/или интерактивной доски. 

Ключевые слова: решение стереометрических затруднений учащихся; диалог; компьютерная 
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Summary. Malova I.E. Practice of the requested aid with use of computerbased technique. The 

article reveals the application of the technique, which helps students to overcome their difficulties in solving 

stereometric problems in cases when the computer presentation and/or interactive board is used. 

Key words: solving stereometric problems of students; dialog; computer presentation; interactive board. 
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МАРТИНЮК М.Т., ХИТРУК В.І., ДЕКАРЧУК М.В. 

МЕТОД НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

ІНТЕГРОВАНИХ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ 

Метод навчальних проектів дає можливість вирішення низки навчально-пізнавальних завдань як 

в процесі систематичного вивчення фізики, так і в системі позакласної роботи. Зокрема, він дозволяє: 

інтегрувати знання з різних навчальних предметів; реалізувати різноманітні методи і прийоми 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, у тому числі й пошуково-дослідницького характеру; 

формувати інформаційні компетентності, мислення учнів тощо . 

Як показує аналіз практики впровадження цього методу у навчально-виховний процес з фізики 

зводиться учителями до створення лише презентацій з  окремих тем або розділів, що на нашу думку, не 

повному обсязі розкриває методичні можливості даного методу.  

У педагогічній літературі є різні трактування суті та ролі методу навчального проекту, але в 

будь-якому випадку він передбачає:  

 розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, критичного мислення, вмінь самостійно шукати 

інформацію;  

 самостійної діяльності учнів: індивідуальної, парної, групової, яку учні виконують протягом 

певного часу;  

 розв'язування певної значущої для учнів проблеми, яке б моделювало діяльність спеціалістів 

конкретної предметної галузі;  

 подання підсумків проектів, що реалізується в реальному вигляді, формі (звіт, веб-сайт, доповідь, 

газета чи журнал тощо). Ці результати мають мати конкретну форму й бути готовими до 

застосування на практиці;  

 співробітництво учнів між собою і вчителем ("педагогіка співробітництва").  

Аналіз літературних джерел показує, що портфоліо проекту – це комплект інформаційних, 

дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту, розроблений з метою його ефективної 

організації та навчання з теми, яка відповідає навчальній програмі навчальної дисципліни. Такі матеріали 

створюються вчителями та учнями. Створення портфоліо – це процес збирання, перегляду, поповнення 

змістової, методичної інформації, що стосується певної навчальної чи дослідницької теми, уроку, 

різних форм оцінювання діяльності учнів, прикладів їх робіт з метою зацікавлення предметом. 

Портфоліо має такі складники: 

- план проекту, розроблений відповідно до поставленої навчальної цілі якого враховано вимоги 

державних освітніх стандартів та державних навчальних програм;  

- орієнтовний зразок роботи, виконаної вчителем в ролі учня;  

- учнівської мультимедійної презентації, учнівської публікації, виконаної у формі інформаційного 

бюлетня або ж буклета та учнівського веб-сайту; 

- форми та критерії оцінювання діяльності учнів зі створення мультимедійної комп'ютерної презентації, 

публікації та веб-сайту; 

- дидактичні матеріали для учнів: роздаткові матеріали, тести та шаблони документів; 

- методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація чи веб-сайт, 

інструкції для організації роботи в проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо; 

- план реалізації проекту; 

- список інформаційних джерел. 

Ці та інші вимоги до портфоліо навчального проекту окреслені відповідними рекомендаціями 

програми «Intel® Навчання для майбутнього» [1]. 

Як приклад нижче подано навчальний проект «Електричний струм», розроблений нами для роботи 

з учнями у процесі вивчення фізики із використанням методу проектів та із застосуванням сучасних 

освітніх інформаційних технологій. 
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Результати впровадження пропонованого портфоліо дозволяє зробити наступні висновки, що 

методично правильно організована робота під час розробки проекту дають учителю можливість 

систематизувати, поглибити набуті учнями знання , підвищити інтерес до вивчення фізики.  
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Анотація. Мартинюк М.Т., Хитрук В.І., Декарчук М.В. У статті висвітлено методичні 

прийоми формування інтегративних фізико-технічних знань методами навчальних проектів.  
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Аннотация. Мартынюк М.Т., Хитрук В.И., Декарчук М.В. В статье высветлены 

методические приёмы формирования интеграционных физико-технических знаний методами учебных 

проектов. 
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Summary. Martynyuk M., Khitruk V., Dekarchuk M. The article revealed methodical receptions of 

forming of integration fiziko-technical knowledges the methods of educational projects in materials of theses 

of vysvetleny 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Європейська інтеграція України та її входження до Європейського освітнього і наукового 

простору ставить перед освітянською спільнотою все складніші завдання, серед яких велика увага 

приділяється якості освіти, універсальності підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці, 

що грунтуються на особистісній орієнтації навчального процесу, інформатизації освіти, визначальній 

важливості освіти, яка забезпечує сталий людський розвиток [2, с.241]. 
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Вимоги до освітнього рівня фахівця змінюються: він повинен постійно оновлювати базові знання, 

вміти ефективно використовувати в своїй діяльності найновіші досягнення науки і техніки, 

використовувати персональний комп’ютер та інформаційні ресурси.  

Перехід до нових комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх 

розробки, апробації та використання, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з 

традиційними – це складна педагогічна задача, яка потребує вирішення цілого комплексу психолого-

педагогічних, організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних та інших проблем. 

Основними серед цих проблем науковці називають: 

- розробку науково-методичного забезпечення для вирішення завдань інформатизації навчально-

виховного процесу; 

- підготовку педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

- підготовку учнів та студентів до використання сучасних засобів навчально-пізнавальної 

діяльності; 

- низьку ефективність використання матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення 

навчальних закладів у зв’язку з їх застарілою базою; 

- розробку методик використання сучасних інформаційних технологій навчання для підтримки 

вивчення більшості навчальних предметів [2]. 

Сучасні комп’ютери і програмне забезпечення фірми „Microsoft“ дають можливість в кожному 

навчальному закладі готувати матеріали для розповсюдження у мережах. Можна обрати розмір і тип 

шрифту, розмістити текст і малюнки, звукові фрагменти, відеосюжети і зробити чудові анімації. 

Особливо важливим є те, що ці засоби стандартні і навчальний заклад може використовувати їх для 

роботи в різних мережах. 

У процесі підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін використання 

комп’ютерних телекомунікацій є вкрай необхідним, оскільки сприяє створенню унікального 

пізнавального середовища, яке можна застосувати для вирішення різних дидактичних задач. Викладач 

може комбінувати функції комп’ютерного навчання з використанням мультимедіа і власне комунікацій. 

В сучасному інтегрованому суспільстві майбутні вчителі вже не можуть навчатися ізольовано, 

обмежуючись традиційно замкнутим соціумом: викладачі, однокурсники, друзі, педагогічні працівники 

загальноосвітніх шкіл. Телекомунікації відкривають перед майбутніми фахівцями широкий світ. 

Студенти отримують доступ до багатьох інформаційних ресурсів мереж, які дають можливість 

працювати в проектах зі студентами інших країн. Спільна праця спонукає до творчості, до пошуку 

додаткової інформації, до оцінки результатів свого дослідження. 

Змінюються і функції викладача. Він стає керівником, координатором, консультантом, до якого 

звертаються не за посадою, а як до авторитетного джерела інформації, як до експерта. Обговорення 

результатів дослідницької роботи, дискусії, доповіді, реферати наповнюються іншим змістом, оскільки 

вони вміщують у собі не тільки погляди вітчизняних науковців, але й погляди дослідників з інших 

регіонів світу, їхню інтерпретацію фактів і явищ. Телеконференції допомагають студентам самостійно 

формувати власний погляд на різні явища і процеси. 

Практичне застосування телекомунікацій в підготовці майбутніх вчителів передбачає, в першу 

чергу, використання наявних і доступних джерел інформації (в локальній мережі закладу, бібліотечному 

фонді, персональних сайтах викладачів вузу, тощо).  

Використання освітянських сайтів на сьогодні, мабуть, найбільш зручний інструмент для подання 

будь-яких інформаційних продуктів діяльності. На відміну від паперових носіїв, які можуть представити 

лише текст і зображення, сайт дає змогу подати навчальний матеріал в мультимедійних формах. І чим би 

не займалася людина, представити свою творчість або себе самого в будь-якому електронному форматі є 

досить простою справою. Тому сьогодні в мережі можна виявити численні сайти навчальних закладів, 

персональні сайти викладачів, вчителів, людей, що займаються в різних галузях суспільної діяльності. 

Одним із прикладів є використання освітянських сайтів в процесі навчання студентів фізико-

математичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, що 

дало змогу оптимізувати процес оволодіння знаннями та ефективно вирішувати наступні завдання: 

1. Пошук і добір матеріалів, необхідних для організації навчального процесу. Посилання на 

електронні бібліотеки і журнали, надання різних довідкових матеріалів, що знаходяться в мережі 

Інтернет, допомагають майбутнім вчителям ефективніше готуватися до занять. Такі відомості можуть 

бути значно ширшими, об’ємнішими і дозволяють застосовувати активніші, сучасніші способи пошуку, 

сприйняття, опрацювання, використання і зберігання даних. 

2. Формування насиченого мультимедійно середовища, в якому використовуються різні способи 

подання навчального матеріалу - текстового, візуального, аудио- і відеоматеріалу. Це дає можливість 

інтенсифікувати навчальний процес і готувати студента до майбутньої роботи у відповідному 
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професійному середовищі, в якому посилюються тенденції до конвергенції сенсорних каналів 

сприйняття інформації. 

3. Створення електронних навчально-методичних матеріалів. Видання навчальної літератури в 

традиційній формі не завжди є кращим виходом з ситуації, оскільки пов’язане з високою вартістю 

публікації, затратою часу на організаційні моменти тощо. Створення навчально-методичного комплексу 

в Інтернеті може бути безкоштовним. Важливо, що викладач має можливість оперативно знайомити 

студентів з новою інформацією, регулярно вносити необхідні корективи до навчально-методичних 

матеріалів. (Прикладом може бути використання персональних сайтів викладачів інформатики та 

інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету 

http://galanet.at.ua, , http://pedagogika.at.ua, http://stecenko.at.ua/ та ін.), на яких для підтримки (в т.ч., 

дистанційної) навчальної діяльності розміщено комплекс навчально-методичних матеріалів, 

рекомендацій, публікацій, корисних посилань. Зокрема, на сайті http://www.cmodel.in.ua/, розміщені 

матеріали, присвячені комп'ютерному моделюванню фізичних явищ та процесів засобами різних 

програмних середовищ, таких, як GRAN, MS Excel, MS PowerPoint, Maxima, MathCAD, Macromedia 

Flash, 3dsMax, Delphi тощо). 

4. Підвищення викладацької кваліфікації. Це здійснюється завдяки можливості отримання через 

Інтернет інформації про сучасні досягнення наукових досліджень у відповідних галузях науки, про нові 

методичні розробки в країнах СНД і далекого зарубіжжя, а також завдяки можливості спілкуватися з 

колегами засобами електронної пошти, через гостьової книги, повідомлення на форумах, додаванню 

коментарів. 

5. Навчально-виховний потенціал. Студенти мають можливість працювати з освітнім сайтом 

відповідної тематики не тільки в комп’ютерних класах, але і вдома, в Інтернет-кафе. Все це сприяє 

підвищенню культури використання Інтернет-технологій у студентів, дозволяє їм спілкуватися, 

обмінюватися думками, навчальними наробками, вирішувати проблеми не тільки навчального, а й 

виховного характеру. 

Освітні сайти (сайти навчальних закладів, персональні сайти викладачів, вчителів), на наш погляд, 

можна назвати одним з найбільш ефективних інструментів, що дають змогу майбутнім фахівцям 

самостійно отримувати необхідні знання.  

Використання освітніх сайтів дає змогу забезпечити зворотній зв'язок в процесі навчання, 

реалізувати принцип індивідуалізації навчального процесу, підвищити наочность навчального процесу, 

сформувати навички пошуку даних в мережі Інтернет, змоделювати педагогічні процеси та явища, 

організувати колективну та групову роботи учасників педагогічного процесу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛАБОРАТОРНИХ РОБОТАХ З 

БІОЛОГІЇ У 7 КЛАСІ 

 

Комп’ютерні технології у поєднанні із традиційними засобами наочності доцільно застосовувати 

під час виконання лабораторних та практичних робіт. На лабораторних та практичних заняттях з біології 

у 7 класі комп’ютерні технології можуть використовуватися в якості: 

1) засобів керування підготовкою та проведенням роботи; 

2) моделей біологічних процесів чи явищ, що служать об’єктами виконання роботи; 
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3) лабораторного устаткування, за допомогою якого досліджуються біологічні процеси, явища чи 

організми; 

4) засобів перевірки та контролю знань, умінь і навичок учнів [2]. 

Суть першого підходу до застосування комп’ютерних технологій на лабораторно – практичних 

заняттях зводиться до того, що відповідний педагогічний програмний засіб замінює інструктивну картку 

для виконання лабораторної роботи. При цьому значно розширюються можливості реалізації поетапного 

керування діяльністю учнів за рахунок використання різноманітних інформаційних моделей процесу чи 

явища, що досліджується, так і контролю успішності виконання кожного етапу роботи, наприклад, за 

допомогою комп’ютерного тестування. Без виконання попереднього завдання учень не зможе виконати 

наступне. 

Під час проведення лабораторної роботи важливе значення відводиться виконанню експерименту. 

Комп’ютерний експеримент спроможний замінити традиційний у тих випадках, коли натуральні об’єкти 

мають малі розміри, знаходяться у недостатній кількості чи для усвідомлення учнями практичної 

завершеності дослідження та вироблення у школярів власних переконань. 

У сьомому класі застосування комп’ютерних технологій доцільно застосовувати під час 

проведення таких лабораторних робіт з біології: № 1 «Будова клітини рослин», № 2. «Корінь і кореневі 

системи. Видозміни кореня», № 3. «Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями», № 4. «Пагін і 

його будова. Різноманітність пагонів», № 5. «Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями», № 6. 

«Видозміни пагона», № 7. «Будова і різноманітність листків», № 8. «Внутрішня будова листка у зв’язку з 

його функціями», № 9. «Будова і різноманітність квіток», № 10. «Будова і різноманітність плодів», № 11. 

«Будова водорості», № 12. «Будова мохоподібних», № 13. «Будова плавуна булавоподібного і хвоща 

польового», № 14. «Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті», № 15. «Будова голонасінних 

рослин», № 16. «Будова нижчих грибів», № 17. «Будова вищих грибів» [3]. Особливо ефективним є 

застосування комп’ютерних технологій навчання одночасно з демонстрацією натурального об’єкту чи 

результатів досліду. 

Комп’ютер на лабораторно – практичних заняттях може бути використаний замість лабораторного 

обладнання, за допомогою якого досліджуються біологічні процеси, явища чи організми. Персональний 

комп’ютер, оснащений відповідними датчиками і програмним забезпеченням, може бути надзвичайно 

ефективним лабораторним інструментом. Наприклад під час проведення практичних робіт з біології у 7 

класі на теми: «Визначення рослин класу Дводольні», «Визначення рослин класу Однодольні», 

«Розпізнавання видів кімнатних рослин» за умови наявності відповідної програми, комп’ютер може 

виступати у якості комп’ютерного визначника. 

Комп’ютер має великий обсяг пам’яті, через що є можливість під час лабораторної роботи 

розширити та урізноманітнити матеріал, що підлягає дослідженню на лабораторній роботі. Завдяки 

удосконаленій структурі та розвинутій управлінській функції, комп’ютерні програми мають значні 

переваги під час перевірки та контролю знань, умінь та навичок учнів. Комп’ютерне тестування можна 

використовувати після проведення кожної лабораторної та практичної роботи з біології у 7 класі. 

Наведемо приклад використання комп’ютерної моделі під час проведення лабораторної роботи на 

тему: «Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями». Згідно до інструкційної картки [1, 77 - 78], 

першу частину роботи учні виконують із мікроскопом. Для цього виготовляють тимчасовий 

мікропрепарат шкірки листка рослини, яку запропонував учитель. Розглядають препарат під 

мікроскопом, знаходять безбарвні клітини шкірки та зелені продихові клітини. У зошитах для 

лабораторних робіт замальовують ділянку шкірки листка і на малюнку підписують деталі її будови. 

Далі учні продовжують роботу із інтерактивним малюнком «Внутрішня будова листка» (рис. 1). 

Учням пропонується виконати наступне завдання: «Уважно розгляньте тканини листка та висловіть 

припущення стосовно їх функцій». При наведенні курсора «мишки» до кожної тканини листка, на екрані 

монітора висвічується функція, яку вони виконують. 

На етапі закріплення учням пропонується виконати завдання на встановлення відповідності. У 

завданнях цього типу необхідно за допомогою курсора «миші» встановити відповідність між термінами і 

визначеннями: наприклад, назвами тканин та їх функціями, прикладами клітин та тканинами. 

Під час лабораторної роботи на тему: «Будова клітини рослин» на закріплення учням може бути 

запропоноване завдання із комп’ютерною моделлю «Збери клітину» (рис. 2). Дана комп’ютерна модель 

передбачає формування в учнів сьомого класу анатомічних понять, зокрема засвоєння учнями будови 

рослинної клітини. Для виконання завдання необхідно натиснути на клавішу «На початок» та за 

допомогою курсора «миші» перетягнути у середину клітини рослинні органели. Для кращого засвоєння 

назв органел рослинної клітини, при підведенні курсора до кожної із органел висвічується надпис, 

наприклад «Ядро». Після виконання роботи із помилкою, у даній комп’ютерній моделі допускається 

повторення виконання даного завдання. 

 

 



«ІТМ*плюс – 2011» , м. Суми 
.                                                                                                                                                                                                                                 . 

 55 

    
Таким чином, раціональне поєднання на лабораторних роботах комп’ютерних та традиційних 

засобів наочності із застосуванням сучасних методів навчання сприяє кращому засвоєнню навчальної 

інформації та формуванню умінь самостійно збирати, обробляти та використовувати нову інформацію, 

необхідну для навчального процесу та повсякденного життя учнів. 
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Анотація. Міронець Л.П. Застосування комп’ютерних технологій на лабораторних роботах з 

біології у 7 – му класі. У даній статті обґрунтовується доцільність застосування комп’ютерних 

технологій на лабораторних та практичних заняттях з біології у 7 класі загальноосвітньої школи. 

Наводяться приклади раціонального поєднання комп’ютерних та традиційних засобів наочності на 

лабораторних роботах з біології. 

Ключові слова: комп’ютерні технології, комп’ютерна модель, лабораторна робота. 

Аннотация. Миронец Л.П. Использование компьютерных технологий на лабораторных 

работах по биологии в 7-м классе. В данной статье обосновывается необходимость использования 

компьютерных технологий на лабораторных и практических занятиях по биологии в 7 классе 

общеобразовательной школы. Приведены примеры комплексного использования компьютерных и 

традиционных средств обучения на лабораторных работах по биологии.  

Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерная модель, лабораторная работа. 

Summary. Mironets L.P. Use of computer technologies on laboratory works in biology in 7th class. 
In this article necessity of use of computer technologies on laboratory and a practical training in biology in 7 

class of comprehensive school is proved. Examples of complex use of computer and traditional tutorials on 

laboratory works in biology are resulted.  

Key words: computer technologies, computer model, laboratory work. 
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ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT POWER POINT У ХОДІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ШКІЛЬНОГО 

КУРСУ МАТЕМАТИКИ 

 

Розвиток технічного прогресу, як відомо з історії, завжди впливав на всі сфери діяльності людини, 

і, залежно від ступеня цього впливу, окремі прояви, способи та засоби цієї діяльності так само 

змінювалися. Ця тенденція стосується як педагогічної науки в цілому, так і методики викладання 

окремих предметів [1]. 

Рис. 1. Інтерактивний малюнок 
«Внутрішня будова листка» 

Рис. 2. Комп’ютерна модель  

«Збери клітину» 
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На сучасному етапі цифрові технології все глибше проникають у повсякденне життя та змінюють 

його. Їх основне призначення – полегшити працю людини та зробити її в більшому ступені творчою, там, 

де раніше на виконання однотипних дій витрачалося багато часу – зараз ці проблеми вирішує комп’ютер. 

З’явилися та зайняли міцну позицію науки та професії, пов’язані з комп’ютерними технологіями. Це 

стосується й освіти. 

