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За чуйне серце, за щиру турботу, 
За вічне бажання добра нам усім, 
За мудрі поради, невтомну роботу 

Вам, дорогенька, низький наш уклін. 
Здоров’я Вам зичимо, щастя, добра без ліку, 

Ясних світанків, довгого віку. 
Від землі Вам сили, від води – здоров’я, 

І добра від сонця хай Господь дає! 
Нехай зроблене для людей добро 
повертається до Вас сторицею. 
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Проаналізовано тенденції розвитку етапів запровадження НІТ при вивченні математики. 
Розглянуто можливості введення альтернативних технологій навчання на основі новостворених ППЗ 
та причини неефективного використання засобів НІТ. 

 
 

Робота в школі вчителем математики 
та інформатики й, одночасно, інженером-
програмістом на кафедрі і педінституті на 
початку моєї трудової діяльності визначили 
значною мірою вибір теми дисертаційного 
дослідження „Вивчення стереометрії в 
старшій школі в умовах використання но-
вої інформаційної технології”, яке викону-
валось на кафедрі математики і методики 
викладання математики Українського дер-
жавного (тепер Національного) педагогіч-
ного університету ім.М.П.Драгоманова під 
керівництвом доктора педагогічних наук, 
професора Зінаїди Іванівни Слєпкань. 

Період запровадження засобів НІТ в осві-
ту на початку 90-х років минулого століття (в 

той час, коли я навчалась в аспірантурі) 
оцінювався як перехідний від розповсюджен-
ня позитивного досвіду використання ППЗ та 
зачатків НІТ в загальноосвітніх курсах, фраг-
ментарного їх використання до періоду синте-
тичної методики, яка полягає в переведенні 
шкільних курсів на нову технологію навчан-
ня, широке використання засобів НІТ в окре-
мих темах та початку використання інфор-
маційної технології як альтернативного мето-
ду навчання, активному застосуванні ППЗ як 
зразків НІТ. 

При дослідженні методичних і дидак-
тичних проблем застосування комп’ютерів 
як засобу навчання в загальноосвітній шко-
лі основні зусилля вчених були зосередже-
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ні на розкритті перспектив використання 
інформаційних технологій в навчанні 
(А.П. Єршов, М.І. Жалдак, В.М. Монахов 
та ін.), обґрунтуванні можливостей вико-
ристання комп’ютерів для інтенсифікації 
навчального процесу (Б.С. Гершунський, 
Ю.І. Машбиць, Т.А. Сергєєва та ін.), прове-
денні різносторонньої класифікації прог-
рамно-педагогічних засобів (Ю.І. Маш-
биць, І.В. Роберт, Н.Г. Салміна та ін.), вив-
ченні питань формування основ інформа-
ційної культури школярів і вчителів мате-
матики та інформатики (М.І. Жалдак, 
Е.І. Кузнєцов, В.М. Монахов, А.В. Пеньков 
та ін.). Інтенсивно проводились досліджен-
ня з питань запровадження засобів НІТ в 
навчальному процесі (М.І.Жалдак, Ю.С. Рам-
ський, Н.В. Морзе та ін.) та методики їх 
використання в процесі навчання матема-
тики (З.І. Слєпкань, М.І. Бурда, М.І. Шкіль, 
В.О. Швець, І.Ф. Тесленко та ін.). 

Узагальнюючи доробок вчених, аналі-
зуючи стан розвитку ППЗ та запроваджен-
ня НІТ в освіті, в дисертаційному дослід-
женні було зроблено ряд висновків. Розгля-
немо деякі з них. 

Основні можливості комп’ютера, які 
забезпечують йому широке застосування в 
найрізноманітніших областях діяльності 
людини, зводяться до наступних: 

Трансдьюсерні – здатність до прийому 
та подання інформації в найрізноманіт-
ніших формах (в залежності від наявності 
відповідних пристроїв); 

Комбінаторні – можливість запам’ято-
вувати, зберігати, структурувати, сортувати 
великі об’єми інформації, швидко знаходи-
ти в наявній інформації необхідну; 

Обчислювальні – швидке і точне пере-
творення будь-яких видів інформації (чис-
лової, текстової, графічної, звукової тощо); 

Графічні – подання результатів своєї 
роботи в чіткій формі (текстовій, звуковій, 
у вигляді малюнків тощо); 

Моделюючі – побудова моделей (в 
тому числі динамічних) реальних об’єктів 
та явищ (simulation and animation). 

Можна виділити п’ять етапів створен-
ня, розвитку і запровадження НІТН в нав-
чальний процес: 

I етап. „Початкове нагромадження” – 
стихійні експерименти. 

