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Стаття присвячена проблемі розвитку графічних засобів навчання (ГЗН) алгебри та 
початків аналізу – ефективного інструментарію педагогічної діяльності викладачів 
математики коледжу. 

Процеси інформатизації та 
глобалізації мають фундаментальний 
вплив на освітню філософію та 
дидактику. Насамперед це стосується 
технологій навчання, трансляції знань, 
формування системи цінностей. 

Тому так гостро стоїть перед 
викладачами навчальних закладів усіх 
типів і рівнів проблема доцільного, 
виваженого та раціонального вико-
ристання сучасних інформаційних 
технологій у навчальному процесі, 
гармонійного поєднання їх з вивірени-
ми часом традиційними технологіями. 

Як ультимативну вимогу сьогоден-
ня розглядає Ю.Беднарек уміння діяти 
інноваційно, мислити критично та вільно 
володіти новітніми інформаційними 
засобами [1]. О.В.Співаковський наголо-
шує на необхідності забезпечити 
відповідність технологічного інструмента-
рію вчителя та учня в умовах пост-
індустріального суспільства [11]. 

Багато дослідників (Т.С.Буторіна, 
В.А.Дерюшев, М.І.Жалдак, Л.Х.Зайнут-
динова, Г.В.Івшин, Л.А.Керов, Д.Ф.Ла-
зарєв, В.В.Серіков, В.М.Смирнов, 
А.Ю.Уваров, Є.В.Ширшов та інші) 
виділяють, перш за все, такі основні 
функції інформаційно-педагогічних 
технологій (ІПТ): 

а) наочність, яка забезпечує 
усвідомлення і осмислення навчальної 
інформації, формування уявлень і понять; 

б) інформативність, оскільки 
засоби навчання є безпосередніми 
джерелами знання, тобто носіями 
певної інформації; 

в) компенсаторність, яка полег-
шує процес навчання і сприяє досяг-
ненню мети з найменшими витратами 
сил і часу; 

г) адаптованість, що зорієнтована 
на підтримку сприятливих умов проце-
су навчання, організацію демонстрацій, 
самосійної роботи, на забезпечення 
наступності знань, створення індиві-
дуальної освітньої траєкторії; 

д) інтегрованість, яка дозволяє 
розглядати об’єкт чи явище як в 
цілому, так і його частини. 

До цих електронно-дидактичних 
функцій ІПТ додаються ще загальні функції 
– інструментальна та мотиваційна [2]. 

Сучасні інформаційні технології 
– це чутливий інструмент з багатими та 
різноманітними можливостями і, за 
умови правильного застосування, він 
дозволяє перетворити навчання з 
монотонної вимушеної праці на 
цікавий творчий процес. 

У контексті теми нашого дослід-
ження методики використання графічних 
засобів навчання (ГЗН) алгебри та початків 
аналізу студентів техніко-технологічних 
спеціальностей технікумів і коледжів до-
цільно виділити два аспекти, пов’язаних із 
використанням інформаційних педаго-
гічних технологій: 

а) застосування інформаційних 
технологій для розробки і виготовлення 
графічних засобів навчання алгебри і 
початків аналізу; 

б)використання графічних засобів 
навчання алгебри та початків аналізу на 
електронних носіях у навчальному процесі. 
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Не всі комп’ютерні програми з 
математики, які записані на CD-ROM і 
опубліковані на численних сайтах 
Інтернету, адаптовані до курсу 
математики вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації. Серед них є і 
зовсім непридатні, і такі, які можна 
використовувати лише фрагментарно. 

Відбираючи комп’ютерні програ-
ми, які невибагливі до техніки, прості у 
використанні та мають достатньо 
широкі графічні можливості, ми 
зупинилися на Advanced Grapher [12] та 
GRAN [3]. Вони вигідно виділяються з 
бурхливого потоку комп’ютерних 
програм зручним інтерфейсом, просто-
тою управління, різноманітністю фун-
кцій і тим, що не вимагають від 
користувача якихось спеціальних знань. 