Все більше і більше інших, не пов’язаних з інформаційними технологіями безпосередньо, 

навчальних предметів використовують комп’ютерну основу для підвищення якості викладання та 

спрощення самого процесу надання знань, умінь та навичок учням [2]. 

Нашою метою є не розробка окремої презентації, для чітко визначеного класу та колективу, а 

надання загальних рекомендацій щодо створення подібних презентацій залежно від того, які особливості 

наявні в учнів, для яких вони розробляються. В тому, що саме, в яких обсягах та вигляді надавати учням 

в разі подібних, ще не відпрацьованих роками форм, може бути обізнаний лише той учитель, що 

взаємодіє з класом та викладає в ньому. 

Деякі зрозумілі методичні труднощі викликає і те, що використання комп’ютерних технології на 

уроках у загальноосвітній школі відносно нова сфера для досліджень, особливо в умовах класичної 

методики, що формувалась упродовж десятиліть, відточуючи майстерність та способи подання 

матеріалів на не одному «поколінні» учнів. Сьогодні існують методичні матеріали, розроблені вчителями 

математики з окремих тем та уроків [3].  

Тим не менше, цілком зрозуміло, що наявних матеріалів недостатньо для повного забезпечення 

методичної бази. В багатьох школах, при наявності потрібних технічних засобів, на уроках математики 

комп’ютерні технології використовуються для більш ніж обмеженого спектру тем, і мають формальний 

характер, не даючи учням майже нічого і, навіть навпаки, відволікаючи їх від теми, оскільки для них 

комп’ютерні технології на уроці математики є «незвичайним видовищем». 

Ми розглядали тему, що проходить через весь шкільний курс математики: текстові задачі, що 

наявні в тій чи іншій формі у програмах усіх класів. До того ж ця тема, зазвичай, важко сприймається 

учнями, хоча є невід’ємною частиною програми, та несе в собі багато функцій, як-от: розвиток логічного 

мислення, творчих здібності, вміння аналізувати поставлені проблеми, використовувати теоретичні 

знання у практичній діяльності тощо. 

У виборі програми ми керувалися її доступністю, простотою у використанні та зрозумілістю в 

інтерфейсі. Нами було обрано програму Microsoft Power Point з пакету Microsoft Office 2007. Слід 

зазначити, що її можливості, коротко описані нижче, були наявні і в більш ранніх версіях. 

У результаті нами було сформульовано декілька основних положень: 

1. Використання яскравих рисунків, графіків, діаграм, які привертають увагу учнів.  

Досягається це за допомогою вставки згаданих об’єктів з файлів на комп’ютері або встроєних у 

програму засобів: засобів малювання, створення діаграм, таблиць та графіків, використання опцій 

встановлення кольору тла та тексту.  

Суттєвою деталлю є додавання пояснювальних написів, як, наприклад, позначення відстані чи 

ваги, воно виконується за допомогою функції «вставка  напис» чи будь яким іншим способом, зручним 

для вчителя і зрозумілим для учнів. 

Не менш важливим є те, що під час подальшого створення анімації є розумним не роботи всі 

об’єкти єдиним малюнком. Так, непорушні елементи, як лінія між пунктами A і B у задачах на рух, 

потрібно відділяти від рухливого елементу – автомобілю, що переміщується вздовж неї. 

Особлива увага в цьому разі приділяється помірності, яка не допускає перенасичення незначних 

елементів деталями, що негативно впливає на результат. 

2. Наявність дії, руху на слайді. 

Досягається за допомогою опцій «настроювання анімації» і рекомендується для демонстрації 

сюжету задачі. 

У задачах на рух функція «Шляхи переміщення», яка дає вибір різних напрямків руху: вбік, уверх, 

вниз, по діагоналі, по вибраному контуру або ж можливість встановити власний шлях. Остання є цінною 

для задач, що включають нелінійний рух. 

У разі задач на відсоткові співвідношення та сплави – доцільно використовувати діаграми з 

позначками відсотків. 

Для задач на спільну роботу – потрібно підкреслювати швидкість виконання роботи та появу 

нових елементів: робочих, машин, насосів тощо, щоб їх кількість та наявність не пройшли поза увагою 

учнів. 

Можливі додаткові пояснювальні елементи, такі, наприклад, як вказівка напряму руху течії. 

3. Своєчасність, швидкість та впорядкованість дій на слайді, що є необхідними умовами для 

лінійності сюжету задачі і вірного його розуміння. Так, рух від пункту A до пункту B і назад – не може 

бути зображено в оберненому порядку, а зі збільшенням робітників – робота не може виконуватися 

повільніше.  
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Також занадто високий темп демонстрації може заплутати учнів і не дати їм можливості 

розібратися в задачі, в той час як занадто повільний темп може їх відволікати. 

Слід пам’ятати, що непотрібні елементи мають видалятися з поля зору, щоб також не допустити 

розосередження уваги учнів. 

Всі ці умови досягаються за допомогою розбиття анімації на окремі відрізки відносно часу та 

групування її за ними, вибору потрібного темпу зі списку опції «швидкість», та опцій «входу» і «виходу» 

елементів анімації в разі їх потреби. 

Необхідно пам’ятати про порядок появи, небажано, щоб елемент, який зник в один час – з’явився 

в невідповідному йому місці знову до того, як сюжет буде завершено: тоді він приверне на себе увагу і 

суть задачі буде загублено. 

Microsoft Power Point дає можливість переглядати всю презентацію чи її окремі слайди декілька 

разів до отримання бажаного результату. Важливо також пам’ятати про технічні деталі, такі, як 

швидкість роботи різних комп’ютерів. Бажано робити презентацію, спираючись на роботу 

найповільнішого з можливих варіантів. Проте, в будь-якому разі, не потрібно загромаджувати 

презентацію в цілому та окремі слайди зокрема неважливими уточненнями чи анімаційними деталями. 

Наприклад, як хвилі на озері чи рухливі колеса автомобіля, оскільки це несуттєво, але може 

уповільнювати роботу комп’ютера чи зробити презентацію неможливою для демонстрації на ньому.  

Нами було розглянуто лише одну тему шкільного курсу математики. Перспективу подальших 

досліджень вбачаємо в розробці уроків із застосуванням Microsoft Power Point з інших тем та напрямів. 
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Аннотация. Михайлова О.Л., Кушнирук А.С. Использование Microsoft Power Point в ходе 
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текстовых задач.  

Ключевые слова: задача, компьютер, презентация, Microsoft Power Point. 

Annotation. Mikhaylova O., Kushniruk A. Using of Microsoft Power Point during the decision of 
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МОСІЮК О.О. 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

 

Зошити і аркуші ватману є важливим атрибутом навчального процесу з геометрії та креслення. 

Проте, більшість графічних побудов, які виконувалися за допомогою циркуля, лінійки, лекал, 

автоматизовано і закладено модулями у відповідні комп’ютерні програми (педагогічні програмні засоби, 

системи оформлення креслярської документації, офісні пакети). Саме тому однією із важливих умов 

підготовки майбутніх учителів математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій є 

навчання студентів працювати із сучасними графічними пакетами програм у курсі геометрії. 

Охарактеризуємо основні програми, які дозволяють виконувати навчальні завдання з 

конструктивної геометрії. 

1. Програми, які входять до відомих офісних пакетів MS Office [3] та OpenOffice [1]. Останні 

версії першого програмного продукту мають добре пристосовані засоби в кожній із програм (MS Word, 
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MS PowerPoint, MS Publisher), які входять до пакету, для виконання рисунків будь-якої складності і 

точності завдяки інструментарію панелі «Малювання» (рис. 1). 

На відміну від платного MS Office, його безкоштовний аналог OpenOffice від Sun Microsystems 

має власний графічний редактор OpenOffice Draw, який за своїми можливостями не поступається таким 

потужним графічним програмам як CorelDraw і Adobe Illustrator. 

Обидва програмні продукти зорієнтовані на векторну 

графіку, що дозоляє створювати необхідні ілюстрації та рисунки 

високої якості для оформлення різних методичних матеріалів.  

Серед можливих завдань, які можна запропонувати 

студентам фізико-математичних факультетів вищих 

педагогічних навчальних закладів для підвищення навичок 

роботи з графічними програмами, слід виділити такі: виконання 

проекційних креслень геометричних тіл і їх комбінацій, 

оформлення презентацій, плакатів, інструкційних матеріалів 

тощо. 

2. Педагогічні програмні засоби GRAN 2D і GRAN 3D 

розроблені під керівництвом академіка Жалдака М.І. [4] 

(Київський національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова) і пакет динамічної геометрії DG професора 

Ракова С.А. (Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди). Вказані програми є найбільш 

пристосованими для виконання завдань із конструктивної 

геометрії, оскільки в них автоматизовано виконання всіх 

найпростіших і більшості основних побудов. Вони дозоляють 

створювати макроконструкції для автоматизації побудов, які необхідні користувачу. Серед важливих переваг 

слід відзначити системні вимоги, що дозволяють виконувати графічні побудови на комп’ютерах з невеликими 

потужностями. 

Студенти, використовуючи програмні засоби GRAN і DG можуть: виконувати саму побудову у 

процесі розв’язування задачі, робити відповідне кольорове оформлення, зберігати файл для перевірки 

викладачем; створювати макроконструкції для застосування їх при розв’язуванні певного класу задач; 

розробляти динамічні ілюстрації для задач з відповідним описом кожного кроку (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Задача на побудову,  

яка розв’язана в ППЗ GRAN 2D 

Рис. 3. Тіло обертання,  

яке побудоване в САПР «КОМПАС 3D LT» 

 

3. Системи підготовки креслярської документації та автоматичного проектування (САПР). До 

безкоштовних програм такого типу можна віднести САПР «КОМПАС 3D LT» [2]. Вона являє обмежений 

варіант програми «КОМПАС 3D». Має зручний інтерфейс, дозволяє виконувати креслення та фізичне і 

рисункове моделювання тривимірних об’єктів. Функціональні можливості цієї системи істотно обмежені 

в порівнянні з професійною версією КОМПАС-3D. Так, можливе тривимірне моделювання лише деталей 

(в професійній версії – деталей і складальних одиниць), створення в одному файлі тільки одного аркуша 

креслення (в професійній версії – повної креслярської документації), відсутність імпорту та експорту у 
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Рис. 1. Аксонометрична проекція 

правильної чотирикутної піраміди і її 

перерізу, виконані в MS Word 
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інші формати файлів систем автоматичного проектування, обмеженість підключення модулів тощо. Але, 

не зважаючи на все, дана система підготовки креслярської документації дозволяє розробляти з 

надзвичайно високою точністю креслення різного ступеня складності, в ній виконана стандартизація 

ліній і позначень відповідно до вимог відповідного ГОСТу, реалізована гнучка система «прив’язок» для 

точного виконання побудов, створений динамічний перехід від тривимірних зображень об’єктів до їх 

ортогональних проекцій і навпаки, побудова зображень геометричних тіл виконується на основі 

твердотільного моделювання тощо (рис. 3). 

Одним із варіантів використання цього програмного продукту є моделювання просторових фігур 

різного ступеня складності під час виконання курсових та дипломних проектів. 

Отже, можливості сучасної комп’ютерної техніки дозволяють реалізовувати головні принципи в 

навчанні математики, зокрема – принцип моделювання. Крім цього демонстрація успішних прикладів 

використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчанні геометрії дає можливість студентам 

бачити їх переваги і недоліки, навчатися доцільно впроваджувати їх досягнення у своїй майбутній 

фаховій діяльності. 
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Математика, як навчальний предмет завжди була засобом впливу на розвиток творчого та 

інтелектуального потенціалу школярів. Гармонійному та всебічному розвитку інтелектуальних 

здібностей учнів у процесі навчання математики сприяють доцільно організоване використання 

інформаційних технологій, за допомогою яких вчитель може не лише оптимізувати та інтенсифікувати 

процес навчання на уроці, але й сприяти реалізації індивідуального підходу, врахуванню психолого-

педагогічних особливостей як окремого учня, так і групи школярів. 

Методичні аспекти використання ІКТ в процесі навчання математики досліджують М.І. Жалдак, 

О.І. Скафа, Ю.В. Горошко, С.А. Раков, Є.Ф. Вінниченко, Т.Г. Крамаренко та інші. У дослідженнях 

розглянуто основні принципи та психолого-педагогічні умови розробки та застосування відповідних 

засобів навчання. 
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Зокрема, використання ІКТ в позаурочний час, під час канікул або карантину дозволяє вчителю 

математики, використовуючи мережу Інтернет, вести безперервний дистанційний контроль за рівнем 

досягнень учнів, проводити своєчасну корекцію знань. Вже стають розповсюдженими відео уроки, відео 

конференції, форуми, індивідуальне листування з учнями; створюються електронні посібники та 

рекомендації до них, що сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні та врахуванню 

психологічних особливостей старшокласників. 

Пропонування різнорівневих теоретичних і практичних завдань у вигляді презентацій, pdf-файлів та html-

документів дозволяє враховувати індивідуальну специфіку сприйняття навчального матеріалу учнями, різний рівень 

знань та умінь (учень сам визначає час, темп роботи та інше). Старшокласники через надмірне навантаження та 

перевтому іноді не можуть одразу засвоїти весь матеріал з теми на уроці. Працювати ж з підручником математики 

самостійно деяким з них важко через те, що на уроці вчитель не має достатньо часу, щоб навчити їх прийомам 

ефективної роботи з навчальним текстом. Тому доцільно пропонувати електронні посібники, в яких матеріал розбито 

на окремі частини, кожна з яких містить теоретичні відомості та тренувальні вправи з підказками, контрольні 

завдання, після правильного виконання яких учень переходить до наступного розділу.  

Введенню матеріалу щодо геометричного змісту похідної може передувати самостійна робота 

дослідницького характеру з використанням комп’ютерної програми. Пропонуємо учням побудувати 

графік функції та графік дотичної в точці, знайти відношення b і а (рис. 1), порівняти його зі значенням 

похідної в точці та зробити відповідні висновки. Створюються умови для перехід від репродуктивної 

діяльності до дослідницької, що сприяє розвитку творчого мислення та інтелектуального потенціалу 

учнів. 

Особливу увагу старшокласників слід звернути на розв’язання рівнянь та нерівностей, що містять змінну під 

знаком модуля, оскільки нерозуміння понять «модуль», «значення функції більше (менше)» приводить до 

виникнення помилок при виконанні наступних завдань: xx  121 та xx  2 . У першому 

випадку учні довго виконують перетворення, але графічна інтерпретація швидше призводить до 

розв’язання. В ході розв’язування завдання xx  2  учні іноді приходять до рівності 2=0 і втрачають 

корінь. Тому доцільно для перевірки пропонувати побудувати графіки функцій за допомогою програмних засобів 

GRAN або Microsoft Excel (рис. 2, 3). 
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 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

Використання програмних засобів навчання сприяє більшій ефективності самоконтролю, 

самоаналізу, корекції набутих знань та вмінь, формуванню навичок пошукової діяльністі. 

Застосування інформаційних технологій в процесі навчання математики лише в поєднанні з 

професійністю, інформаційною компетентністю та творчою майстерністю вчителя сприяє формуванню 

якісної системи знань, навичок та вмінь з предмету та всебічному розвитку творчого мислення учнів.  
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Summary. Moskalenko I. Organization of independent work facilities of ICT in the process of 

teaching mathematics. Possibilities of the use of information technologies are considered for organization of 
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МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

 

Упровадження новітніх технологій стало невід’ємною частиною сучасного навчального процесу. 

Навчальні заняття з усіх предметів, та фізики зокрема, не можливо уявити без використання відео та 

графічних зображень, анімації, аудіо ефектів, тобто без одної з головних складових інформаційних 

технологій – мультимедійної. Застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі істотним 

чином змінює форми та методи представлення навчального матеріалу, а також рівень його засвоєння.  

Програмні засоби можуть бути спрямовані або на пасивне сприймання інформації учнями, або на 

активну їх діяльність: самостійний вибір розділу та послідовності його вивчення, визначення часу, 

необхідного на засвоєння кожним учнем окремої теми та ін. Використання програмних засобів 

мультимедіа на уроках фізики на сьогоднішній день стає все актуальнішим, саме тому нами було 

створено методичний посібник з електронним додатком. Під електронним додатком ми розуміємо 

мультимедійну презентацію – логічно пов’язану послідовність слайдів, об’єднаних загальною тематикою 

та загальними принципами оформлення, що потребує додаткових коментарів та пояснень вчителя.  

Проведення уроків різних типів за допомогою презентації має якісні та кількісні переваги, які 

виражаються у підвищенні інформаційної щільності навчального матеріалу та рівня наочності за рахунок 

аудіовізуальних можливостей мультимедійних технологій [1]. Презентації також виступають засобами 

реалізації основних дидактичних цілей уроку, які допомагають при вихованні учнів, розвитку їх 

пізнавального інтересу, організації самостійної або колективної роботи.  

Комплект презентацій є формою наочності, яка використовується в поєднанні зі словами вчителя 

та виконує ті ж функції, що й будь-який наочний метод навчання: інформативну, керуючу, мотивуючу, 

виховну та розвиваючу. При плануванні уроку, на якому застосовується мультимедійна презентація, 

вчитель може самостійно обирати слайди з тою чи іншою інформацією, адже презентація у 

максимальному обсязі містить необхідну теорію, тестові завдання та хід проведення експерименту. 

Мультимедійні презентації можуть виступати ефективним засобом, що спрямований на індивідуалізацію 

та диференціацію навчання, реалізацію особистісно–орієнтованого підходу [2].  

У педагогічній літературі широко обговорюють проблеми застосування мультимедійних 

презентацій на уроках. У різних роботах перераховують не тільки переваги, але й визначають недоліки 

такого програмного педагогічного засобу, які, на наш погляд, можна мінімізувати за рахунок вибору 

правильної методики проведення уроку. Одним з позитивних моментів використання презентації є не 

відволікання уваги учнів на технічні дії вчителя (зміна плакатів, таблиць, включення - вимкнення 

кодоскопу або діапроектору, відеомагнітофону та ін.); готова презентація реалізує принцип 

систематичності (чіткої методичної послідовності викладення), що дозволяє встановити логічні зв’язки 

між елементами навчального матеріалу для запам’ятовування більшого об’єму інформації.  

Послідовність викладення навчального матеріалу в презентації співпадає з зошитом для 

лабораторних робіт. Розроблені лабораторні роботи учні виконують у 7-му класі на відповідних уроках 

різного типу для оволодіння практичними уміннями та навичками дослідницької діяльності. У зошиті 

запропоновано 11 робіт, кожна з яких складається з наступних частин: мета, обладнання, теоретичні 

відомості, установка, хід роботи, висновок, творчі завдання. Усі роботи містять зображення послідовного 

збору установки, малюнки і таблиці, та є основою викладеного в мультимедійній презентації 

навчального матеріалу. 

Кожна презентація розроблена на основі системного підходу та складається з трьох частин: теорії, 

слайдів, що спрямовані активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, та самого ходу 

лабораторної роботи. При створенні мультимедійних презентацій ми намагались максимально наповнити 

їх схемами, графіками, фрагментами відеофільмів, теорією, при цьому не перенавантажуючи анімацією 
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при демонстрації кожного окремого елемента презентації, щоб сконцентрувати увагу учнів на 

навчальному матеріалі.  

У результаті проведеного дослідження мультимедійних технологій для навчання фізики в 7-му 

класі можна зробити висновок, що використання презентацій та зошитів на друкованій основі при 

проведенні лабораторних робіт, дозволяє удосконалити системи управління навчанням на різних етапах 

уроку; змінити організаційні форми навчальної діяльності згідно до сучасних освітніх стандартів; 

посилити мотивацію та підвищити інформаційну культуру учнів.  
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Анотація. Наконечна Л.М. Методи ефективного використання мультимедійних презентацій 

у навчальному процесі. У тезах розглядаються основні методи застосування навчальних програмних 

засобів мультимедіа, які класифіковані у відповідності з основними сценаріями. Визначені вимоги до 

такого програмного засобу мультимедіа, як презентація, при дотриманні яких можна організувати 

цілісний навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, 

пам’яті, розумової діяльності, педагогічних взаємодій. Проаналізовані методико-дидактичні принципи 

використання мультимедійних презентацій на уроках фізики в 7-их класах, які виконують основні 

функції наочних методів навчання.  

Ключові слова: мультимедіа, програмні засоби навчання, мультимедійна презентація, наочні 

методи навчання. 

Аннотация. Наконечная Л.Н. Методы эффективного применения мультимедийных 

презентаций в учебном процессе В тезисах рассматриваются основные методы применения учебных 

программных средств мультимедиа, классифицированных в соответствии с основными сценариями. 

Определены требования к такому программному средству мультимедиа, как презентация, при 

соблюдении которых можно организовать целостный учебно-воспитательный процесс на основании 

психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, умственной деятельности, 

педагогических взаимодействий. Проанализированы методико-дидактические принципы использования 

мультимедийных презентаций на уроках физики в 7-ых классах, выполняющих основные функции 

наглядных методов обучения.  

Ключевые слова: мультимедиа, программные средства обучения, мультимедийная презентация, 

наглядные методы обучения. 

Summary. Nakonechna L. Methods of effective application of multimedia presentations in 

educational process. The thesis discusses the main methods of application of educational program multimedia 

means classified according to the main scenarios. The requirements for multimedia software tool like a 

presentation are defined enabling to set up a holistic educational process based on psychologically correct state 

of function of attention, memory, intelligence and pedagogical interactions. Methodological-didactic principles 

of using multimedia presentations in 7th-grade lessons on Physics are analyzed, which perform basic functions 

of visual methods of education 

Keywords: multimedia, program means of education, multimedia presentation, visual methods of 

education. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Сучасне освітнє середовище вже не можливо представити без його інформаційної складової. У 

професійній підготовці майбутнього вчителя математики, та в організації його науково-дослідницької 

діяльності інформаційно-освітнє середовище стає не тільки джерелом різноманітної професійно-

значущої та наукової інформації, але й об’єктом вивчення. Тому інформаційне-освітнє середовище як 

феномен та можливості його використання та вивчення потребують дослідження з боку майбутнього 

вчителя математики.  

Багато дослідників вивчали теоретичні та практичні засади щодо інформаційно-освітнього 
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середовища навчальних закладів (О. Андреєв, С. Грушевський, Р. Гурниковська, Ю. Жук, В.Здановська, 

І. Захарова, Н. Кобіашвілі, С. М’якишев, Н. Моїсеєнко, С. Ситник тощо). Проте, у різних дослідженнях 

поняття інформаційно-освітнього середовища має різні визначення, які часто значно звужують зміст 

цього поняття. 

Аналіз існуючих визначень інформаційно-освітнього середовища дозволив зробити висновок, що 

цей феномен трактується у трьох основних напрямках: системному; як частину інформаційного 

простору; як інформаційну інфраструктуру освітнього процесу. Проаналізуємо основні визначення 

поняття „інформаційно-освітнє середовище”.  

Перший напрям дефініцій [1; 3; 7; 9] надає інформаційно-освітньому середовищу системні 

властивості. Тобто, інформаційно-освітнє середовище [3] – це педагогічна система (мета, зміст, засоби, 

методи, форми) і сукупність підсистем: 1) маркетингової, матеріально-технічної, нормативно-правової, 

фінансово-економічної, управлінської; 2) інформаційної, технічної, навчально-методичної, які 

забезпечують освітній процес; 3) соціокультурного середовища, яке передбачає цілісність спеціально 

організованих педагогічних умов розвитку особистості. 

Другий напрям визначень [2; 3; 4; 5] надає інформаційно-освітньому середовищу статус 

середовища, що оточує особистість, яке забезпечує її інформаційні потреби, що виникають у процесі 

діяльності. Тобто, інформаційно-освітнє середовище – це одна із сторін діяльності людини. При цьому 

людина розглядається як учасник процесу комунікації, тобто у формі інформації. А сприйнявши 

інформацію, знов перетворювати її на своє особистісне знання.  

Останній напрям [4; 6; 8] – інформаційно-освітнє середовище розглядається як інформаційна 

інфраструктура, що створена всім суспільством та спрямована на забезпечення його освітніх потреб.  

У процесі дослідження підготовки вчителя математики інформаційно-освітнє середовище ми 

використовували у двох аспектах – традиційному і як об’єкт науково-дослідницької діяльності студентів. 

Реалізація першого аспекту лише частково залежить від організаторів дослідження, тому що процес 

професійної підготовки вже відбувається у діючому інформаційно-освітньому середовищі внз. В 

дослідженні можливо лише забезпечити вдосконалення цього середовища для забезпечення включення 

студента у діяльність, що адекватна основній мети його підготовки. Другій аспект реалізується через 

вивчення теоретичних, методичних та практичних засад цілеспрямованого використання інформаційно-

освітнього середовища у навчальному процесі школи, у тому числі, при навчанні учнів математиці.  

В якості теми для самостійного вивчення у курсі методики викладання математики та для 

наукового дослідження у роботі проблемної групи студентам була запропоновано вивчення теорії та 

практики функціонування сучасного інформаційно-освітнього середовища у всіх його проявах. В процесі 

навчання студенти досліджували вітчизняний та світовій досвід організації та навчання у сучасному 

інформаційно-освітньому середовищі. За результатами дослідження проведено відкрите засідання 

проблемної групи, опубліковано наукові доповіді.  

Таким чином, в умовах сучасної освітньої системи у процес професійної підготовки вчителів 

математики необхідне впровадження великого масиву інформаційних ресурсів. Формування уміння їх 

використовувати неможливо без створення і розвитку у навчальному закладі високотехнологічного 

інформаційно-освітнього середовища, яке є не тільки середовищем, що забезпечує навчання, але стає 

об’єктом цілеспрямованого вивчення.  

Подальшого дослідження потребує методика навчання вчителя математики використанню 

можливостей інформаційно-освітнього середовища.  
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Анотація. Овчинникова М.В. Роль інформаційно-освітнього середовища у науково-

дослідницький діяльності майбутнього вчителя математики. Розглянуто теоретичні і практичні 

засади вивчення інформаційно-освітнього середовища у процесі професійної підготовки вчителя 

математики. Аналізуються основні напрями визначення цього феномену: системний; як частини 

інформаційного простору; як інформаційної інфраструктури освітнього процесу. Визначаються 

особливості його використання у науково-дослідницькій діяльності майбутнього вчителя математики. 

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, науково-дослідницька діяльність майбутнього 

вчителя математики. 

Аннотация. Овчинникова М.В. Роль информационно-образовательной среды в научно-

исследовательской деятельности будущего учителя математики. Рассмотрены теоретические и 

практические основы изучения информационно-образовательной среды в процессе профессиональной 

подготовки учителя математики. Анализируются основные направления к определению этого 

феномена: системный; как части информационного пространства; как информационной 

инфраструктуры образовательного процесса. Определяются особенности его использования в научно-

исследовательской деятельности будущего учителя математики. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, научно-исследовательская 

деятельность будущего учителя математики. 

Summary. Ovchinnikova M. The article deals with theoretical and practical bases of the study of the 

informative-educational environment in the process of professional training of math teachers. General 

directions of the definition of this phenomenon are analyzed, such as: system one; as part of informative space; 

as informative infrastructure of educational process. The peculiarities of it’s usage by teachers of mathematics 

are determined. 
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ОДАРЧУК К.М. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ 

 

Сучасна фізика – найважливіше джерело знань про навколишній світ, основа науково-технічного 

прогресу, один з найважливіших компонентів людської культури. Цим визначається освітнє і виховне 

значення фізики як обов'язкового навчального предмета. 

Для виконання навчальних завдань, що стоять перед фізикою як навчальним предметом, 

розроблена система методів навчання. Усі вони спрямовані на організацію пізнавальної активності учнів 

(студентів), що є однією з основних умов успішного засвоєння навчального матеріалу і розвитку 

інтелектуальних їх здібностей. Учені-методисти та психологи вважають, що активність передбачає 

максимальний вияв індивідуальності, тому її неможливо розглядати без зв'язку із самостійністю учня або 

студента під час виконання різних видів робіт на заняттях і вдома. Характерною ознакою їх пізнавальної 

самостійності є здатність активно і творчо сприймати матеріал на першому етапі пізнавальної діяльності, 

а також уміння і здатність використовувати засвоєні теоретичні знання на практиці. 

В свою чергу, завдання вчителя фізики – створити потрібні умови, щоб діти під час вивчення 

фізики досягали якомога вищого рівня пізнавальної активності. Тут на допомогу вчителю можуть прийти 

інформаційні технології.  

 Інформаційні технології – це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних 

дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і 

збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим 

устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні 

проблеми. До сучасних інформаційних технологій, які використовують у навчальному процесі, відносять 

електронні бібліотеки, електронні посібники, довідково-пошукові системи Інтернет та ін. 

http://k-vas.narod.ru/lessons%20/%20T_2_FIO_FULL.htm
mailto:kat@odarchuk.com
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Використання комп'ютерних програм на будь-якому етапі заняття передбачає свою методику. 

Вони виконують контролюючі, коригуючі і освітні задачі, а значить, стимулюють прояв пізнавальної 

активності учнів (студентів) будь-якого рівня. 

Для перевірки й актуалізації теоретичних знань учнів найкраще використовувати тестові 

програми. Ці програми можуть містити завдання, направлені на відтворення теоретичних знань та 

застосування їх у нескладних ситуаціях. На виконання таких завдань витрачається багато часу, проте 

вони стимулюють активне повторення вивченого матеріалу. Комп'ютерні програми, що розробляються і 

використовуються в старших класах чи у ВНЗ мають цільове і багатофункціональне призначення, тому 

що вони можуть використовуватися як у процесі вивчення нового матеріалу, так і при його закріпленні й 

повторенні.  

Комп’ютерно-орієнтовані сукупності методів і засобів збирання, створення, зберігання, 

опрацювання, передачі, подання і використання інформації розширюють можливості людини щодо 

доступу до знань, спілкування, управління технічними і соціальними процесами,тому у суспільства 

з’являються нові потреби, що реалізуються шляхами, неможливими без використання нових 

інформаційних технологій (НІТ). 

Використання HIT дає змогу значно підвищити ефективність навчального процесу за рахунок 

вчасного подання і опрацювання інформації, її доцільного дозування, доступності (зрозумілості), 

раціональної надмірності, узгодження темпів подання навчальної інформації та швидкості її засвоєння, 

ефективного поєднання індивідуальних та колективних видів діяльності.  

Велику роль відіграє НІТ у вивченні фізики, адже саме під час її вивчення виникає багато 

ускладнень в обрахунках, побудовах графіків та інших робіт, які вимагають клопіткою роботи.  

До переваг НІТ перед іншими методами можна віднести: 

а) інтерактивність, під якою для навчального процесу розуміють доступність моделі фізичного 

явища для безпосередньої корекції вхідних даних та параметрів моделі; 

б) адаптивність, тобто можливість зміни темпу навчання, способів подання навчального матеріалу, 

причому здійснювану без участі вчителя або за мінімальної особистої участі вчителя; 

в) можливість гіпертекстової побудови структури навчального матеріалу (текстового і графічного, 

включаючи засоби мультиплікації графіки). 

Кількісна перевага інформаційних технологій спричинила якісну зміну і в навчальному 

експерименті: 

1. Раніше учень (студент) повинен був проводити експеримент, зчитувати і записувати дані, а 

потім за ними будувати графік. Це забирало чимало часу й обмежувало кількість експериментів, які він 

міг провести. Крім того, був відсутній безпосередній зв'язок між умовами експерименту і графіком, 

графік сприймався як статична картина. За допомогою комп’ютера можна відразу побачити зміни у 

графіках зі зміною умов проведення експерименту. Учень (студент) може впродовж одного заняття 

перевірити значну кількість змін в умовах експерименту. Експеримент справді набуває пошукового 

характеру, яким він і є в науці. 

2. Комп'ютер дає змогу проводити реальний фізичний експеримент одночасно з його символічним 

відображенням на екрані монітора. Учень (студент) бачить зв'язок між конкретними змінами, які він сам 

вносить до умов досліду, та їх графічним відображенням.  

3. Є можливість для одночасного експериментального дослідження явищ із традиційно різних 

розділів фізики. В експерименті досліджуються лише різні прояви єдиного фізичного світу. Тим самим 

долається розмежування розділів навчального курсу, яке склалося історично і не є характерним для 

сучасного стану фізичної науки. 

4. Одночасно з універсалізацією і спрощенням експериментального навчального середовища 

з'являється можливість проведення складних експериментів самими учнями (студентами) за рахунок 

створення віртуальної лабораторії. Розроблення віртуальних експериментів є перспективним напрямом 

удосконалення навчання фізики, який стрімко розвивається. Причому останнім часом спостерігається 

перехід від розроблення готових віртуальних лабораторій до створення експериментально-

моделювальних середовищ, де сам учитель може компонувати різні експерименти відповідно до 

інтересів і рівня знань своїх учнів (студентів). 

Хочеться зауважити, що інформаційні технології – це досить потужні механізми, які мають багато 

можливостей. Але вони не заміняють, а ні викладача, а ні учня чи студента, вони можуть бути тільки 

інструментом у їх руках. Причому таким інструментом, який є потужним у своїх функціях, і має дуже 

великий ресурс використання.  

Інструмент «виконує» завдання того, хто ним керує. Таким чином, і ставитися до цих технологій 

треба лише як до інструменту, зробленого для полегшення праці, а не до генератора команд та ідей. 

 

Анотація. Одарчук К.М. Інформаційні технології при вивченні фізики. Ця стаття про 

використання інформаційних технологій при вивченні фізики. Інформаційні технології – це комплекс 
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взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін,які допомагають суспільстві у 

вирішенні багатьох питань. В даній статті основне місце займає важливість і практичність 

інформаційних технологій у виконанні лабораторних робіт з фізики. 

Анотация. Одарчук Е.Н. Информационные технологии при изучении физики. Эта статья об 

использовании информационных технологий при изучении физики. Информационные технологии – это 

комплекс взаимозависимых, научных, технологических, инженерных дисциплин, которые помогают 

обществе в решении многих вопросов. В данной статье основное место занимает важность и 

практичность информационных технологий в исполнении лабораторных работ по физике. 

Sumarry. Odarchuk K. Information technologies are at the study of physics. This article is about 

using of information technologies for the study of physics. Information technologies are a complex of 

interdependent, scientific, technological, engineerings disciplines which help society in the decision of many 

questions. In this article a basic place is occupied by importance and practicality of information technologies in 

execution laboratory works from physics. 
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ПАВЛІНА О.В.  

ДЕЯКІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРОЕКТУВАТИ ФРАГМЕНТИ 

КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ УРОКІВ В ЕВРИСТИЧНОМУ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 

 

Основне завдання школи – створити сприятливі умови для розкриття і розвитку творчості, 

математичних здібностей і талантів учнів, тому сучасний учитель математики повинен уміти 

цілеспрямовано організовувати й управляти евристичною діяльністю школярів. При підготовці 

майбутнього вчителя математики особливу увагу необхідно звертати на формування як особистої 

навчально-пізнавальної евристичної діяльності студента, так і професійної готовності майбутнього 

вчителя до роботи в методичній системі евристичного навчання математики, в тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

У Донецькому національному університеті підготовка здійснюється в процесі вивчення 

майбутніми вчителями математики курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному 

навчанні математики», який містить такі розділи: «Прикладне програмне забезпечення евристичного 

навчання математики», «Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики», 

«Інформаційно-комунікаційні технології в процесі професійної діяльності». 

Одним із завдань розділу «Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики» 

є формування вмінь студентів проектувати комп’ютерно-орієнтовані фрагменти уроків в евристичному 

навчанні математики. У процесі навчання майбутніх учителів математики активно використовуємо 

частково-пошуковий метод. Евристична бесіда, як один із різновидів даного методу, передбачає цілу 

низку запитань, які може ставити викладач, студенти, комп’ютерна програма. При цьому важливо, щоб 

запитання стимулювали думку, а не підказували ідею розв’язання. Крім того, в процесі постановки серії 

запитань необхідно поступово знижувати рівень проблемності задач, щоб вони були логічно пов’язані, 

стимулювали як логічні так і інтуїтивні процеси мислення, сприяли постановці допоміжних задач, кожне 

нове запитання приводило до нового, несподіваного погляду на задачу [1]. 

Наприклад, на одному з практичних занять зі студентами доцільно з’ясувати аспекти вивчення 

теми «Перетворення графіка квадратичної функції» (9 клас). Перед майбутніми вчителями математики 

ставиться завдання: стимулювати евристичну діяльність учнів при вивченні даної теми з використанням 

ІКТ. Зі студентами проводиться евристична бесіда, її приблизний сценарій може бути таким. 

Викладач. Які педагогічні програмні засоби можна використовувати в процесі вивчення теми 

«Перетворення графіка квадратичної функції»? 

Студенти. GRAN 1, GRAN – 2D, DG, ЕДК, «Бібліотека електронних наочностей „Алгебра 7 – 9 

клас” для загальноосвітніх навчальних закладів України», Advanced Grapher 2.08. Найдоцільніше 

організувати вивчення запропонованої теми з використанням ППЗ GRAN 1, тому що цей програмний 

засіб дозволяє розглянути функції з параметрами. 

Викладач. Які знання необхідно актуалізувати в учнів перед вивченням теми «Перетворення 

графіка квадратичної функції»? 

Студенти. Знання, що стосуються функції y = x
2
. Ця функція вивчалася у восьмому класі. 

Викладач. Як організувати вивчення нового матеріалу з теми? 

Студенти. Для цього необхідно в програмі GRAN 1 побудувати графік функції y = x
2
+P1 і 

розглянути такі значення параметру: Р1=0 (учні впізнають графік добре відомої їм функції), Р1=1 (учні 

зазначать, що всі значення функції змінилися на одиницю, графік піднявся на 1), Р1 = -1 (учні зазначать, 

що всі значення функції змінилися на одиницю, графік опустився на 1). Аналізуються інші значення 
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параметру. Запитання вчителя: «Який висновок при цьому можна зробити?». Приблизна відповідь учнів: 

«Якщо до функції y = x
2
 додається число А > 0, то графік функції y = x

2
 піднімається на А одиниць вгору, 

а коли до функції y = x
2
 додається число А < 0, то графік функції y = x

2
 опускається на А одиниць вниз». 

Аналогічно з учнями проводиться робота з побудови графіків функцій y = (x+k)
2
, y = ax

2
, 

y = a(x+k)
2
+b. 

Після розгляду побудови перелічених функцій учні знаходять алгоритм побудови графіка функції 

y=P1*(х+P2)
2
+P3 та зазначають, що графік даної функції можна отримати, якщо застосувати до графіка 

функції y = x
2
 три, вже відомих їм, перетворення. Так, правила перетворення графіка квадратичної 

функції учні засвоюють за допомогою самовідкриття цих фактів, що відповідає ідеям евристичного 

навчання математики. 

Завершити урок студенти запропонували демонстрацією «Перетворення графіка квадратичної 

функції» (рис. 1), яка дозволяє, по-перше, записати правила перетворення у зошити і, по-друге, 

узагальнити та систематизувати вивчений матеріал. 

У якості домашнього завдання студентам запропоновано за допомогою відомих їм ППЗ 

організувати роботу учнів з формулювання евристичних правил-орієнтирів по знаходженню 

геометричного місця точок рівнянь y=|f(x)|, y=f(|x|), y=|f(|x|)| та |y|=f(x). 

 

 
 

Рис. 1. Слайд з презентації до теми «Перетворення графіка квадратичної функції» 

 

Так, у процесі вивчення курсу «Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні 

математики» у студентів формуються вміння проектування фрагментів комп’ютерно-орієнтованих 

уроків, на яких учитель організовуватиме навчальну евристичну діяльність учнів. 
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Анотація. Павліна О.В. Деякі прийоми навчання майбутніх учителів проектувати 

фрагменти комп’ютерно-орієнтованих уроків в евристичному навчанні математики. Курс 

«Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному навчанні математики» дозволяє майбутнім 

учителям математики навчитися організовувати комп’ютерно-орієнтовані уроки математики в 

системі евристичного навчання. Запропоновано прийоми навчання майбутніх учителів створювати 

фрагменти комп’ютерно-орієнтованих уроків в евристичному навчанні математики. 
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фрагменты компьютерно-ориентированных уроков в эвристическом обучении математики. Курс 

«Информационно-коммуникационные технологии в эвристическом обучении математики» позволяет 

будущим учителям математики научиться организовывать компьютерно-ориентированные уроки 

математики в системе эвристического обучения. Предложены приемы обучения будущих учителей 

создавать фрагменты компьютерно-ориентированных уроков в эвристическом обучении математики. 
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Summary. Pavlina O. Some methods of learning the future teachers to design the fragments 

computer-oriented lessons in heuristic teaching of mathematics. The Course "Information-communication 

technologies in heuristic education mathematicians" allows the future teacher mathematics to learn organizing 

computer-oriented lessons of mathematics in the system of the heuristic teaching. The methods of learning the 

future teachers to create the fragments of computer-oriented lessons in heuristic teaching of mathematics are 

offered. 