Згадані програмні засоби дозво-
ляють будувати графіки функцій у 
декартовій системі координат, дослід-
жувати функції, знаходити їхні первіс-
ні, визначати координати точок 
перетину графіків функцій, обчислю-
вати площі замкнених фігур, знаходити 
рівняння дотичної до графіка функції в 
даній точці. Користувач одержує мож-
ливість будувати графіки функцій і лінії 
в полярній системі координат, а також 
графіки функцій і лінії, що задаються 
параметрично. 

Безумовно, що цей перелік не 
вичерпує можливостей Advanced 
Grapher та GRAN, які докорінно зміню-
ють сам характер праці викладача ма-
тематики, беручи на себе усю рутинну, 
копітку роботу і вивільняючи час для 
продуктивної, конструктивної праці. 

Ми завдячуємо цим програмним 
засобам створенням власної електрон-
ної бази даних із різноманітних 
графіків функцій. Оперуючи нею вик-
ладачі математики можуть оперативно 
конструювати графічні засоби навчання 
алгебри та початків аналізу, які будуть 
адаптовані до авторського курсу лекцій 
і практичних занять. Крім того, 
графічні засоби навчання, створені за 
такою технологією, можуть при 

необхідності корегуватись, доповнюва-
тись. Можна користуватися фрагмента-
ми зображення, відповідно збільшени-
ми у кілька разів; вдосконалювати 
дизайн, змінюючи не тільки шрифти, 
товщину ліній, кольорову гаму, штри-
ховку, обрамлення, але й різноманітно 
переміщуючи зображення. 

Вдало сконструйовані графічні засоби 
навчання можна зберігати, копіювати (у тому 
числі й на прозору плівку), вставляти в 
картки-завдання, супроводжувати текстом і 
тим самим створювати свій комплекс 
методичних матеріалів. 

Застосування інформаційних тех.-
нологій для розробки і виготовлення 
графічних засобів навчання не обмежує 
творчих можливостей викладача у 
створенні різноманітних узагальнюючих та 
систематизуючих блоків і, навпаки, 
розщеплення блоків на складові. 

До позитивів такого підходу треба 
віднести і скорочення витрат часу на 
виготовлення графічних засобів, практично 
ідея-задум миттєво знаходить конкретне 
втілення на екрані, а при бажанні і на 
папері. Якщо порівняти скільки сил, енергії 
та часу витрачалось на це раніше, то його 
переваги не потребують ніяких коментарів. 

Із зразками графічних засобів, 
створених за такою технологією з 
послідуючим корегуванням зображень 
за допомогою векторної графіки, 
можна ознайомитись у навчально-
методичних посібниках [4] i [10]. 

У процесі навчання математики в 
технікумах і коледжах техніко-техноло-
гічного профілю доцільно застосовувати 
згадані програмні засоби та графічні засоби 
навчання на електронних носіях з метою 
організації: 

а) різноманітної дослідницької 
роботи, пов’язаної з побудовою графі-
ків функцій та обчисленнями; 

б) лабораторно-графічних робіт з 
алгебри та початків аналізу; 

в) самостійної роботи студентів з 
навчаючими програмами (тут можна 
задіяти також мультимедійні бази 
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даних, електронні бібліотеки, бази 
даних інтернетпосилань); 

г) наочного супроводу лекцій чи 
практичних занять (потрібне зображен-
ня одержують на моніторі або проек-
тують на великий екран, комп’ютер у 
цьому випадку відіграє роль традицій-
ного ТЗН); 

д) тестового контролю знань 
студентів. 

Виходячи з аналізу навчально-
методичної та спеціальної літератури, 
педагогічних спостережень та власного 
досвіду роботи в технікумі, пропонуємо 
умовний перелік завдань з алгебри та 
початків аналізу в процесі дослідження 
та розв’язування яких доцільно 
використовувати оперативно створені 
за допомогою програмних засобів 
Advanced Grapher та GRAN графічні 
засоби навчання: а) побудова графіків 
функцій; б)найпростіші перетворення 
графіків функцій; в)побудова графіків 
рівнянь з двома невідомими; г) роз-
в’язування рівнянь (нерівностей) 
графічним способом; д)розв’язування 
систем рівнянь (нерівностей) графічним 
способом; е)дослідження функції за 
допомогою похідної; є)обчислення 
площ плоских фігур та об’ємів тіл 
обертання за допомогою визначених 
інтегралів; ж)апроксимація періодичної 
функції тригонометричним рядом. 