Key words: heuristic teaching of mathematics, future teacher of mathematics, information and 

communication technologies. 
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ПРЕДМЕТНА МОДЕЛЬ СТУДЕНТА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

З ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ 

 

Входження України в європейську освітню систему вимагає модернізації освіти, її орієнтації на 

ринок праці. Фактично це означає, що в процесі навчання студенти повинні набувати вміння, притаманні 

їх майбутній професійній діяльності. Особливої актуальності це завдання набуває у вищій технічній 

школі. Задовольнити вказаній вище вимозі може діяльнісне навчання. Деякі положення діяльнісного 

навчання розроблені в роботах Б. Ц. Бадмаєва, П. Я. Гальпєріна, Ю. І. Машбиця, З. О. Рєшетової, Н. 

Ф.Тализіної та ін. В завершеному вигляді теорія діяльнісного навчання була сформульована Г.О. 

Атановим [1]. 

Проектування цілей і змісту діяльнісного навчання як всього курсу вищої математики, так і 

окремих його розділів відбувається через моделювання студента. І таке моделювання має передувати 

усім технологіям навчання. В роботі [5] описано технологію проектування цілей і змісту навчання 

розділу векторна алгебра в системі інженерної освіти на основі предметної моделі студента. В роботі [2] 

описано принципи побудови п’ятикомпонентної предметної моделі студента з вищої математики, що 

складається з семантичної, процедурної, операційної, тематичної і функціональної частин. Ця модель є 

інформаційною основою для розробки технології діяльнісного навчання математики. 

Розглянемо розробку предметної моделі студента з вищої математики на прикладі розділу 

«Векторна алгебра». Цей розділ має важливе значення для навчання курсу вищої математики, так як без 

нього неможливе засвоєння розділів «Аналітична геометрія», «Теорія поля», «Теорія функції декількох 

змінних» та ін. Крім того він є підґрунтям до таких дисциплін як «Теоретичні основи електротехніки», 

«Фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів» та інших. 

Технологія розробки предметної моделі полягає у такому. На першому кроці, виділяється 

тематична компонента предметних знань, тобто перелік тем і розділів, що підлягають вивченню. 

Тематична компонента з розділу «Векторна алгебра» містить такі теми: 

1. Види векторів. 

2. Лінійні операції з векторами, заданими геометрично. 

3. Кут між векторами. Проекція вектора на вектор. 

4. Координати вектора у прямокутній системі координат. 

5. Лінійні операції з векторами, що задані своїми координатами.  

6. Скалярний добуток векторів. 

7. Векторний добуток векторів. 

8. Мішаний добуток векторів. 

9. Умови колінеарності, перпендикулярності та компланарності векторів. 

10. Геометричні та механічні застосування векторів. 

Другий крок полягає в виділенні семантичної компонента, яка є безпосередньо предметними 

знаннями, структурованими у вигляді окремих висловлювань, що виражають одну закінчену думку, і які 

розташовані в послідовності їх вивчення [4]. Як правило, семантична модель подається у вигляді так 

званого семантичного конспекту. Семантичний конспект – це повний набір лаконічно поданих думок 

предметної області. Виданий окремо, він є дуже тонкою брошурою, тому що в ній немає викладень, 

доведень і пояснень. Проте, вона містить усі положення курсу, що вивчається.  

Наведемо фрагмент семантичного конспекту [4]. 

6. Скалярний добуток векторів та його властивості. 

6.1 Скалярним добутком двох векторів називається число, яке дорівнює добутку модулів цих 

векторів на косинус кута між ними. 
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6.2 Скалярний добуток векторів bіa  позначається ba  .  

6.3 Скалярний добуток векторів bіa  обчислюється за формулою ba  = cosba  , де  - кут 

між векторами bіa . 

6.4 Скалярний добуток двох векторів, що задані координатами, є число, яке дорівнює сумі 

добутків відповідних координат цих векторів. 

6.5  Обчислення скалярного добутку двох векторів  zyx aaaa ,,  і  zyx bbbb ,,  у символічному 

вигляді: 
zzyyxx babababa  . 

На третьому кроці виділяється операційна компонента предметних знань, тобто вміння, 

формування яких є цілями навчання певного розділу дисципліни [2]. Знання необхідні для формування 

кожного предметного вміння вказується в дужках наприкінці вміння у вигляді номерів висловлювань 

семантичного конспекту. Наведемо фрагмент операційної компоненти предметної моделі студента з 

векторної алгебри:  

5.1. Виконувати операції з векторами, заданими у геометричному вигляді. 

5.1.1. Визначати суму векторів за правилом трикутника. (2.1;2.2;2.3; 2.4;2.5) 

5.1.2. Визначати суму векторів за правилом паралелограма. (2.1;2.2;2.6; 2.7;2.8) 

5.1.3. Визначати різницю векторів за правилом трикутника. (2.9;2.10;2.11; 2.12;2.13) 

5.1.4. Визначати різницю векторів за правилом паралелограма.(2.9;2.10;2.14; 2.15;2.16) 

5.1.5. Визначати добуток вектора на число. (2.17;2.18) 

5.1.6. Визначати лінійну комбінацію векторів. (2.19;2.20)  

Четвертий крок складання предметної моделі полягає в виділенні на підставі операційної 

компоненти функціональної компоненти предметних знань. Знання, що складають функціональну 

модель, розподілено на рубрики. Ці знання студент повинен пам’ятати. Так, з векторної алгебри були 

виділені знання за такими рубриками:  

 визначення: видів векторів (нульовий вектор, одиничний вектор, колінеарні вектори, 

компланарні вектори ); рівних векторів; операцій з векторами (суми двох векторів, різниці двох векторів, 

добуток вектора на число ); скалярного добутку двох векторів; векторного добутку двох векторів; 

мішаного добутку трьох векторів, колінеарних, перпендикулярних, компланарних векторів та ін. 

 властивості: операцій з векторами, скалярного, векторного та мішаного добутків векторів та ін.;  

 формули знаходження: координат вектора; кута між векторами; проекції вектора на вісь та ін.; 

Останній п’ятий крок складання предметної моделі полягає в виділенні процедурної компоненти 

предметних знань, яка описує принципи і порядок перетворення об’єктів предметної області. Це 

безпосередньо є опис тих алгоритмів, якими повинен оволодіти студент. До процедурної компоненти 

предметної моделі студента з векторної алгебри входять, наприклад, такі алгоритми: 

 знаходження (суми двох векторів; добутку вектора на число; скалярного добутку векторів; 

векторного добутку векторів та ін.); 

 визначення (чи є два вектори колінеарними; чи є два вектори перпендикулярними; чи є три 

вектори компланарними та ін.). 

 обчислення (координат вектора, модуля вектора, напрямних косинусів та ін.) 

Всі компоненти предметної моделі студента, що побудована, можуть бути використані для 

побудови діяльнісної технології навчання математики в технічному університеті як з використанням 

комп‘ютера, так і без нього.  
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алгебри. Розглянуто п’ятикомпонентну предметну модель студента технічного університету з вищої 

математики на прикладі розділу «Векторна алгебра». Модель складається з тематичної, операційної, 

процедурної, функціональної і семантичної компонент.  
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Аннотация. Прокопенко Н.А. Предметная модель студента технического университета по 

векторной алгебре. Рассмотрена пятикомпонентная предметная модель студента технического 

университета по высшей математики на примере раздела «Векторная алгебра». Модель состоит из 

тематической, операционной, процедурной, функциональной и семантической компонент.  

Ключевые слова: деятельностное обучение, предметная модель студента, семантический 

конспект, высшая математика, теория множеств. 

Summary. Prokopenko N. Subject model of the technical university student on the vector algebra. 

The five component subject model of student of technical university on higher mathematics is considered on the 

example of the « The vector algebra ». A model consists of thematic, operating, procedural, functional and 

semantic component.  

Key words: activities teaching, student’s subject model, semantic synopsis, vector algebra. 
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РАШЕВСЬКА Н. В.  

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Сучасне суспільство широко використовує інформаційно-комунікаційні технології в процесі 

навчання. З кожним роком зростає кількість студентів, компетентних в ІКТ та кількість і якість засобів та 

послуг ІКТ, проте більшість студентів використовує їх переважно для позанавчальної діяльності. 

Аналіз досліджень Дж. Еттевела [3], В. О. Куклєва [1], С. О. Семерікова [2] показав, що 

впровадження ІКТ у процес навчання дозволить підвищити його ефективність за рахунок раціональної 

організації процесу навчання. Одним із перспективних напрямів досліджень в галузі ІКТ є впровадження 

в навчальний процес мобільних інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підтримку 

процесу навчання та професійну підготовку студентів. Оскільки мобільні технології набувають у світі 

все більше прихильників не тільки серед студентів, але й серед викладачів, то у процесі навчання їх 

доцільно використовувати наряду з традиційними. 

Мобільні інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність персональних апаратних засобів, 

програмного забезпечення, а також прийомів, засобів та методів, що дозволяють здійснювати діяльність, 

пов’язану із отримання, збереження, комп’ютерним опрацюванням та відтворенням текстових, аудіо-, 

відео- та графічних даних в умовах оперативної комунікації з ресурсами Інтернет, що спрямованих на 

підтримку особистісно-орієнтованого навчання. 

Автори [6] виділяють три основні напрямки застосування мобільних ІКТ: 

1) для організації неперервної освіти; 2) для дослідження математичних моделей; 3) для 

опрацювання результатів навчання. 

Засоби мобільних ІКТ навчання можна розділити на апаратні та програмні. До програмних 

мобільних засобів відносять: мобільні системи підтримки навчання, мобільні програмні педагогічні 

засоби, системи зворотного зв’язку, мобільні системи комп’ютерної математики та динамічної геометрії. 

Мобільні системи підтримки навчання (Mobile Learning Management System) надають можливість: 

студентам – отримувати контрольований доступ до навчальних матеріалів, викладачам – керувати 

процесом навчання та відслідковувати його ефективність. 

МСПН повинна забезпечувати: 

– проведення навчально-адміністративної роботи: складання навчальних груп, підтримка розкладу 

занять, формування різних відомостей і звітів; 

– контроль кількості пройденого матеріалу і якості його засвоєння; 

– роботу в асинхронному режимі з можливістю індивідуального підходу до кожного студента; 

– колективну роботу студентів і викладача (вебінар, конференція); 

– підтримку електронної пошти, форуму, чату, відеоконференцій, обміну файлами, 

повідомленнями, спільного використання додатків, віртуальної класної кімнати; 

– розподіляти учасників навчального процесу за ролями: гість, студент, викладач, адміністратор; 

– підтримку різних типів навчальних матеріалів – електронних підручників, тестів, симуляцій та 

лабораторних робіт; 

– підтримку різних апаратних засобів. 

Також МСПН повинна відповідати міжнародним стандартам; здійснювати гнучке управління 

навчальним процесом; забезпечувати підтримку різних форматів навчальних матеріалів; допускати 

мовну локалізацію; мати інтерфейс, адаптований до різних типів мобільних пристроїв; мати різні 

можливості доступу до навчальних матеріалів. Зокрема, доступ до курсу повинен бути однаковим як з 

комп’ютера, так і з мобільного пристрою; у випадку, якщо деякі елементи курсу не відтворюються на 



«ІТМ*плюс – 2011» , м. Суми 
.                                                                                                                                                                                                                                 . 

 71 

мобільних пристроях, необхідно їх виділяти для зручності користування; при кожному зверненні 

користувача до МСПН з мобільного пристрою, його мобільний пристрій повинен автоматично 

тестуватися на сумісність з системою [4]. 

Мобільні системи підтримки навчанням повинні складатися з трьох модулів: 1) модуль 

відповідності за знаходження поза контекстом даних; 2) модуль управління навчальними матеріалами та 

його поданням – модуль, в якому навчальні матеріали можуть бути адаптовані до пристроїв (програмні 

та апаратні); 3) модуль синхронизації та упаковки матеріалів. 

На сьогодні існує багато мобільних систем підтримки навчання: MLE-Moodle, Blackboard, Mobile 

ELDIT, Amadeus LMS Mobile та інші. Спільними характеристиками таких систем є [5]: 

– системи та засоби реєстрування учасників курсу (реєстрація, ідентифікація, авторизація); 

– засоби розробки навчальних матеріалів та їх повторного використання; 

– засоби доставляння навчальних матеріалів; 

– набір інструментів для спільної роботи викладача та студентів; 

– мобільне програмне педагогічне забезпечення. 

Мобільні педагогічні програмні засоби (МППЗ) – це навчальні програми для підтримки та розвитку 

процесу навчання, що спрямовані на організацію самостійної роботи студента та діяльність викладача. 

Сучасний МППЗ повинен являти собою автономний Web-додаток, що містить набір програмних 

модулів для організації процесу навчання, які забезпечують безперервність і повноту процесу навчання, 

надають теоретичні відомості, організовують тренувальну навчальну діяльність та контроль рівня знань, 

інформаційно-пошукову діяльність, математичне й імітаційне моделювання з комп’ютерною 

візуалізацією і сервісні функції. 

Використання МППЗ у процесі навчання сприяє розв’язанню проблеми постійного оновлення 

інформаційного матеріалу. В таких програмних засобах можна розмістити велику кількість завдань та 

прикладів, детально проілюструвати в динаміці різні види інформації. Крім того, за допомогою МППЗ 

можна здійснювати контроль знань – мобільне тестування. 

До сучасних МППЗ можна віднести мобільні підручники, мобільні системи комп’ютерної 

математики та системи комп’ютерної геометрії. 

Мобільний підручник – це програмне забезпечення, розташоване в мережі Інтернет з високою 

динамікою ілюстрованого матеріалу з певної навчальної дисципліни. Матеріал такого підручника може 

бути доступний як за допомогою мобільного пристрою, так і з комп’ютера. 

В.О. Куклєв визначає мобільний підручник як електронну навчальну систему, що призначена для 

використання на бездротових пристроях, яка дозволяє вивчати теоретичний матеріал в текстовому і 

графічному вигляді, проглядати (прослуховувати) аудіовізуальні компоненти, виконувати функцію 

вхідного, проміжного та підсумкового контролю знань, здійснювати спілкування з викладачем та іншими 

студентами; формувати професійні навички та вміння, надавати можливість доступу до інформаційних 

ресурсів в будь-який час та в будь-якому місці [1]. 

Система зворотного зв’язку SRS (Student Response System) – інтегрований програмно-апаратний 

комплекс, що надає можливість ставити запитання та отримувати на них відповіді студентів під час 

аудиторного заняття. 

SRS складається із двох компонентів апаратного забезпечення: передавача для викладача та 

мобільного приладу для студентів. Викладач може створювати на комп’ютері навчальний матеріал та 

передавати його студентам. Процес опрацювання матеріалу студентами фіксується, опрацьовується та 

передається на комп’ютер викладача, де й зберігається. 

Особливостями SRS є: автоматичне створення реєстру учасників; дружній інтерфейс; можливість 

працювати з різними додатками; відображення графіків та діаграм; відображення відповідей 

користувачів на тести. 

Література 

1. Куклев В.А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании : 

автореф. дис … д-ра пед. наук : 13.00.01 – общая пед-ка, ист-я пед-ки и обр-ния / Куклев Валерий 

Александрович ; Ульяновский государственный технический университет – Ульяновск, 2010. – 40 с. 

2. Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі : [монографія] / 

Сергій Олексійович Семеріков ; науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. 

М.І. Жалдак. – Кривий Ріг : Мінерал; К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 340 с. 

3. Attewell J. Mobile technologies and learning : A Technology Update and m-Learning Project Summary / Jill 

Attewell. – London : Learning and Skills Development Agency, 2005. – 25 p. 

4. Gautam A. Ten Must-Have Features In A Mobile-LMS [Electronic resource] / Amit Gautam/ – Mode of 

access : http://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2010/06/11/10-must-have-features-in-a-mobile-lms/ 

5. Georgieva E. A Comparison Analysis of Mobile Learning Systems / Evgeniya Georgieva // International 

Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’ 2006. – P. IV.17-1 – IV17-6. 



Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю  
.                                                                                                                                                                                                                                 . 

 72 

6. Swan, K. Uses and Effects of Mobile Computing Devices in K–8 Classrooms / Karen Swan, Mark van ‘t 

Hooft, Annette Kratcoski, Darlene Unger // Journal of Research on Technology in Education, 2005. – 

Volume 38. – № 1. – P. 99–112. 

Анотація. Рашевська Н.В. Програмні засоби мобільного навчання. Розглянуто програмні 

мобільні засоби, що можуть бути застосовані для підтримки процесу навчання у вищий школі. 

Ключові слова: мобільна система підтримки навчання, мобільні ППЗ, системи зворотного зв’язку. 

Аннотация. Рашевская Н.В. Программные средства мобильного обучения. Рассмотрены 

программные мобильные средства, что могут быть использованы для поддержки процесса обучения в 

ВУЗе. 

Ключевые слова: мобильная система поддержки обучения, мобильные ППЗ, системы обратной связи. 

Summary. Rashevs’ka N. Mobile software training. Considered mobile software tools that can be used 

to support learning in the university. 

Keywords: mobile learning support system, a mobile software teaching tool, student response system. 

 

 

О.В. Семеніхіна 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

sele_n@mail.ru 

В.Г. Шамоня 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 

СЕМЕНІХІНА О.В., ШАМОНЯ В.Г. 

СТЕНДОВІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ЗАОХОЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ 

 

Сучасному освітньому простору притаманні дуже насичені та інтенсивні інформаційні потоки, які 

визначають не тільки рівень, а і форми навчання. Особливості сучасних форм навчання в 

інформаційному суспільстві визначилися саме інформаційними технологіями, які можуть забезпечити як 

підготовку, так і саме навчання. Під цим ми розуміємо використання технічних інформаційних засобів 

(комп’ютери, мультимедійні дошки, проектори тощо) та відповідного програмного забезпечення. Але 

часто зустрічається ситуація, коли поряд з демонстраційними мультимедійними напрацюваннями 

потрібно звернутись до статичних матеріалів, причому звернутись не один раз і не на одному занятті. 

Іншими словами, є необхідність у допоміжних засобах, які б були завжди «під рукою», підтримували 

навчання та «заохочували» до додаткових запитань чи додаткових досліджень.  

Реформування освітньої галузі через інформатизацію навчального процесу відвернуло увагу 

вчителів від традиційних форм подачі матеріалу, серед яких, на нашу думку, несправедливо забутими 

виявились стендові матеріали, зокрема, стенди для кабінету інформатики.  

Аналіз навчально-методичної літератури показав, що на теренах України майже не ведеться 

робота з розробки стендів з інформатики: пропонуються матеріали загального типу (як правильно сидіти 

за комп’ютером, що таке інформаційна система тощо), але замалою є кількість матеріалів, що 

визначають специфіку певних напрямків інформатики (алгоритмізації, мов програмування, кодування 

інформації тощо). Дослідження інтернет-ресурсів виявило, що така робота ведеться активно вчителями 

російських шкіл – ними розроблено і пропонуються до використання різноманітні стенди, які 

відрізняються тематикою, характером подачі матеріалів, власним баченням проблеми, розмірами, 

кольоровою палітрою тощо. Але їх «швидке» використання у практиці школи чи вишу України не 

коректне з позицій «мови» (вони розроблені російською, тому їх використання обмежене), а також 

особливостей навчальних програм. 

Нами були розроблені стенди в кабінет інформатики, присвячені кодуванню інформації в різних її 

проявах (рис.1). Причому, якщо таблиця ASCII та її розширення не є таємницею (їх просто знайти в 

мережі Інтернет), то інші таблиці та схеми не є широко розповсюдженими, а ідеї, закладені в наведених 

узагальненнях не завжди тривіальні і зрозумілі на перший погляд. 

Друк здійснювався на клейову основу під конкретний розмір, що дало змогу повторно 

використати планшети від застарілих стендів із непотрібною інформацією. Після встановлення стендів 

стала помітною зацікавленість студентів змістовим наповненням,а їх подальші запитання до викладачів 

підтвердили наші очікування. 

Зрозуміло, що стенди встановлюються не на один рік, тобто зміст стендів має відповідати 

предмету, що вивчається, довгий час. З цих позицій наука інформатика – не та класична дисципліна, яка 

залишається надовго усталеною, але саме зміни у вивченні інформатики і зумовлюють розробку таких 

стендових матеріалів, які б демонстрували основні ідеї науки інформатики, унаочнювали закриті процеси 

перетворення інформації, проходження сигналів тощо.  
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Стислий виклад такої інформації у вигляді статичних схем, таблиць, рисунків на стендах дає змогу 

не тільки коротко передати частину навчального матеріалу, а і систематизувати та узагальнити знання та 

усвідомлення студентів про інформаційні процеси навколишнього світу.  

Анотація. Семеніхіна О.В., Шамоня В.Г. Стендові матеріали як засіб заохочення до вивчення 

інформатики. В матеріалах зроблено акцент на важливість розробки стендових матеріалів для 

кабінету інформатики. 

Ключові слова: стенди для кабінету інформатики 

Аннотация. Семенихина Е.В., Шамоня В.Г. Стенды как средство заитересовать в изучении 

информатики. В материалах сделано акцент на важность разработки стендов по информатике для 

заинтересованности учащихся в изучении информатики. 

Ключевые слова: стенды для кабинета информатики. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

 

Розвиток методичної системи навчання будь-якої дисципліни відбувається переважно через зміну 

її компонентів: цілей, змісту, методів, засобів та форм організації навчання. Системність зв’язку 

компонентів методичної системи забезпечує ефект того, що при зміні будь-якого компонента 

змінюються й усі інші. Проте зміни ці не є рівномірними: виділення в складі методичної системи 

навчання двох підсистем (цілезмістової та технологічної) зумовлене насамперед більш тісними зв’язками 

між їх складовими. Вибір того, яка з цих підсистем є домінуючою, певною мірою визначає спеціальність: 

якщо цілезмістова, то це 13.00.02 – теорія і методика навчання, якщо технологічна, то це 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

І, якщо розвиток цілезмістової підсистеми суттєво залежить від вибору навчального предмету 

(того самого, що вказується в дужках після назви спеціальності), то розвиток технологічної підсистеми 

значною мірою є спільним для всіх навчальних дисциплін. В жодній мірі не ігноруючи розвиток 

спеціальних предметних методів, форм та засобів навчання, що відбувається в межах частинних методик, 

зазначимо, що каталізатором модифікації існуючих методів, форм організації та засобів навчання є 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Методи навчання – найбільш усталена складова методичної системи навчання: будь-який новий 

метод або може бути зведений до класичної тетради Лернера-Скаткіна, або виступає певним прийомом, 

способом діяльності (складової методу). Так, сам І. Я. Лернер у одній із своїх останніх статей [1] 

переконливо показав внутрішню спільність різних педагогічних технологій розвивального навчання, що, 

на перший погляд, суттєво різняться. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток 

загальнодидактичних методів навчання є мінімальним. Більш того – навіть в нібито найбільш близької до 

інформаційно-комунікаційних технологій частинної методики – а мова йде як раз про методику навчання 

інформатики – поява спеціальних методів навчання зумовлюється або теоретичними основами 

інформатики, або суттєвою зміною форм організації та засобів навчання. 

На відміну від методів навчання, ІКТ-залежність форм організації навчання є очевидною: адже 

ступінь «прозорості» взаємодії суб’єктів навчального процесу та доступу до навчальних матеріалів 

напряму залежить від розвиненості засобів зберігання, опрацювання та передавання повідомлень через 

канали зв’язку. За такого трактування провідним напрямом розвитку форм організації навчання є 

надання мобільного доступу до навчання усім категоріям осіб, котрі бажають навчатися, в зручний для 

них час, спосіб та в будь-якому місці. 

Рис.1. 
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Не буде великим перебільшенням сказати, що нові засоби навчання – це засоби інформаційно-

комунікаційних технологій. Поділ засобів навчання на засоби наочності (насамперед, демонстраційні 

моделі), засоби зберігання навчальних відомостей (підручники), керованого чи автоматичного подання 

(проекційна та кінотехніка) сьогодні у значній мірі є умовним через можливість відтворення будь-якого 

із засобів у вигляді спеціалізованого комп’ютерного прикладу або програмно-апаратного комплексу. 

Цілі навчання завжди є суспільно зумовленими, проте головну ціль можна вважати незмінною – 

підготувати члена суспільства, здатного до суспільно-корисної діяльності. Проте, якщо раніше 

показником суспільної корисності (та, відповідно, соціальної захищеності) було успішне наслідування 

певної системи знань та способів дії, що надавали можливість людини протягом усього життя 

відтворювати певні зразки діяльності чи технологій та в еволюційний спосіб розвивати їх, то в сучасному 

суспільстві сталого розвитку таким показником стає мобільність, досягнення якої передбачає перехід від 

«навчання на все життя» до «навчання протягом всього життя». 

Поняття мобільності навчання пов’язане з іншими різновидами мобільності як здатності до 

переміщення у певному просторі. 

Професійна мобільність передбачає наявність можливості перепідготовки, зокрема, працюючих 

фахівців без відриву від виробництва з використанням невеликих, не прогнозованих у часі та просторі 

проміжків навчальної діяльності. Мобільне навчання спрямоване на задоволення освітніх потреб у будь-

який зручний час та у будь-якому місці, тому для забезпечення професійної мобільності доцільним є 

застосування мобільних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Навчальна мобільність, яку можна розглядати як можливість навчатися у кращих викладачів, 

географічно віддалених один від одного (частковим випадком географічної мобільності є здатність 

людини до вільного переміщення в процесі навчання), також може бути підтримана засобами мобільних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

У системі відкритого соціально-конструктивістського навчання засобами мобільних 

інформаційно-комунікаційних технологій будь-який суб’єкт навчання може змінювати свій навчальний 

статус, що є частинним випадком соціальної мобільності. 

Враховуючи, що більшість видів мобільності можуть бути забезпечені засобами мобільних 

інформаційно-комунікаційних технологій, уведемо новий тип мобільності – мобільності засобів ІКТ, або 

технологічної мобільності. Виходячи з природи засобів ІКТ, їх мобільність традиційно розділяється на 

апаратну мобільність та програмну мобільність. 

Таким чином, у розвитку теорії та методики навчання всіх дисциплін спостерігається спільна 

тенденція до зростання технологічної підтримки процесу формування компетентного члена суспільства 

сталого розвитку, що й зумовило появу нової педагогічної спеціальності – інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті. Проте сам процес виділення ключових та професійних компетентностей показує, що у 

швидкозмінному суспільстві вони мають стати основою стабільного розвитку самої особистості, тим 

фундаментом, що залишиться незмінним за будь-яких обставин. 

Саме ці обставини визначають магістральну тенденцію розвитку методичних систем навчання: 

фундаменталізацію змісту навчання та реалізацію мобільності технології навчання. 

Фундаменталізація змісту навчання передбачає посилення ролі математичної інформатики як 

засобу інтеграції теоретичної інформатики та інформаційних технологій. Особливістю інформатики як 

навчальної дисципліни є те, що засоби навчання на початковому етапі їх опанування виступають в якості 

об’єкта вивчення. Фундаменталізація засобів навчання інформатики вимагає добору, доопрацювання та 

розробки таких програмних засобів навчання, що водночас задовольняють вимогам стабільності та 

мобільності. Враховуючи, що не завжди ці дві вимоги задовольняються одночасно (особливо для 

наслідуваного програмного забезпечення), розв’язання цієї проблеми вимагає застосування технологій 

віртуалізації. 

За такого підходу можливим є реалізація цілей навчання, замовлених суспільством сталого 

розвитку: 

– фундаменталізація змісту навчання надає можливість виділення інформатичних 

компетентностей, що зберігаються при зміні технологій; 

– фундаменталізація засобів навчання забезпечує інваріантність щодо зміни технологій; 

– фундаментальність методів навчання дозволяє говорити про довготривалу стабільність процесу 

навчання; 

– варіативність форм організації навчання надає можливість найширшого застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ  

ЗА ТЕМОЮ «ТРИКУТНИКИ» 

 

Нині важливого значення набувають проблеми інтенсифікації й оптимізації навчально-виховного 

процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення учнів. Сучасні інформаційні 

технології навчання значною мірою сприяють розв’язуванню цих та інших завдань, які постають перед 

системою освіти. Технології комп’ютерного навчання підтримують продуктивну діяльність учнів, 

сприяють індивідуалізації та диференціації процесу навчання, реалізації діяльнісного підходу, 

раціоналізують працю вчителя й учнів [1]. Сфера застосування таких технологій у вивченні теми 

«Трикутники» в шкільному курсі геометрії дуже широка. Учень стикається із значною кількістю 

теоретичного матеріалу, що має велику практичну спрямованість. Зрозуміти його, переосмислити та 

засвоїти виявляється досить важко сучасному школяру. Тому дуже важливо при плануванні враховувати 

доцільні засоби навчання, які полегшать засвоєння матеріалу через візуальні уявлення. Їх можна 

запропонувати учням з метою актуалізації опорних знань, повторення і закріплення вивченого раніше, 

продуктивної роботи в класі і вдома. 

Так, на першому вступному уроці треба сформувати мотивацію на вивчення теми, тобто зацікавити учнів 

через представлення та уявлення про трикутники як об’єкти, що широко використовують у 

повсякденному житті. Для цього уроку можна запропонувати розроблену нами презентацію «Трикутники 

навколо нас» (рис. 1), розраховану на 10 хвилин навчального часу.  

 
Рис. 1. Трикутники навколо нас. 

 

Цю презентацію можна використовувати як на вступному уроці, так і в якості домашнього 

завдання перед вивченням теми, щоб учні краще уявили важливість даного розділу геометрії. 

На уроці за темою «Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки» в 

якості узагальнення і систематизації знань учням можна запропонувати тест з корекцією, який 

складається з теоретичних відомостей та тесту. Учень отримує деякі теоретичні відомості, якщо має в 
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цьому потребу. Головна ідея програми лежить у наступному: вимагається дати відповідь на 

запропоновані тестові питання обранням одного правильного варіанту (рис. 2).  

Якщо учень помилився у виборі правильної відповіді, то йому надається можливість скористатися 

підказкою. Потім він може ще раз відповісти на тестове питання, враховуючи надану підказку (рис. 3). 

 

     
 Рис. 2. Види трикутників.  Рис. 3. Види трикутників. 

 

Також на другому уроці «Трикутник і його елементи» доцільним, на нашу думку, буде побудова 

трикутників у програмі DG. Модель розробки такого уроку запропоновано у роботі В.Ю. Бикова, С.А. 

Ракова [2]; на уроці за темою «Розв’язування задач за другою ознакою рівності трикутників» пропонуємо 

в якості домашнього завдання програму «Задача-софізм», яка відноситься до евристичних комп’ютерних 

програм із системи евристико-дидактичних конструкцій [3]; на уроці за темою «Висота, бісектриса, 

медіана трикутника» можна також запропонувати комп’ютерний тест, у якості перевірки сформованих в 

учнів умінь; на уроці за темою «Сума кутів трикутника» корисно виконати практичне заняття з 

дослідження суми внутрішніх кутів довільного трикутника у системі DG [3]; для підсумкового уроку 

нами розроблена презентація з історії математики. 

Таким чином доцільність застосування комп’ютерних технологій навчання є незаперечною на 

кожному етапі навчальної діяльності школяра. Пропонована нами технологія в достатній мірі дозволяє 

індивідуалізувати навчання, зробити його більш доступним кожному, що важливо на сучасному етапі 

розвитку системи освіти. 
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Considered expedient technology usage of the computer-oriented means in studying the topic "The 

Triangle". The author proposes developed presentation to the introductory lesson, computer test with correction 

of learning results and the «problem-sophism» for the organization of self-work of pupils. 

Key words: computer means, presentation, test with correction, evristiko-didactic constructions. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  

 

Складовою модернізації вітчизняної системи освіти є особистісно-орієнтоване навчання, яке 

передбачає заміну традиційних методів інноваційними, зміщення акцентів навчальної діяльності на 

інтелектуальний розвиток особистості, удосконалення навчальної діяльності суб’єктів навчального процесу. 

Першочерговим завданням шкільної освіти є усвідомлення суб’єктами навчання психолого-педагогічних 

проблем навчально-виховного процесу, потреби у суттєвому оновленні змісту та технологій навчання. 

При цьому вирішальним є оптимальне поєднання обсягу знань, які отримають учні, з особистісними 

якостями людини та вмінням самостійно застосовувати свої знання.  

Зокрема, в «Концепції профільного навчання у старшій школі» [2] визначаються основні принципи 

освіти та наголошується, що «профільне навчання повинне забезпечувати формування ключових 

компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, 

дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, творчих, моральних, фізичних, 

соціальних якостей, виховання особистості, здатної до самореалізації, освіти і самоосвіти впродовж 

усього життя, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства». 

У законі України «Про освіту» та «Національній доктрині розвитку освіти в Україні», державних і 

галузевих освітніх стандартах математичної освіти передбачається подальше вдосконалення фахової 

підготовки учителя математики по використанню нових методик та інноваційних технологій у 

відповідності до соціального замовлення. Крім традиційних функціональних обов’язків, перед вчителем 

постають складні й відповідальні задачі психологічного та наукового супроводу. Учитель повинен 

створити умови для якнайповнішого виявлення і розкриття інтересів, нахилів, здібностей учнів та 

зорієнтувати їх на найбільш доцільний вибір майбутньої професійної діяльності, напряму і профілю 

подальшого навчання. Така ситуація актуалізує проблеми впровадження особистісно-орієнтованого 

навчання, які розглядаються в роботах науковців [4], зокрема, індивідуалізацію навчального процесу, 

врахування суб’єктного досвіду, потреб, інтересів, цінностей, мотивів діяльності особистості. 

Метою даної статті є визначення теоретичних основ формування готовності вчителя до здійснення 

інноваційної діяльності та оцінювання рівня забезпечення технологічності навчально-виховного процесу 

на уроках математики на основі результатів педагогічного моніторингу.  

На думку вітчизняних учених, процеси гуманізації та гуманітаризації шкільної математичної 

освіти вносять суттєві корективи в організацію навчання, тому сучасний учитель математики повинен 

глибоко усвідомлювати, що важливою умовою ефективності педагогічного процесу є застосування 

особистісно-орієнтованих освітніх технологій, які враховують вікові та індивідуально-психологічні 

особливості учнів. Модернізація навчального процесу за визначенням О. Савченко [5] означає 

«оновлення методів та форм навчання, завдань, мети та структури сучасного уроку у відповідності до 

вимог сьогодення», що потребує від учителя осмислення та прийняття ідеології сучасної філософії освіти.  

Особистісно-зорієнтована освіта покликана створити оптимальні умови для розвитку і 

становлення особистості, як суб’єкта діяльності та суспільних відносин, через інноваційну діяльність.. 

Під інноваційною діяльністю вітчизняні науковці розуміють «розробку, пошук, освоєння нововведень, 

які об’єднують в собі особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему 

освіти, характеризують індивідуальний стиль учителя»[5]. Така діяльність розглядається ними як вищий 

ступінь педагогічної творчості, педагогічного винахідництва. Аналізуючи труднощі у сприйнятті 

учителем інновацій, вітчизняні науковці [4] відзначають, що вони зумовлені гострими протиріччями у 

сфері їх особистих ціннісних орієнтацій, тому є актуальною соціальна і методична підтримка вчителя.  

Математична освіта є однією з найважливіших складових освіти, яка забезпечує розвиток 

пізнавальних можливостей особистості, її готовності до суспільного життя. Важливе значення у 

вирішенні проблеми організації особистісно-зорієнтованого навчання мають інноваційні технології. В 

процесі застосування інноваційних технологій моделюються реальні життєві ситуації, створюються 

проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові та дидактичні ігри, мотивація навчання 

здійснюється на основі пізнавального інтересу учнів. Інтерактивні технології навчають учнів думати, 

розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції, шукати потрібну інформацію, трактувати її та 

застосовувати в конкретних та нестандартних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. 
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Головним завданням дослідницького навчання, як найважливішого чинника розвитку творчих 

здібностей та інтелектуального виховання, є активізація навчальної діяльності через дослідницький, 

творчий характер, передача учням ініціативи в організації своєї пізнавальної діяльності. Така науково-

обґрунтована, інноваційно-збагачена система навчання, дозволить поєднати індивідуальну творчу 

самореалізацію учня і суспільно-державне замовлення на освіту. 

В Україні накопичений великий досвід застосування інноваційних технологій навчання. Творчо 

працюючі вчителі математики Сумщини запроваджують у своїй роботі елементи модульно-

розвивального навчання, започатковане А. Фурманом, хоча їх здобутки не претендують на класичну 

систему (МРСН). Впровадження елементів модульно-розвивальних технологій навчання на уроках 

математики максимально адаптоване до умов сільської загальноосвітньої школи, воно дозволяє створити 

належні умови для оптимізації навчального процесу та здійснення особистісно-зорієнтованого навчання.  

За даними вітчизняної науки та результатами І Всеукраїнського моніторингу якості математичної 

освіти [1], лише 10% вчителів математики використовують технології, відмінні від традиційних, 73% 

респондентів вважають головним і єдиним завданням забезпечення високої результативності навчання. 

Найбільші проблеми у формуванні особистості породжує авторитаризм учителя, домінування 

пояснювально-інструктивного навчання, репродуктивної діяльності учнів, авторитарного стилю 

організації спілкування. Одним із шляхів розв’язання проблеми впровадження інноваційних технологій, 

учителі вбачають у перенесенні акцентів на організаційний зміст інноваційних технологій.  

Моніторингові регіональні дослідження якості математичної освіти у Сумській області показали, 

що серед учителів спостерігається інертність в оволодінні особистісно-зорієнтованими технологіями та 

тяжіння до базової моделі навчання. Майже 48% респондентів відзначають необхідність докорінних змін 

у психології всіх учасників навчально-виховного процесу, 30% респондентів вважають, що педагогічний 

результат учительського впливу на особистість школяра прямо пропорційний ненав‘язливій пропозиції 

вчителя і обернено пропорційний пропозиції, висловленій у вигляді беззаперечного розпорядження.  

На думку 53% учасників моніторингових досліджень, інтерактивні технології найбільше сприяють 

формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу 

співробітництва, творчої взаємодії в навчанні, але 45% респондентів вважають, що застосування 

інтерактивних технологій на уроках математики не забезпечує глибину вивчення змісту навчального 

матеріалу, а 38% респондентів відзначали високий рівень оволодіння учнями такими видами навчальної 

діяльності та пізнання, як розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання, співставлення, 

порівняння. Результати опитування вказують на те, що 76% респондентів оцінили позитивно систему 12-

бальної оцінки рівня навчальних досягнень учнів з математики, 24% - вказали на покращення умов для 

прояву своїх творчих здібностей.  

Моніторингові дослідження якості математичної освіти показали, що впровадження інноваційних 

технологій, як основи особистісно-зорієнтованого навчання на уроках математики, позитивно впливають 

на вирішення актуальних проблем розвитку особистості, як найвищої суспільної цінності. Отже на основі 

дослідження теоретичних основ та проблем впровадження інноваційних технологій, можна зробити 

висновок, що реалізація принципів особистісно-зорієнтованого навчання на уроках математики створює 

оптимальні умови для розвитку та становлення особистості як суб’єкта діяльності і суспільних відносин.  
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Анотація. Синько Л. Інноваційні технології на уроках математики як основа особистісно-

зорієнтованого навчання. Досліджується актуальність проблеми використання інноваційних 

технологій в системі особистісно-зорієнтованого навчання, застосування моніторингових досліджень 

для вимірювання ефективності діяльності суб’єктів навчального процесу на уроках математики. 

Ключові слова: особистісно-орієнтоване навчання, інноваційні технології, моніторинг якості 

математичної освіти. 

Аннотация. Синько Л. Инновационные технологии на уроках математики как основание 

личностно-ориентированного обучения. Исследуется актуальность проблемы использования 

инновационных технологий в системе личностно-ориентированного обучения на уроках математики, 
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применение мониторинговых исследований для измерения эффективности деятельности субъектов 

учебного процесса на уроках математики. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, инновационные технологии, мониторинг 

качества математического образования. 

Summary. Sinko L. Innovative technology on the lessons of mathematics as a basis for student-

oriented learning. The urgency of the problem of the use of innovative technologies in the system of student- 

oriented learning, application monitoring studies to measure the effectiveness of educational process on the 

sub’êktìv of mathematics lessons. 

Key words: the student-oriented learning, the innovative technologies, the monitoring quality of 

mathematical education.  
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ СЕРЕДОВИЩ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Одним із засобів підвищення ефективності навчального процесу з вищої математики є мобільні 

математичні середовища, визначальними особливостями яких є об’єднання в собі інших засобів 

навчання та можливість налаштування на навчальну дисципліну. 