Кожного вчителя математики завжди 
хвилює, чи не буде так, що комп’ютер 
розв’яже задачу, а навчальний матеріал 
студент так і не засвоїть? Такі побоювання 
не безпідставні. У застосуванні комп’ютера 
та інформаційно-педагогічних технологій 
при вивченні алгебри та початків аналізу в 
технікумі та коледжі, як і у всьому, потрібна 
розумна поміркованість та виваженість. Таке 
застосування має бути методично виправ-
даним, вмотивованим і продиктованим 
очевидними превагами електронних засобів 
навчання. При цьому математичний зміст 
досліджуваної задачі не повинен пропасти. 
Викладач математики сам визначає, які 
функції доцільно передати комп’ютеру, а які 
ні. До того ж обов’язково враховується 

специфіка теми, що вивчається, наявна 
технічна база, функціональне наповнення і 
досвід використання того чи іншого 
інструментального програмного засобу, 
власний рівень підготовки і рівень 
підготовки студентів, система методичних 
прийомів. 

На нашу думку, найбільш доціль-
ним є застосування оперативних гра-
фічних засобів навчання та графічних 
програм на етапі дослідження явища, 
яке вивчається, та на етапі перевірки 
(самоконтролю) правильності розв’я-
зання математичної задачі, а також під 
час самостійної самоосвітньої роботи. 

Проблеми формування елементів 
інформаційної культури вчителя мате-
матики у процесі навчання алгебри та 
математичного аналізу досліджувались 
Г.О.Михаліним [8], Т.В.Зайцевою [5], 
І.В.Лупан [6, 7]. О.В.Співаковським [11]. 

Сучасний апаратно-програмний рі-
вень інформаційних та комунікаційних 
технологій виводить на новий рівень і 
докорінно змінює характер та інтенсив-
ність праці викладачів, зокрема надає їм 
можливості продуктивно конструювати та 
виготовляти високоякісні графічні засоби 
навчання. В той же час ми вимушені 
констатувати, що у викладацького загалу 
технікумів і коледжів: 

а) не сформоване різнорівневе 
динамічне уявлення про дидактичний 
принцип наочності; 

б) не вироблені критерії добору 
оптимальних графічних конструкцій у 
процесі навчання математики; 

в) відсутні основи знань самостій-
ного продуктивного конструювання 
графічних засобів навчання, адаптова-
них до умов сучасної освіти; 

г)недостатньо ощадливо викорис-
товується час та інтелектуальні зусилля 
в процесі конструкторсько-технологіч-
ної діяльності навчального процесу; 

д) відсутні належні умови для 
постійного вдосконалення рівня своєї 
компетентності та майстерності в 
проектуванні, створенні та використанні 
сучасних графічних засобів навчання. 
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Водночас структура діяльності 
викладача математики в процесі впро-
вадження графічних засобів навчання 
(рис. 1) та основні компоненти розроб-
леної нами системи “Методика вико-
ристання ГЗН алгебри та початків аналізу 
в технікумах і коледжах” (рис. 2) 
вимагають позитивного вирішення вка-
заних проблем. 

Це спонукало нас до розробки 
програми спецкурсу для вищих 
навчальних закладів ІІІ, ІV рівнів 
акредитації та регіональних інститутів 
післядипломної освіти вчителів спеці-
альності 6.010100, який ми назвали 
“Інструментарій педагогічної діяльності: 
графічні засоби навчання” [9]. 

 
Рис. 1. Структура діяльності 

викладача математики технікуму, коледжу 
в процесі впровадження графічних засобів 
навчання 

1 – організаційно-підготовча робота по 
конструюванню, виготовленню, відбору 
доцільних ГЗН; 

2 – використання ГЗН в процесі 
викладання математики; 

3 – аналіз результатів використання 
ГЗН. 