Мобільне математичне середовище (ММС) – це мережне програмно-методичне забезпечення, що 

надає можливість мобільного доступу до математичних об’єктів, інтеграції аудиторної і позааудиторної 

роботи у безперервний навчальний процес, організації в межах одного середовища повного циклу 

навчання: а) зберігання та подання навчальних матеріалів; б) проведення навчальних математичних 

досліджень; в) підтримка індивідуальної та колективної роботи; г) оцінювання навчальних досягнень. 

У процесі навчання вищої математики ММС доцільно застосовувати за такими напрямами: 

1) графічна інтерпретація математичних моделей та теоретичних понять; 

2) автоматизація рутинних обчислень; 

3) підтримка самостійної роботи; 

4) математичні дослідження; 

5) генерація навчальних завдань [1; 2]. 

Зазначимо, що перші чотири напрями спрямовані на підвищення ефективності навчальної 

діяльності студентів, а п’ятий – на оптимізацію методичної роботи викладача. 

У процесі розробки ММС з вищої математики (ММС «Вища математика: мобільний курс») з 

метою реалізації першого та четвертого напрямів було створено комп’ютерні моделі з графічним 

інтерфейсом і напівавтоматичним режимом управлінням (динамічні моделі). Розроблені моделі 

розрізняються за дидактичним призначенням відповідно до вказаних напрямів. 

Використання таких моделей у процесі вивчення курсу вищої математики сприяє підвищенню 

пізнавальної активності студентів через унаочнення абстрактних математичних понять, надає 

можливість полегшити розуміння змісту математичних методів та алгоритмів, створити змістову основу 

для розв’язування прикладних задач та проводити елементарні теоретичні дослідження. 

Переважна більшість розроблених моделей ММС «Вища математика: мобільний курс» виконують 

ілюстративну та інформативну функції, тому їх доцільно використовувати під час лекційних занять як 

лекційні демонстрації. Вони надають можливість звільнити викладача від громіздких записів на дошці, а 

студентів у зошитах, тим самим вивільняючи час на обмірковування, складання та засвоєння алгоритмів 

розв’язування задач. Проте існують моделі, що можуть виступати не тільки в якості ілюстрації 

теоретичних понять, а й інструментом для досліджень. Для дослідження подібних моделей викладачу 

необхідно сформулювати систему завдань, у результаті виконання якої студенти формулюють певні 

висновки. 

Реалізація другого напряму застосування ММС передбачає використання обчислювальних 

потужностей Web-СКМ Sage, що входить до складу ММС. Це надає можливість автоматизувати 

обчислювальний процес розв’язування задач прикладної спрямованості, зосередившись на побудові 

моделі та інтерпретації результатів обчислювального експерименту. 

Невід’ємною частиною навчального процесу з вищої математики є самостійна робота студентів. 

Основною формою організації самостійної роботи було обрано індивідуальні домашні завдання (ІДЗ) по 

кожному модулю, у вигляді робочих зошитів, що містять аркуші ММС. Вони складаються з прикладів 

розв’язування типових завдань за темою модуля та задач для самостійного опрацювання трьох рівнів. 



Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю  
.                                                                                                                                                                                                                                 . 

 80 

Завдання першого рівня призначені для відпрацювання навичок «ручного» розв’язування задач. 

Під час виконання цих завдань студенти мають можливість застосування ММС для перевірки не тільки 

остаточного результату обчислень, а й проміжних значень. Завдання другого типу є комп’ютерно-

орієнтованими. До них відносять задачі, витрати часу на ручне розв’язання яких невиправдано 

перевищують час створення моделі. Завдання третього типу відносять до творчих; вони передбачають 

виконання дослідження математичної моделі засобами ММС. 

Крім розроблених ІДЗ, ММС «Вища математика: мобільний курс» містить аркуші з прикладами 

розв’язування різноманітних завдань по кожному модулю у традиційному вигляді та за допомогою Web-

СКМ Sage. Особливості компонування завдань, детальні пояснення кожного кроку розв’язання, 

застосування засобів ІКТ сприяють більш ефективній самостійній роботі студентів. 

Для ефективної самостійної роботи у студента повинна бути можливість не тільки перевірити 

кінцевий результат будь-яких обчислень, а і кожен крок виконання завдання. Крім того, процес 

засвоєння знань та вмінь є індивідуальним для кожного студента. Одному для формування певних 

практичних навичок достатньо лише прикладів, розв’язаних викладачем на лекційному занятті, іншому 

потрібно розв’язати досить велику кількість навчальних завдань самостійно з можливістю здійснення 

детальної перевірки. Для реалізації цього були розроблені програми-тренажери, основне призначення 

яких полягає у поданні всіх етапів розв’язування математичної задачі. 

Застосування програм-тренажерів у самостійній навчальній діяльності студентів надає 

можливість: 

– враховувати психолого-педагогічні особливості студентів, забезпечуючи тим самим 

диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу; 

– поліпшити якість самостійної позааудиторної роботи студентів (користувачу надається 

можливість самостійно відстежити та перевірити кожен крок розв’язання навчального завдання, 

порівняти результати, отримані програмою та самим студентом); 

– здійснювати теоретичні узагальнення. 

У процесі розв’язання навчальних вправ, студентам для правильного розв’язання часто доводиться 

визначати тип того чи іншого математичного виразу. Так, наприклад, для того, щоб обчислити інтеграл, 

спочатку потрібно встановити його вид, і в залежності від цього обрати метод інтегрування та потрібну 

підстановку. Як правило, розв’язання таких вправ на практичному занятті за безпосередньої участі 

викладача не викликає ускладнень. Проте у процесі самостійної позааудиторної роботи у частини 

студентів виникають утруднення щодо встановлення виду інтегралу. Тому для ефективного управління 

самостійною навчальною діяльністю студентів з вищої математики доцільно скористатися розробленою 

викладачем навчальною експертною системою, яка б дозволяла організувати автоматизований контроль 

та корекцію результатів навчальної діяльності, тренування тощо. Крім того, студентам можна 

запропонувати самостійно заповнити власну експертну систему за обраною темою курсу вищої 

математики. При цьому студенту доводиться активно користуватися необхідною літературою – 

довідниками, підручниками, енциклопедіями, звертатися до баз знань за допомогою комп’ютерних 

мереж тощо. 

Сучасний освітній простір характеризується швидкою зміною галузевих стандартів, освітньо-

професійних програм та навчальних планів. Для можливості швидкого реагування та адаптації до 

динамічних змін навчального процесу і вимог до навчально-методичних розробок, зменшення рутинної 

кропіткої роботи з підготовки та перевірки індивідуальних домашніх завдань, матеріалів для поточного 

та модульного контролів актуальним є створення програм-генераторів навчальних завдань. Завдяки 

вбудованій мові програмування Python, можливості зберігати результат у природній формі та наявності 

інтерактивних компонентів, на нашу думку, ММС є ефективним засобом створення генераторів завдань. 
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Анотація. Словак К.І. , Семеріков С.О. Методика застосування мобільних математичних 

середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей. У тезах 

розглянуто методичні основи застосування мобільних математичних середовищ на прикладі ММС 

«Вища математика: мобільний курс». 
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Ключові слова: мобільне математичне середовище, динамічні моделі, програми-тренажери, 

програми-генератори, навчальні експертні системи. 

Аннотация.  Словак Е.И., Семериков С.А. Методика использования мобильных 

математических сред в процессе обучения высшей математики студентов экономических 

специальностей. В тезисах рассмотрены методические основы применения мобильных 

математических сред на примере ММС «Высшая математика: мобильный курс». 

Ключевые слова: мобильная математическая среда, динамические модели, программы-

тренажеры, программы-генераторы, обучающие экспертные системы. 

Summary. Slovak K. , Semerikov S. Mathematical methods of application of mobile media in the 

process of learning higher mathematics students of economic specialties. The article covers the 

methodological foundations of the mobile environments, mathematics for example MME «Higher Mathematics: 

mobile course». 

Key words: Mobile mathematical environment, dynamic models, software trainers, program generators, 

expert systems training. 
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СОКОЛОВСЬКА І.С. 

КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ ОСНОВ СТАТИСТИКИ  

СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ 
 

Навчальний план підготовки бакалаврів видавничої справи і редагування в Інституті української філології 
НПУ імені М. П. Драгоманова передбачає навчання основ статистики студентів ІІ курсу. Обсяг аудиторних 
годин незначний: по 15 годин лекційних і практичних занять. Навчальна програма містить такі теми: предмет, 
метод і завдання статистики; зведення і групування статистичних даних; абсолютні і відносні величини; середні 
величини і показники варіації; ряди динаміки; індекси; кореляційно-регресійний аналіз. Всі вони, крім першої, 
вимагають від студентів наявності обчислювальних навичок, вміння виконувати розрахунки за певними 
формулами. Та насамперед — розуміння необхідності оволодіння елементарною статистичною грамотністю, 
оскільки майбутнім редакторам вона знадобиться у роботі з різноманітними матеріалами, що містять 
статистичні дані. І якщо, шляхом наведення реальних статистичних даних, пов’язаних з видавничою справою, 
конкретних життєвих прикладів достатньо швидко вдається переконати студентів-гуманітаріїв у необхідності 
вивчення предмета, то з навчанням обробки, подання й аналізу статистичних даних виникають труднощі. Вони 
пов’язані, у першу чергу, зі слабкою математичною підготовкою таких студентів, а по-друге — з недостатньою 
кількістю годин, щоб виробити необхідні вміння.  

Усе вище зазначене спонукало на пошук методики навчання статистики в умовах недостатньої 
математичної підготовки студентів і дефіциту часу. Сьогодні ми маємо певні напрацювання, а пропоновану 
методику можна назвати «3П + З»: послухай, подивись, прочитай і зроби. 

Послухай. Курс лекцій максимально насичений конкретними прикладами, які або стосуються реалій 
сьогодення, або пов’язані з майбутньою професією. Наприклад, розглядаючи графічне подання даних, студентам 
пропонується якісно оцінити розвиток явищ, зображених за допомогою графіків (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Графік явища 1.    Рис. 2. Графік явища 2. 

 
Зазвичай студенти відповідають, що явище 1 розвивається швидше. Їх увага прикута, як і більшості 

людей, до кольорової лінії графіка. 
Потім студентам демонструються ті самі графіки, але вже з даними реального явища, що вони описують 

(рис. 3).  
А далі вже пояснюються способи подання даних, зокрема з використання можливостей табличного 

редактора Excel. 
Подивись. До всіх лекцій розроблено мультимедійний супровід з можливістю виклику програми Excel і 

демонстрацією її використання до закріплення теоретичних положень. Для прикладу наведемо кілька слайдів з 
презентації до лекції «Кореляційно-регресійний аналіз» (слайди 1—4). 
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Рис. 3. ВВП України на одну особу, грн. 

 

Кореляційно-

регресивний аналіз

Тут багато хто висловлювався проти білявок. 
Але, як кажуть «між розумом та красою немає
кореляції прямої»…

З листування на сайті www.lovehate.ru

 

Прямолінійна кореляційна

залежність
 Лінійне рівняння має вигляд

ух = ах + b,

де ух — значення результативної ознаки, 

х — змінна, значення факторної ознаки,

а — коефіцієнт регресії, який показує, на
скільки одиниць в середньому зміниться
результативна ознака за зміни факторної
ознаки на одиницю, 

b — реального економічного змісту не має.

 
Слайд 1. Тема лекції і «цитата дня».  Слайд 2. Рівняння лінійної залежності. 
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Слайд 3. Приклад і перехід до програми Excel.   Слайд 4. Відповідь до прикладу. 

(За браком місця опускаємо зображення з розрахунками.) 

 
Прочитай. Оскільки знання роботи в Excel у більшості студентів або такі самі, як з математики, або 

відсутні взагалі, то для виконання індивідуальних завдань вони отримують детальні інструкції щодо побудови 
діаграм, використання формул, статистичних і математичних функцій (рис. 5) 

  
Рис. 5. Кроки для обчислення середнього значення. 

 
Зроби. З ключових тем курсу студенти отримують індивідуальні завдання, які мають виконати в Excel. 

Зазначимо, що переважна більшість студентів (і навіть деякі, що з різних причин не були на заняттях) 
справилися із завданнями. 
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СТАРЧЕНКО А.Ф. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЯМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

При изучении прямых в пространстве у учащихся могут возникнуть проблемы, связанные, в 

первую очередь, с малым опытом работы в стереометрии. Кроме того, при решении стереометрических 

задач требуется комплексное применение планиметрических знаний, что противоречит опыту изучения 

планиметрии, когда сама изучаемая тема подсказывала, какие утверждения следует применять, какие 

формулы использовать. Одним из помощников в преодолении возникающих у учащихся затруднений 

может служить интерактивная доска (ИД), если продумать варианты ее использования. 

Представим некоторые приемы использования ИД на примере задачи 2.041 учебника 1: Из 

всех вершин и точки М пересечения диагоналей трапеции ABCD, расположенной в одном 

полупространстве относительно плоскости α, проведены параллельные прямые AA1, BB1, CC1, DD1, 

MM1 до пересечения с плоскостью α . Точки A1, B1, C1, D1, M1 принадлежат плоскости α. Найдите MM1 

и CC1, если BC параллельно AD; BC = ½ AD; AA1 = 18; BB1 = 7; DD1 = 10.  

Как известно, затруднения учащихся могут возникнуть на этапе построения чертежа и на этапе 

поиска способа решения.  

Если учащиеся испытывают затруднения при построении чертежа или допускают при построении 

ошибки, то обращение к вопросу «Как строят точки пересечения прямых и плоскости?», находящемуся 

в папке «Как строят…?», актуализирует приемы: 

1) Если три прямые лежат в одной плоскости, то точки пересечения этих прямых с плоскостью 

лежат на одной прямой.  

2) Параллельные отрезки при проектировании на плоскость изображаются параллельными 

отрезками. 

Данные приемы сопровождаются соответствующими рисунками и анимацией. 

Если учащиеся испытывают затруднения в поиске способа решения, то вопрос: «Что помогает 

при поиске способа решения?» обращает учащихся к соответствующей папке, а затем актуализирует 

схему поиска аналитическим методом, представленную в папке под именем «Рассуждаем, начиная с 

главного вопроса» и в виде граф-схемы со следующими вопросами: «Что требуется найти?», «Из какой 

фигуры?», «Что известно об этой фигуре?», «Что нужно знать, чтобы найти неизвестные элементы?», 

«Из какой фигуры?» 

Применительно к решению предложенной задачи получается следующий диалог рассуждений: 

- Что требуется найти?  

- MM1. 

- Из какой фигуры можем найти MM1? Что известно об этой фигуре? 

- Из трапеции B1BDD1, у которой известны основания. 

- Что нужно знать, чтобы найти MM1? 

- Нужно знать отношение, в котором точка M делит боковую сторону BD. 

- Из какой фигуры можно найти требуемое отношение? 

- Из трапеции АBCD. 

Если учащиеся затрудняются ответить на последний вопрос, то можно организовать 

дополнительный диалог, вопросы которого могут быть скрыто представлены на ИД:  

- Как находят отношение отрезков?  
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- Через подобие. 

- Какие подобные фигуры образовались и помогут найти требуемое отношение?  

- ∆BMC и ∆DMA. 

В завершении поиска составляется план решения (план фиксируется на доске): 

1. ABCD  ВМ : МD = 1 : 2. 

2. B1BDD1  MM1. 

3. A1ACC1  CC1. 

Чтобы убедиться, что учащиеся смогут самостоятельно реализовать каждый этап решения, можно 

предложить по выносным чертежам трапеций ABCD и B1BDD1 рассказать ход рассуждений. Если при 

работе с трапецией B1BDD1, когда требуется найти длину отрезка, параллельного основаниям трапеции, 

если известны основания трапеции и отношение отрезков, на которые делится боковая сторона, 

возникают затруднения, то поможет диалог: 

- Какое стандартное дополнительное построение поможет решить задачу? 

- Можно провести прямую, параллельную боковой стороне трапеции, и рассмотреть 

образовавшийся параллелограмм и два подобных треугольника; можно провести прямые, 

перпендикулярные основаниям трапеции, и рассмотреть прямоугольник и две пары 

подобных треугольников. 

При подведении итогов работы с задачей задается вопрос: «Что помогло преодолеть возникшие 

затруднения?». 

Все названные учебные приемы выделяются в записях решения и, если их не было в папках-

копилках, то совместно с учащимися обрабатывается соответствующая информация и заносится в 

папки-копилки в виде приемов. 

Так, в копилку «Информация из планиметрии» следует отнести подзадачи, которые встречались 

в ходе проведения поиска способа решения задачи: 

1) Зная основания трапеции или их отношение, можно найти отношение, в котором точка 

пересечения диагоналей трапеции делит каждую из них (сопровождается соответствующим 

рисунком, в последующем дополняется анимацией). 

2) Зная основания трапеции и отношение, в котором отрезок, с концами на боковых сторонах и 

параллельный основаниям, делит боковую сторону трапеции, можно найти длину данного 

отрезка (сопровождается соответствующим рисунком, в последующем дополняется анимацией). 

3) Зная основание, длину отрезка с концами на боковых сторонах и параллельного основаниям, 

отношение, в котором он делит боковую сторону, можно найти второе основание 

(сопровождается соответствующим рисунком, в последующем дополняется анимацией). 

Таким образом, применение ИД позволяет, во-первых, использовать созданные ранее папки-

копилки, что является эффективным средством преодоления возникающих затруднений у учащихся, так 

как в любой момент есть возможность обратиться к нужной папке и разрешить возникшую проблему; 

во-вторых, фиксировать моменты решения, на которых возникло затруднение, и выделять новые 

приемы, которые помогли их преодолеть; в-третьих, заранее фиксировать вопросы диалога и скрывать 

их до момента затребованности. 
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Аннотация. Старченко А.Ф. Использование интерактивной доски для преодоления 

затруднений учащихся при изучении прямых в пространстве. Рассмотрен один из вариантов 

использования интерактивной доски при изучении прямых в пространстве, который помогает 

учащимся справиться с затруднениями, возникающими у них при решении задач.  
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Summary. Starchenko A. The using of the interactive board for overcoming students’ difficulties 

in their studying of the strait lines in space. The article reveals one of the variants of using interactive board 

auxiliary in the study of straight lines in the space. It helps students to overcome their difficulties in solving 

stereometric problems. 

Key words: solving stereometric problems of students; dialog, interactive board, straight lines in the 

space. 
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ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ В НАВЧАННІ АЛГЕБРИ 

 

Сьогодні комп’ютерно-орієнтовані і телекомунікаційні технології стали невід’ємною частиною 

людського життя. Не можна уявити якусь галузь людської діяльності, де б не були задіяні «розумні» 

машини. Саме тому ще змалку слід привчати дитину до роботи з технікою. Велика роль в набутті умінь 

та навичок роботи з ІКТ відводиться процесу навчання. При цьому важливо не втратити індивідуальність 

молодої особи. 

В галузі шкільної освіти взято курс на гуманізацію і демократизацію навчання, а головною його 

метою стає розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Одним із напрямків формування 

особистості школяра як творчої, розвитку позитивних якостей кожного учня, його потенційних 

можливостей є впровадження ІКТН математики. Саме на особистісних аспектах комп’ютерно-

орієнтованих і телекомунікаційних технологій в навчальному процесі акцентує увагу В.М. Мадзігон [2] 

зазначаючи, що ІКТН мають відкрити нові шляхи і дати широкі можливості для подальшої диференціації 

навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих, комунікативних форм 

навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики. . Тому 

диференціація та максимальна індивідуалізація навчального процесу через впровадження ІКТ, в тому 

числі, через застосування програмних засобів навчання математики, з урахуванням інтересів і здібностей 

учнів сприятиме становленню всебічно розвиненої особистості. 

 Нова організація навчальної діяльності учнів, яка ґрунтується на запровадженні у навчальний 

процес ІКТ, змінює джерела навчальних відомостей, і, в першу чергу, навчальну книгу. Крім 

традиційних друкованих підручників, у навчанні математики починають дедалі ширше застосовувати 

підручники нового типу: програмовані, мультимедійні, електронні. Вони займають проміжне місце між 

комплектами традиційних аудіовізуальних засобів навчання та програмними засобами. 

Використовуючи ПЗНП, необхідно забезпечувати свідоме ставлення учня до навчання, 

підвищення його самостійності та активізації діяльності, яка визначається усвідомленням цілей 

навчання. Не менш важливим є можливість обрання школярами таких видів діяльності, які в найбільшій 

мірі відповідають їх здібностям та нахилам. 

Одним із засобів візуалізації математичної задачі та її розв’язку, який робить діалог учня та 

вчителя більш доступним та евристичним, є педагогічний програмний засіб GRAN. Завдяки його 

застосуванню можна здійснювати навчання розвивальними методами. Зі впровадженням 

інформаційних технологій у навчання математики надзвичайно зростає роль обчислювального 

експерименту, що застосовується при формулюванні понять, при перевірці відомих тверджень та більш 

глибоких досліджень. Завдяки дослідницькому методу досягається найбільш високий рівень навчання 

та проблемності пізнавальної активності, на основі чого в учнів створюються нові пізнавальні навички 

та потреба у набутті інших. 

Дослідницький метод передбачає самостійний пошук розв’язання пізнавальної задачі. Причому 

може виявитись потреба, щоб проблему сформулював сам учень, або її формулює вчитель, але учні 

розв’язують самостійно. Разом з тим ППЗ GRAN зручно застосовувати для формування навичок 

самоконтролю, перевірки отриманих результатів, наприклад, графічними методами. Адже недооцінка 

репродуктивної діяльності школярів призводить до того, що в учнів не забезпечується фонд дійових 

знань, який є необхідною умовою для організації самостійної пізнавальної діяльності, розвитку творчого 

мислення і продуктивної діяльності. 

У підручниках із задач оптимізації пропонуються завдання на дослідження з використанням 

похідної та задачі лінійного програмування. Для їх розв’язування доцільно застосувати ППЗ GRAN і 

виконувати дослідження моделі як у вигляді функції, так і різноманітних динамічних креслень, 

створених цими засобами. В той же час завдань на оптимізацію майже не зустрічається у підручниках 

для 8-9 класів, до розв’язування яких можна було б застосувати властивості квадратичної функції, 

нерівність Коші та ін. 

ППЗ GRAN доцільно використовувати для формування інтелектуально-евристичних здібностей 

учня в рамках вивчення змістової лінії „Функції”. Широкий спектр завдань має GRAN і при вивченні 

логарифмічної функції. 

Вплив ІКТ на зміст навчання проявляється у поглибленні міжпредметних зв’язків та 

використанні задач реального виробничого змісту. За допомогою ППЗ пропонується розв’язати цілу 

низку задач практичного змісту на екстремум. 

mailto:oksanatarnavska@mail.ru
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 Електронні засоби дозволятимуть школярам добудовувати чи видозмінювати моделі, тоді можна 

очікувати на значне підвищення ефективності навчання. Адже аналізуючи динамічні моделі, 

встановлюючи суттєві зв’язки між їх складовими, виділяючи певні ознаки, школярі формуватимуть 

прийоми мисленневої діяльності. 

Досвід показує, що використання мультимедія та комп’ютера дуже потужний засіб, який робить 

процес розв’язування прикладних задач більш ефективним та результативним. Тому розв’язування 

прикладних задач з використанням доречних комп’ютерних презентацій (як засобу) дозволяє: 

- істотно посилити та інтенсифікувати процес формування у школярів вмінь застосовувати 

математичні знання на практиці, в нестандартних умовах (усунути той недолік, який випливає із звіту 

світового банку;  

- ефективно здійснювати як міжпредметні зв’язки математики з іншими шкільними предметами 

так і зв’язки всерединіматематики; 

- підвищити практичну підготовку учнів із математики , вчити їх оволодівати методом 

математичного моделювання, потужним методом наукового дослідження; 

- формувати в учнів наукову картину світу, позитивні мотиви до навчання, вміння бачити 

реальний світ крізь математичні окуляри. Слід зазначити, що прикладних задач в шкільних підручниках 

дуже мало, а якщо й є, то подані вони, переважно, у вигляді стандартних текстових задач. 

Побудова мультимедійного уроку по прикладних задачах дасть змогу провести високоякісний 

виклад матеріалу та розширити просторову уяву учнів. 

Психолого-педагогічні та методичні основи проблеми застосування програмних засобів 

навчального призначення (ПЗНП), зокрема, в навчанні математики, досліджували М.І. Жалдак, В.М. 

Мадзігон, Є.Ф. Вінниченко, Ю.В. Горошко, Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінський, С.А. Раков та інші. 
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Summary. Tarnavska O. Personal aspects of ICT usage in teaching of algebras. The increasing of 

effectiveness in the process of mathematics learning can be improved by the way of systematical use of new 

information technologies. Harmonious fitting of computer-based technologies into the didactic current system 

implies the psychological and pedagogical problem which can be solved through the development of computer-

oriented courseware and of procedural recommendations for teachers. 

Keywords: computer-based technologies; creative thinking; courseware; GRAN; development. 
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СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Розроблена модель підготовки фахівця [1] та реалізація виділених педагогічних умов [2] вимагала 

зміни цілей, змісту, форм та методів підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами 
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комп’ютерного моделювання. Аналіз типових навчальних програм з інформатики для напряму 

підготовки «Економічна кібернетика» показав, що ними не передбачається ґрунтовне ознайомлення з 

СКМ, у той час як для початку роботи за спецкурсом з моделювання складних економічних систем 

студенти повинні володіти навичками роботи в СКМ на достатньому та високому рівнях. З метою 

усунення даного протиріччя вивчення СКМ Sage було організовано в курсі економічної інформатики за 

змішаною моделлю дистанційного та аудиторного навчання. Крім поглибленого вивчення тем 

факультативного курсу з основ роботи в СКМ Sage, були розроблені лабораторні роботи з тем: 

«Елементи теорії графів», «Елементи математичної статистики», «Фінансові часові ряди», «Комбінаторні 

структури», «Розробка модулів». 

Виконання даних робіт у курсі економічної інформатики створює необхідні умови для подальшої 

ефективної роботи студентів за спецкурсом з моделювання складних економічних систем у середовищі 

Sage. Так, теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами у процесі виконання лабораторної 

роботи «Елементи теорії графів» в курсі економічної інформатики, є визначальними факторами 

ґрунтовного засвоєння тем «Кластерний аналіз» та «Дослідження динаміки складних систем за 

характеристиками кластерного дерева» в спецкурсі «Моделювання складних економічних систем». 

Впровадження оновленого курсу економічної інформатики у навчальний процес показало, що вивчення 

СКМ сприяє: 

– розширенню та поглибленню знань студентів як з інформатики, так і з математичних дисциплін; 

– оволодінню студентами вміннями розв’язувати задачі різноманітного характеру за допомогою 

систем комп’ютерної математики; 

– формуванню навичок застосування сучасних математичних пакетів у процесі вивчення 

дисциплін математичного циклу і в майбутній професійній діяльності. 

Основні напрями удосконалення підготовки фахівців з економічної кібернетики реалізовано також 

у формах та змісті навчання. Для підвищення рівня підготовки фахівців з економічної кібернетики 

розроблено зміст спецкурсу «Моделювання складних економічних систем», що відповідає сучасному 

рівню розвитку психолого-педагогічної науки, дисциплін природничонаукової та загальноекономічної 

підготовки, технології комп’ютерного моделювання та дослідження складних систем. Спецкурс включає 

лекції, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів. 

Метою навчання спецкурсу «Моделювання складних економічних систем» є формування системи 

теоретичних знань та практичних навичок щодо моделювання структурних і динамічних властивостей 

економічних систем як засобу дослідження та управління складними явищами у макро-, мезо- й 

мікроекономічних системах. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких наступних завдань: 

– оволодіння теорією та технологією моделювання економічних процесів: підходів до дослідження 

й аналізу економічних систем, методів моделювання складних економічних систем, методів 

прогнозування їхнього розвитку, управління розвитком та функціонуванням економічних систем у 

різних умовах; 

– підвищити рівень фундаментальної та професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної 

кібернетики за допомогою поєднання теоретичних, прикладних та практичних аспектів комп’ютерного 

моделювання; 

– поглибити знання з питань, що стосуються теоретичних основ інформатики, математичного 

моделювання, дослідження ефективності розв’язування математичних задач засобами систем 

комп’ютерної математики, аналізу та інтерпретації отриманих результатів; 

– підвищити рівень інформаційної культури студентів та їхньої інформаційно-комп’ютерної 

підготовки шляхом збільшення фундаментальної складової навчання комп’ютерного моделювання; 

– сформувати у студентів навички самостійної роботи з теоретичним матеріалом та проблемно-

орієнтованим програмним забезпеченням, зокрема системами комп’ютерної математики. 

Програма спецкурсу містить три змістових модуля, що передбачають оволодіння студентами 

теоретичними основами та практичними навичками моделювання складних економічних систем; зокрема 

приділяється увага моделюванню критичних та кризових явищ та універсальності складних систем, 

розглядаються сучасні концепції та парадигми дослідження складних систем. 

На лабораторних заняттях студентам пропонуються розроблені демонстраційні моделі для 

дослідженнях складних економічних систем у вигляді програм в мобільному математичному середовищі 

Sage з напівавтоматичним режимом роботи, в яких передбачається багаторазове виконання обчислень 

для різних значень вхідних параметрів. Запропоновані моделі дозволяють студентам обрати довільний 

біржовий індекс або курс акцій, кількість значень для аналізу, масштаб зображення тощо. Якщо на 

лабораторних роботах студенти мають доступ до мережі Internet, то розроблена модель дозволяє 

зчитувати довільну кількість даних з мережі. Розроблені моделі передбачають використання 

дослідницького методу навчання. Для використання реконструктивного та евристичного методу 
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навчання студентам необхідно запропонувати спробувати самостійно створити моделі: в першому 

випадку за аналогією, в другому за підтримки викладача. 

Упровадження комп’ютерного моделювання в процес підготовки фахівців з економічної 

кібернетики впливає на методичну систему навчання на всіх її рівнях: 

– на рівні цілей навчання – розширюється мета навчання моделюванню структурних і динамічних 

властивостей економічних систем, як засобу дослідження та управління складними явищами у макро-, 

мікро- та наноекономічних системах; 

– на рівні змісту навчання – виникає потреба якісної перебудови курсу «Економічна інформатика» 

відповідно до напрямів майбутнього застосування Web-СКМ; 

– на рівні методів навчання – дозволяє впровадити елементи моделювання в різні методи навчання; 

– на рівні засобів навчання – виникає можливість застосування Web-СКМ Sage; 

– на рівні форм організації навчання – впровадження таких прогресивних форм організації навчання, як 

групова та індивідуально-диференційована та поява нових форм, специфічних для комп’ютерного 

моделювання. 
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Анотація. Хараджян Н.А. Система реалізації педагогічних умов підготовки фахівців з 

економічної кібернетики засобами комп’ютерного моделювання. Розглянуті завдання, пов’язані з 

експериментальною перевіркою розроблених педагогічних умов у процесі навчання за спецкурсом 

«Моделювання складних економічних систем» та обґрунтуванням та розробкою компонентів 

методичних основ підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами комп’ютерного 

моделювання. 

Ключові слова: педагогічні умови, спецкурс, методична система. 

Аннотация. Хараджян Н.А. Система реализации педагогических условий подготовки 

специалистов по экономической кибернетике средствами компьютерного моделирования. 

Рассмотрены задания связанные с экспериментальной проверкой разработанных педагогических 

условий, в процессе обучения спецкурса «Моделирование сложных экономических систем» и 

обоснованием и разработкой компонентов методических основ подготовки специалистов по 

экономической кибернетике средствами компьютерного моделирования. 

Ключевые слова: педагогические условия, спецкурс, методическая система. 

Summary. Haradzhyan N. The system realization of the pedagogical conditions training Specialists 

at economic cybernetics with means of computer simulation. Considered tasks related with experimental 

verification developed by the pedagogical conditions in the process learning of study course «Modeling complex 

economic systems» and the justification for and development of components methodogical's, preparation in 

economic cybernetics with means of computer simulation. 

Keywords: pedagogical conditions, a special course, methodical system. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ 

 

Відомо, що освіта – один з головних інститутів соціалізації особистості. Головна мета освіти - 

формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, здібної до подальшого саморозвитку. 

Освічена людина, що легко орієнтується в суспільстві, що постійно змінюється, швидко освоює нові 

сфери діяльності, здатна проаналізувати будь-яку ситуацію, оцінити її і ухвалити відповідне рішення – це 

ознака громадянина відкритого суспільства.  

Використання нових інформаційних технологій в навчальному процесі дозволяє вчителям 

реалізувати свої педагогічні ідеї, своєчасно отримувати оперативний відгук, а учням дає можливість 

самостійно вибирати освітню траєкторію - послідовність і темп вивчення тим, систему тренувальних 
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завдань і задач, способи контролю знань. Так можливо реалізувати найважливішу вимогу сучасної освіти 

– вироблення у суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури 

самовизначення, відбувається їх особистий розвиток. 

Кінцевим результатом впровадження інформаційних технологій у процес навчання хімії, є 

оволодіння комп'ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що відбуваються в природі і 

використовуються в практичній діяльності.  

Педагогічна доцільність використання комп'ютера в учбовому процесі визначається 

педагогічними цілями, досягнення яких можливо, на нашу думку, за допомогою комп'ютера, тобто 

завдяки його можливостям. Особливо значеним це стає в умовах переходу вивчення хімії в профільних 

класах. При цьому обов’язково .враховується особливості хімії як науки.  

Новий зміст курсу хімії в 10 класі – хімія елементів – передбачає і дозволяє моделювати, 

наприклад, ті хімічні явища і процеси, які практично неможливо показати в шкільній лабораторії, але 

вони можуть бути показані за допомогою комп'ютера. Використання комп'ютерних моделей дозволяє 

розкрити істотні зв'язки об'єкту, що вивчається, глибше виявити його закономірності, що, дозволить 

учням краще засвоїти навчальний матеріал.. Учень може досліджувати явище, змінюючи його 

параметри, умови протікання процесів (наприклад умови добування амоніаку), порівнювати отримані 

результати, аналізувати їх, узагальнювати, робити висновки . Це один із напрямків використання 

комп’ютера у навчанні хімії.  

Другий напрямок – контроль і обробка даних хімічного експерименту. Так, компанія IBM 

розробила «Персональну наукову лабораторію» (ПНЛ), використання якої дозволяє проводити різні 

експерименти хімічного, хіміко-фізичного і хіміко-біологічного напрямку. Таке використання 

комп'ютера сприяє формуванню у випускників навичок дослідницької діяльності, формує пізнавальний 

інтерес, підвищує мотивацію формує загальні учбові й експериментальні уміння,, розвиває наукове 

мислення. Добре розумію, що далеко не кожна школа може придбати таке обладнання, але кафедри хімії 

ВНЗ повинні його мати. 

Третій напрям – програмна підтримка курсу. хімії. Особливого значення він набуває зараз, коли 

навчання хімії в профільних класах практично не забезпечено програмними засобами навчання. Їх 

використання визначається цілями уроку, змістом і послідовністю подачі учбового матеріалу. Тому їх 

використання можна умовно розділити на :  

 довідкові посібники з конкретних тем; 

 вирішення розрахункових і експериментальних завдань; 

 організація і проведення лабораторних і практичних робіт; 

 контроль і оцінка знань. 

На кожному конкретному уроці можуть бути використані певні програми, виходячи з цілей уроку, 

при цьому функції вчителя і комп'ютера різні. Особливого значення набуває Internet як джерело 

новітньої інформації щодо розповсюдження хімічних елементів та їх сполук і, особливо, сучасних 

галузей їх застосування.  

Зазначимо, що програмні засоби для ефективного застосування в учбовому процесі повинні 

відповідати курсу хімії профільного навчання, мати високий ступінь наочності, простоту використання, 

сприяти узагальненню і поглибленню знань і так далі [2].  

 

Анотація. Чайченко Н.Н. Інформаційні технології у процесі навчання хімії в профільних 

класах. У статті піднята проблема використання інформаційних технологій у навчанні хімії в 

профільних класах. Визначено три основні напрями підтримки курсу хімії. Акцентується увага на тому, 

що програмні засоби повинні відповідати курсу хімії профільного класу .  

Ключові слова:хімія, інформаційні технології, профільні класи. 

 

Аннотация. Чайченко Н.Н. Информационные технологии в процессе изучения химии в 

профильных классах. В статье поднята проблема использования информационных технологий при 

изучении химии в профильных классах. Определенно три основных направления поддержки курса химии. 

Акцентируется внимание на том, что программные средства должны отвечать курсу химии 

профильного класса. Ключевые слова: химия, информационные технологии, профильные классы. 

 

Summary. Chaychenko N. Information Technologies in the Process of Studies of Chemistry in Type 

Classes. In the article heaved up the problem of the use of information technologies in the studies of chemistry in 

type classes. Certainly three basic directions of support of course of chemistry. Attention is accented on that 

programmatic facilities must answer the type of studies 

Key words: chemistry, information technologies, type classes. 
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АДАПТАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ КОНСУЛЬТУЮЧО-НАВЧАЮЧОЇ ПРОГРАМИ  

ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 

В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Необхідною умовою ефективності процесу навчання і високої якості його результатів є 

діагностика рівня знань на кожному етапі. Така діяльність невід’ємно пов’язана з коригувальною – 

особливим видом навчальної діяльності, який складається з виявлення труднощів у засвоєнні 

навчального матеріалу, прогалин у знаннях, причин цих недоліків, а також усунення їх за допомогою 

спеціально організованої навчальної діяльності з використанням спеціальних засобів навчання, зокрема, - 

педагогічних програмних засобів.  

Крім широко розповсюджених програмних засобів, ми запропонували ще один, - консультуючо-

навчаючу авторську комп’ютерну програму. Детально її сутність та методика роботи з нею у процесі 

навчання математики вже висвітлені нами раніше у публікаціях [2], [4].  

На перших етапах програма апробовувалась у навчанні курсу вищої математики студентів 

коледжів економічного спрямування (Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж, 

Рівненський державний технікум економіки та підприємництва, Рівненський економіко-гуманітарний та 

інженерний коледж, Західноукраїнський коледж „Полісся” (м. Березне, Рівненської області), 

Березнівський лісовий коледж). Також експеримент був проведений на базі Української академії 

банківської справи НБУ м.Суми (2006-2008 роки).  

Орієнтуючись на систему дослідницьких здібностей (нешаблонність, критичність, 

прогностичність, багатоплановість, самостійність мислення, здатність до самоорганізації [1]), зазначимо, 

що розроблену нами програму доцільно використовувати з метою їх розвитку.  

Нами розроблені практичні та методичні рекомендації викладачам (вчителям), які допоможуть 

легко адаптувати запропоновану консультуючо-навчаючу програму до навчання як у закладах вищої, так 

і середньої освіти; зробити її універсальною для використання в процесі навчання не лише математики, 

але й інших дисциплін природничо-математичного циклу.  

По-перше, викладач сам складає запитання (файл з розширенням rtf), з яких, при запуску 

оболонки, буде комбінуватися варіант завдань. Обов’язковою є наявність загальної інформації (назва 

навчального закладу, розділ дисципліни, рівень знань та вмінь з якого перевіряється; кількість усіх 

запитань, що пропонуються та розподіл їх за рівнями складності; критерії оцінювання тощо).  

Самі запитання вносяться до файлу у спеціальному вигляді: номер запитання (Question 1), 

кількість варіантів (variants 5) відповідей, що пропонуються; Answer 1 – кількість варіантів відповідей на 

дане запитання, причому кожна записується в новому рядку, з кількістю балів, що нараховуються (у 

випадку хибної відповіді, він починається символом 0*, для однієї правильної - 1*, для двох правильних 

– кожна по 0,5 бала, для випадку власної відповіді - крім 1* позначається ще й символом „v”).  

По-друге, викладач створює файл відповідей, який розпочинається так само, як і файл питань 

(загальною інформацією). Дублюються й самі питання та наводяться короткі теоретичні відомості, що 

дають змогу студенту самостійно повторювати та опрацьовувати навчальний матеріал. Особливістю є 

нумерація відповідей: якщо файл питань містив 100 запитань, то відповіді у новому файлі починаються з 

101-шої. 

Потім два файли, за допомогою спеціальної програми, об’єднуються в один, який і 

використовується надалі студентами в процесі навчання.  