 
Рис. 2. Основні компоненти системи 

"Методика використання ГЗН алгебри та 
початків аналізу в технікумах і коледжах" 

1 – цілі використання ГЗН алгебри та 
початків аналізу; 

2 – зміст, структура, форма, мате-
ріальний носій ГЗН; 

3 – методи (прийоми) використання 
ГЗН; 

4 – організаційні форми навчання з 
використанням ГЗН; 

5 – технічні засоби навчання, які 
залучаються для використання ГЗН. 

За умови методичного забезпечення 
та комп’ютерної підтримки, спецкурс 
“Інструментарій педагогічної діяльності: 
графічні засоби навчання” може 
впроваджуватись як при денній, заочній, так 
і дистанційній формах навчання, а також у 
процесі самоосвітньої роботи студентів 
фізико-математичних факультетів, вчителів 
шкіл та викладачів технікумів і коледжів. 

У творчій співпраці з 
викладачами технікумів і коледжів міст 
Києва, Миколаєва, Херсона, кафедр 
алгебри, геометрії та математичного 
аналізу ХДУ, математики та методики 
навчання математики НПУ ім. 
М.П.Драгоманова, Південно-Українсь-
кого РІПО вчительських кадрів 
програма пропонованого спецкурсу, 
форми і методи його опанування 
вдосконалювались. 

Програма спецкурсу для ВНЗ та 
регіональних інститутів післядиплом-
ної освіти вчителів (спеціальність 
6.010100) “Інструментарій педагогічної 
діяльності: графічні засоби навчання” 
рекомендована Науково-методичним 
центром вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України як програма 
спецкурсу для студентів вищих 
навчальних закладів (лист 14/18.2-1361 
від 17.06.2004 р.). 

Резюмуючи, зауважимо, що 
сучасні інформаційні технології нада-
ють реальну можливість викладачам 
математики технікумів і коледжів 
створювати, вдосконалювати та 
поповнювати свій педагогічний 
інструментарій за рахунок якісних 
графічних засобів навчання на 
електронних носіях. Доступність та 
технологічність процесу конструюван-
ня, виготовлення, використання ГЗН 
алгебри та початків аналізу дає їм 
можливість зайняти чільне місце у 
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методичному арсеналі викладачів 
математики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Нові способи репрезентації 
інформації, які з’явились у навчальних 
закладах разом з комп’ютером, апріорі 
передбачають передачу її в ущільне-
ному, спресованому вигляді. Графічні 
засоби навчання теж безпосередньо 
призначені для цього і безумовно їх 
електронна  версія, яка легко та швидко 
поширюється, передається, копіюється, 
знайде широке застосування в 
практичній викладацькій діяльності. 

Педагогічні дослідження показали, що 
використання ГЗН через комп’ютер дозволяє 
автономно працювати як з окремими ри-
сунками, так і їх сукупністю і, що особливо 
важливо, організовувати навчально-інформа-
ційний простір. А це, в свою чергу, створює 
умови для особистістно зорієнтованого та ди-
ференційованого навчання, сприяє розвитку 
критичного мислення студентів, збагаченню їх 
творчого потенціалу, надає процесу навчання 
прикладного спрямування, стимулює самос-
тійну пошуково-дослідницьку діяльність сту-
дентів, вдосконалює навички роботи з прик-
ладним програмним забезпеченням, вносить 
суттєвий внесок у формування інформаційної 
культури майбутніх молодших інженерів. 

Водночас, піднята проблема 
спонукає до пошуків методів більш 
раціонального використання сучасних 
інформаційно - педагогічних техноло-
гій, ретельного дослідження ергономіч-
них чинників у процесі подальшого 
розвитку графічних засобів навчання на 
електронних носіях. До вирішення цих 
питань мають долучитися фахівці  
різних галузей знань, включаючи 
психологів та дидактиків. 
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Summary. The article deals with the problem of development the graphic media of teaching 

(GMT) algebra and analysis – effective pedagogic tools for college’s teachers of mathematics. 
Analyzing (twenty five – year) own experience of teaching maths in technical college, the author 
considers the most perspective, in her opinion, directions of development GMT. 
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