Поступово, завдяки програмі, що пропонується, консультації з математики, які проводить 

викладач, перестають бути для студента лише засобом отримати відповіді на ті запитання, на які він 

лінується знайти відповіді самостійно. У процесі виконання завдань репродуктивного та 

реконструктивного характеру консультуючу функцію «бере на себе» дана програма, а у викладача 

з’являється час на консультаціях проводити роботу з мікрогрупами студентів в процесі розв’язування 

завдань дослідницького характеру. У студента ж формується здатність виявляти проблеми (зокрема 

визначати ті питання, які для нього ще не є зрозумілими) і формується та розвивається здатність 

формулювати чітко запитання (проблеми), що є кроком до розвитку здатності досліджувати. При цьому 

не лише підвищується оперативність контролю знань студентів, але й надається можливість студенту 

«консультуватись» за потреби у зручний йому час за допомогою програми (навіть, якщо допомога 

знадобилась йому вдома). Враховуються індивідуальні особливості студента, відбувається вчасне 
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забезпечення необхідної йому допомоги. Підвищується самостійність студентів у процесі навчання 

математики, стимулюється творчий пошук нешаблонних шляхів вирішення завдань. 

Наша програма може виконувати й навчаючу функцію, адже економія часу на заняттях та 

консультаціях, набуті у процесі роботи з нею навички розв’язування умовно-евристичних та умовно-

дослідницьких завдань (термін введений нами у [3]) дозволяють викладачу математики пропонувати 

студентам коледжу дослідницькі завдання не лише на індивідуальних заняттях. Стимулюється потреба 

студента у поповненні та вдосконалення своїх знань з математики. У ході роботи з програмою 

обов’язково вивчається той теоретичний матеріал, що був запропонований для самостійного 

опрацювання, але не розглядався пізніше на практичних заняттях, також той матеріал, на який, можливо, 

студент не звертав достатньо уваги. Як наслідок - розвивається спроможність концентруватися, 

заглиблюватися у навчально-пізнавальну діяльність, досягати поставленої мети, не зважаючи на 

труднощі (що необхідно для здійснення дослідницької діяльності). 

Крім того, як контролююча, програма сприяє формуванню у студентів вміння визначати „програму 

дій” по усуненню помилок та прогалин у власних знаннях, по вдосконаленню системи знань та вмінь. 

Формується вміння обирати студентом посильний для нього на даному етапі рівень завдань серед тих, 

що пропонуються для розв’язування на контрольних (самостійних) роботах. Використання програми 

дозволяє викладачу визначати рівень дослідницьких завдань, які вже можна пропонувати студентам на 

даному етапі для вирішення як в ході аудиторних занять, так і в якості домашнього завдання. 

Результати проведеного експерименту свідчать про ефективність використання даної програми.  

Більш детально процес адаптації авторської програми, перевірки її ефективності для застосування 

у процесі навчання не лише математики, але й інших дисциплін природничо-математичного циклу як 

студентів, так і школярів, ми плануємо розглянути у подальшому.  
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Анотація. Чухрай З.Б. Адаптація авторської консультуючо-навчаючої програми до процесу 

навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах середньої та вищої освіти. 

Пропонуються практичні рекомендації викладачам (вчителям) по адаптації розробленої автором 

консультуючо-навчаючої комп’ютерної програми, спрямованої на розвиток у студентів (учнів) 

здатності здійснювати самостійну дослідницьку діяльність, що дозволить ефективно використовувати 

її в процесі вивчення довільних дисциплін. 

Ключові слова: інформатизація освіти, новітні інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ), 

дослідницькі здібності, консультуючо-навчаюча програма. 

Аннотация. Чухрай З.Б. Адаптация авторской консультационно-обучающей программы к 

процессу обучения предметов естественно-математического цикла в заведениях среднего и 

высшего образования. Предлагаются практические рекомендации преподавателям (учителям) по 

адаптации разработанной автором консультационно-обучающей компьютерной программы, 

направленной на развитие в студентов (учеников) способности осуществлять самостоятельную 

исследовательскую деятельность, что позволит эффективно использовать ее в процессе изучения 

произвольных дисциплин. 

Ключевые слова: информатизация образования, исследовательские способности, 

консультационно-обучающая программа. 

Summary. Chukhrai Z. Authorship consulting educating programme adaptation in the process of 

studying Natural Science and Maths in the secondary and higher educational institutions. Practical 

recommendations to the teachers on adaptation are offered in this article. The author proposes consulting 
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educating computer programme. This programme is aimed at the development of students’ ability to do the 

research by themselves, that enables them to use it effectively in the learning process of various subjects. 

Key words: informatization of education, modern information computer technology, research ability, 

consulting educating programme. 
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ШАМШИНА Н.В. 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ – СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ІНФОРМАТИКИ 

 

Життя доводить, що в складних, мінливих умовах краще орієнтується, приймає рішення, працює 

творча людина, людина, яка здатна генерувати нові ідеї, задуми, підходи, рішення. Творчість – це риса, 

здебільшого професіоналів своєї справи. А саме професіоналів і необхідно виховувати на всіх етапах і 

рівнях навчання – і за партою у школі і в студентській лабораторії. Важливим для суспільства є також 

уміння сприймати та розуміти нове, поважати свіжі, навіть спочатку незрозумілі ідеї, впроваджувати їх і 

не протидіяти новому. 

Зазвичай у школі та ВНЗ при вивченні предметів природничо-математичного циклу основну увагу 

приділяють розвитку інтелекту, вмінню розв’язувати задачі з математики, фізики, програмування. Але 

коли інтелект поєднується з високим рівнем креативності, людина краще адаптується до сучасного 

середовища, є активною, незалежною, емоційно врівноваженою.  

Творчість – це процес народження нового. В учнів – це виникнення нових думок, почуттів, образів, 

які стають безпосередніми регуляторами творчих дій. Результатом творчого процесу є оригінальний, 

об’єктивний, цінний і самодостатній продукт – відкриття, винаходи, нові художні твори тощо. Винахід – 

це створення нових предметів, техніки і технології. Якщо відкриття це вихід за межі відомого, то винахід 

– це результат прагматичних дій людини, яка вирішує завдання поставлене життєвою ситуацією або під 

час навчання. На уроці треба створити всі умови, щоб учні робили власні винаходи. Нехай невеликі, 

власні винаходи підтримують бажання вчитися постійно чомусь новому, мотивують зосереджуватися на 

незначних, на перший погляд, речах [3, 8].  

Інформатика – це молода специфічна наука, можливості інформатики, як предмету для розвитку 

інтелекту й творчості, є найкращими серед інших предметів. Оскільки робота за комп’ютером – це 

постійні проблемні ситуації, дослідження програми, експерименти, винаходи декількох варіантів рішень, 

аналіз, порівняння та ін., і все це наочно і з великою швидкістю. Шаблонне мислення та репродуктивний 

підхід до навчання не дає гарних результатів на уроках інформатики.  

На кожному уроці інформатики вчитель має ставити за мету не лише удосконалення навичок 

роботи за ПК, а й мету – сприяти умовам розвитку особистості учня, допомогти його творчій 

самореалізації. Для цього вчитель дає учням творчі, проблемні завдання та надає кілька варіантів пошуку 

розв’язку. Творчі (проблемні) завдання потребують не звичайного відтворення інформації, а творчості, 

оскільки містять у своїх умовах елемент невідомості та мають зазвичай кілька відповідей на поставлене 

запитання. Але дуже важливо, щоб учитель не нав’язував власну точку зору, а лише спрямовував до неї. 

Слід вислуховувати оригінальні ідеї й обов’язково підтримувати всі починання школяра. Тактовно 

корегуючи дії учнів на уроці, треба відчувати себе творцем і не гасити промінь творчості учнів [3, 9]. 

Щоб розвивати творчі здібності дитини, учитель інформатики сам повинен бути творчою 

особистістю – мати свій творчий стиль, духовно багату натуру, поважати ідеї інших. Він обов’язково 

повинен самовдосконалюватися, оскільки в жодній галузі на сучасному етапі не має стільки нового. Нові 

сучасні комп’ютерні технології, сучасна техніка, напрямки, що охоплює інформатика, змінюються дуже 

швидко. Матеріал, який накопичується роками, швидко застаріває. Недостатня кількість нових сучасних 

шкільних підручників, навчальних посібників, їх різноманіття, ускладнює вибір методики навчання і 

змісту дисципліни. Крім того, слід зауважити, що у підручниках практично немає розроблених вправ та 

завдань для роботи на уроці та самостійної роботи вдома. Лише досвід та професійна компетентність 

вчителя допомагають зорієнтуватися у виборі підручника, у виборі методики навчання. Потрібен 

високий рівень знання з методики інформатики та творчі здібності, щоб розробити вправи з теми, як 

теоретичні так і практичні. 

Зростання професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики вимагає особистого 

досвіду, творчого використання інформаційних технологій на практиці, який з’являється лише при 

систематичній самостійній роботі над завданнями творчого характеру з науково-дослідницькою 

компонентою [2]. Навчальні плани з дисципліни повинні враховувати цю невід’ємну складову 

підготовки вчителів інформатики.  

Систематична робота студентів над творчими (проблемними) завданнями здійснюється починаючи 

з перших курсів впродовж всього періоду навчання:  
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 на лабораторних заняттях з інформатики, на яких передбачені самостійні проблемні завдання 

різного рівня складності; 

 на індивідуальних заняттях, де розв’язуються завдання підвищеної складності, які вимагають 

більш часу та допомоги викладача; 

 на семінарських заняттях з методики інформатики; 

 під час самостійної роботи вдома над курсовими, магістерськими, дипломними роботами; 

 під час педагогічної практики, де необхідно розробляти уроки та позакласні заняття. 

З впровадженням кредитно-модульної системи з’явився ще один цікавий засіб для розвитку 

творчої складової у професійній компетенції вчителя – це індивідуальні самостійні завдання, які 

передбачені навчальним планами для кожній дисципліни [1].  

Досвід показує: якщо теми завдань мають творчий характер та потребують деяких досліджень у 

роботі програми, тоді у процесі виконання завдань студент розвиває як інтелект так і творчі здібності. До 

того ж захист яскравих результатів роботи підвищує самооцінку та мотивацію до навчання. Результати 

виконання творчих завдань мають бути корисними у майбутній діяльності та високо оцінюватись за 

рейтингом, це більш зацікавлює студентів. Не слід демонструвати приклади розв’язувань, треба 

звільнити уяву та дозволити творчий зліт думки.  

Як приклад можна навести декілька тем індивідуальних самостійних завдань при вивченні теми 

«Табличний процесор MS Excel»: створити інтерактивну програму-кросворд на тему з вашого предмету 

або на тему з інформатики; створити інтерактивну програму-тест на тему з вашого предмету або на тему 

з інформатики; створити інтерактивну програму-тест на визначення психологічних особливостей та ін.. 

При захисті програми студенти окрім закріплення знань з використання функції "ЕСЛИ", "СУММ", з 

форматування робочого аркушу, продемонстрували володіння умовним форматуванням комірок, 

операціями з макросами, створенням елементів форм, функціями для роботи з текстом, захистом комірок 

та формул на робочому аркуші, оформленням аркушу за допомогою "подложки", використанням 

тривимірних посилань та консолідації даних. Тобто значно поглибили знання з використання MS Excel, 

провели деякі дослідження у роботі програми, набули навичок творчої та науково-дослідницької роботи.  

Систематична робота над творчими індивідуальними завданнями з науково-дослідницькою 

компонентою сприяє формуванню творчій особистості, розвиток якої є неодмінною складовою 

підготовки вчителів та є одним із засобів підвищення професійній компетентності майбутніх вчителів 

інформатики.  
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Анотація. Шамшина Н.В. Формування творчої особистості – складова підготовки вчителя 

інформатики. Щоб розвивати творчі здібності дитини, учитель інформатики сам повинен бути 

творчою особистістю. Тому розвиток творчій особистості є неодмінною складовою підготовки 

вчителів інформатики у ВНЗ. Робота студента над творчими індивідуальними завданнями з науково-

дослідницькою компонентою сприяє формуванню творчій особистості. 

Ключові слова: творчість, креативність, підготовка вчителів інформатики. 

 

Аннотация. Шамшина Н.В. Формирование творческой личности при подготовке учителей 

информатики. Чтобы развивать способность к творчеству у детей учитель информатики сам 

должен быть творческой личностью. Поэтому развитие творческой личности является неотъемлемой 

частью подготовки учителей информатики в ВУЗе. Работа студента над творческими 

индивидуальными заданиями с научно-исследовательской компонентой способствует формированию 

творческой личности. 

Ключевые слова: творчество, креативность, подготовка учителей информатики.  

 

Summary. Shamshina N. Forming creative personality when learning teachers of the computer 

sciences. In order to develop creativeness beside children, teacher of the computer sciences must be creative 

personality itself, therefore forming creative personality is the part of education teachers of the computer 

sciences in high school. Solution by student of the creative scientific tasks promotes forming to creative 

personality. 

Key words: creation, creativeness, learning the teachers of the computer sciences. 
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Сучасні інноваційні методи навчання неможливо уявити без мультимедійних технологій, які 

забезпечують створення, обробку, зберігання і сумісну візуалізацію за допомогою комп'ютера текстової, 

графічної, аудіо- і відеоінформації в цифровому форматі. Одним із найбільш поширених інструментів 

для створення мультимедійних освітніх продуктів є система Microsoft PowerPoint.  

Аналіз розроблених в середовищі Microsoft PowerPoint шкільних і студентських презентацій, які 

розміщені у великої кількості в мережі Інтернет, переглянутих виступів викладачів та науковців на 

семінарах та науково-практичних конференціях показує, що багато презентацій розробляється без 

врахування психофізіологічних особливостей сприйняття мультимедійної інформації людиною.  

Метою дослідження є формулювання вимог до сучасної навчальної презентації з метою 

підвищення ефективності сприйняття її мультимедійного наповнення.  

Система Microsoft PowerPoint широко використовується для підтримки усних доповідей 

навчального, наукового і бізнес призначення. Близько 30 мільйонів презентацій Microsoft PowerPoint 

демонструється щодня [6]. Однак, є інша тенденція - з'являються думки повернутися назад, до живої 

мови спілкування, коли вся увага слухачів належить тільки доповідачеві [5; 6]. 

Вважаємо, що відмова від великого арсеналу інструментальних засобів, які надаються 

доповідачеві для структуризації, систематизації, візуалізації і демонстрації слухачам матеріалів 

навчального призначення є помилковою. На наш погляд, проблема не в самій системі комп'ютерних 

презентацій, а в тому, як вона використовується доповідачами, наскільки повно і грамотно задіяні 

функціональні можливості системи, враховуються психофізіологічні особливості людини [1; 5]. При 

грамотному й професійному використанні система стає інструментом для розвитку творчих здібностей 

особи, що навчається, тобто можна говорити про її когнітивну складову [6]. 

Розробник системи дає рекомендації по створенню якнайкращих презентацій [3], росте кількість 

книг з рекомендаціями про оптимальну конфігурацію і корисні прийоми показу комп’ютерної 

презентації [1; 2], проте кількість невдалих та неефективних презентацій не знижується [5].  

Комп'ютерні презентації використовуються в навчальному процесі за декількома напрямами: 

лекції, самостійна робота студентів, навчальні презентації (електронні посібники), тестування знань. В 

роботі формулюються вимоги до перших двох напрямків, які займають більшу частину з вказаного. 

Активне використання комп'ютерних презентацій викладачем пов'язане з лекційним викладом 

навчального матеріалу. Лекція є першою і дуже важливою ланкою формування ланцюжка знання-

уміння-навички. На лекції закладаються ключові концептуальні теоретико-методологічні основи знань 

для подальшого самостійного оволодіння навчальним матеріалом. Використання комп'ютерних 

презентацій студентами пов'язане, як правило, з демонстрацією результатів самостійної роботи на 

семінарах, лабораторних роботах, наукових конференціях. Мультимедійні презентації надаються як 

результати індивідуальної та групової дослідницької діяльності. Отже, оволодіння мистецтвом створення 

ефективних комп'ютерних презентацій стає одним з актуальних завдань як для викладача, так і для 

студента.  

Результативність навчальної презентації залежить від особливостей пам'яті: людина запам'ятовує 

20% того, що чує; 30% - того, що бачить; 50% - того, що чує і бачить; 70% - того, що чує, бачить і про що 

говорить; 90% - того, що чує, бачить, про що говорить і що робить [1]. Таким чином, для підвищення 

успішності навчального процесу теоретичні положення презентації необхідно підкріплювати візуальною 

інформацією. Крім того, за наявності зворотного зв'язку, наприклад, відповідей на питання слухачів та 

наявності інтерактивних вправ запам'ятовування матеріалу може досягати 90%. 

Іншою особливістю сприйняття інформації людиною є обмежений об'єм короткочасної пам'яті. 

Так Д. Міллер в результаті дослідів виявив, що короткочасна пам'ять людини здатна запам'ятовувати в 

середньому 7±2 елементів. Тому при розміщенні інформації на слайді слід прагнути до спрощення 

складних схем, угрупуванню великої кількості об'єктів до 5 елементів. На цьому ґрунтуються 

рекомендації на об'єм текстової інформації слайду - 5 слів в рядку і 5 рядків на кожному слайді [3]. 

Результативність процесу навчання також залежить від наочності навчального матеріалу. Легкість 

сприйняття і засвоєння спеціальних знань досягається використанням схем, діаграм, малюнків, 

відеофайлів. Теоретичне обґрунтування дидактичному принципу наочності вперше було дане 400 років 

тому Я.А. Коменським, який вважав за необхідне використовувати при навчанні реальні предмети або 

при відсутності їх моделі чи зображення.  
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Необхідність збільшення графічної інформації обумовлено психофізіологічними особливостями 

людини – розпізнавання текстової інформації у повільному темпі (сукцесівний режим, повільне 

сприйняття детальної інформації за допомогою центрального зору), а графічної - у швидкому 

(симультанний режим, швидкий панорамний огляд за допомогою переферічного зору). 

На розумінні особливостей психології і фізіології людини будується правило Г. Каваскі під 

назвою "10/20/30", суть якого: 10 слайдів в презентації, 20 хвилин часу на презентацію, 30-м шрифтом 

набраний текст на слайдах [6].  

У свою чергу якість презентації забезпечується не тільки ретельним відбором мультимедіа-

об'єктів, а й так і професіональними якостями викладача. А. Ейнштейн відзначав, що "уміє навчати лише 

той, хто вчить цікаво, хто висловлює свій предмет, навіть складний, так, щоб у душі учня зазвучали у 

відповідь струни і ні на хвилину не засинала його допитливість". 

За результатами наших досліджень, створення високоякісної навчальної презентації 

забезпечується виконанням наступних вимог:  

1) при створенні презентації: чітке визначення навчальних цілей та задач презентації, цільової 

аудиторії; максимальна кількість схем, діаграм, рисунків, фотозображень, анімації, відеоінформації; 

представлення тексту у вигляді графічних фігур SmartArt; наявність назв діаграм, схем, осей на 

діаграмах; не використання малюнків як прикрас; мінімальна кількість слайдів; мінімальний об'єм 

текстових блоків; чітка структура тексту; короткі заголовки слайдів; оптимальне поєднання кольорів 

(світлий фон, темний текст); використання авторських шаблонів оформлення; відмова від вбудованих 

шаблонів; різні теми шаблону для розділів презентації; різні кольори однієї теми оформлення для різних 

розділів презентації; відсутність граматичних та орфографічних помилок; використання оптимального 

для сприйняття слухачем шрифту (за начертанням та розміром);  

2) при демонстрації презентації: не читати текст презентації, дистанційно керувати презентацією, 

дистанційно представляти презентацією (технології MightyMeeting, "Широкомовний показ слайдів"), 

використовувати порожній слайд, створювати мультимедійні блоки технологіями flash- и 3D-анімації, 

комп'ютерного графічного дизайну, цифрової обробки відео, програмувати внутрішню структуру та 

створювати інтерфейс користувача презентації. 

Запропоновані в роботі вимоги до створення навчальних презентацій апробовано в нормативному 

курсі "Інформатика" для студентів економічних спеціальностей та підтвердили свою ефективність [4].  
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Анотація. Яценко В.В. Мультімедійній інструмент викладача. У роботі розглядаються 

питання розробки мультимедійних презентацій навчального призначення з врахуванням 

психофізіологічних особливостей сприйняття інформації людиною. 

Ключові слова: мультимедійні технології, програма комп'ютерної презентації. 

Аннотация. Яценко В.В. Мультимедийний инструмент преподавателя. В работе 

рассматриваются вопросы разработки мультимедийных презентаций учебного назначения с учетом 

психофизиологических особенностей восприятия информации человеком. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, программа компьютерной презентации. 

Summary. Yatsenko V. Multimedia is a powerful tool of a teacher. In the paper considered the 

questions of development the multimedia presentations of teaching purpose taking into account the psycho-

physiological features of perception the information by a human being. 

Key words: multimedia technologies, the program of computer presentation.  
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