З’являються окремі розроблені програ-
ми для фрагментарного використання на 
заняттях. 

II етап. „Критичний аналіз” – інтенсив-
не використання програм, систематизація і 
оцінка нагромадження даних, реальна 
оцінка перспектив і можливостей. 

III етап. „Початок запровадження” – роз-
повсюдження в загально-освітніх курсах пер-
шого позитивного досвіду у використанні 
педагогічних програмних засобів і „початків” 
інформаційних технологій, методичне об-
ґрунтування застосування програм, освоєння 
вчителями комп’ютерної грамотності. 

IV етап. „Синтетична методика” – пере-
ведення шкільних курсів на нові інформа-
ційні технології навчання, широке викорис-
тання інформаційних технологій в окремих 
темах, збільшення часу роботи вчителів з 
комп’ютерами при підготовці до занять та 
управлінні навчальним процесом, початок 
застосування нових інформаційних техноло-
гій як альтернативного методу навчання, 
активне використання програмно-педагогіч-
них продуктів і фрагментів інформаційних 
технологій в рамках традиційної методики. 

V етап. ”Гармонійне застосування” – 
перегляд змісту методів навчання тим 
навчальним предметам, де педагогічний 
досвід показав доцільність використання 
інформаційних технологій. 

Комп’ютер як засіб навчання має знач-
ні резерви підвищення ефективності 
процесу навчання. Зокрема: 

– новизна роботи з комп’ютером вик-
ликає в учнів підвищений інтерес до 
роботи з ним і посилює мотивацію учіння; 

– колір, графіка, мультиплікація, музи-
ка, звукова мова і особливо відеотехніка 
значно розширюють можливості подання 
інформації; 

– набагато збільшується кількість ти-
пів навчальних задач, що застосовуються 
(задачі на моделювання різних ситуацій, 
задачі на постановку діагнозу (пошуку та 
усунення несправностей), задачі на плану-
вання, пошук оптимальної стратегії розв’я-
зування і контролю тощо); 

– відкриваються додаткові можли-
вості у рефлексії учнями своєї діяльності 
завдяки тому, що вони можуть одержати 
наочне зображення наслідків своїх дій; 

– з’являється можливість залучати 
учнів до дослідницької роботи, здійснити 
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за допомогою комп’ютера мисленний 
експеримент; 

– звільняє учнів від рутинної роботи 
(наприклад, числових обрахунків), полег-
шує внесення виправлень до складених 
учнями текстів; 

– відкриває учням доступ до обмеже-
ної учням інформації, дозволяє отримати 
необхідну інформацію негайно; 

– активно включає учнів у навчаль-
ний процес, дозволяє їм зосереджувати 
увагу на найважливіших аспектах матеріа-
лу, що вивчається; 

– дозволяє подолати обмеженість 
програмованого навчання, допускаючи різ-
ний ступінь детермінації управління нав-
чальною діяльністю, передачу управління 
самим учням, здійснення більш гнучкої 
стратегії навчання; 

– дає можливість будувати діалогічне 
навчання, дозволяє учням обговорювати 
найрізноманітніші аспекти розв’язування 
навчальних задач аж до стратегії пошуку 
способу розв’язування та контролю його 
правильності тощо; 

– здійснює індивідуальне навчання на 
основі моделі учня, яка враховує історію його 
учіння, особливості пам’яті, мислення, сприй-
няття, дозволяє учневі вибрати той шлях 
навчання, який здається йому найкращим, і ту 
допомогу, яка здається йому оптимальною. 

Можна виділити два основні напрямки 
створення педагогічних програмних засо-
бів: 1) ППЗ, побудовані на вправах із 
звичайного шкільного курсу; 2) спеціально 
створені середовища. 

Метою використання комп’ютера в 
першому випадку є заучування деяких пра-
вил або автоматизація певних навичок. Як 
правило, це пов’язано з репродуктивною 
діяльністю учнів в процесі навчання. Ком-
п’ютер відіграє роль посередника між 
учнем і вчителем. Переваги цього підходу 
перед традиційними формами навчання в 
тому, що учень працює на ПК індивідуаль-
но, отримує необхідну відповідь на кожну 
дію. В звичайній ситуації роботи з класом, 
де знаходиться більше 20-ти дітей і один 
вчитель, якісний зворотний зв’язок немож-
ливий. Традиційний урок не дозволяє 
такого високого рівня індивідуальної робо-
ти. Тому часто має місце монолог з боку 
вчителя. Комп’ютер, на відміну від інших 
засобів навчання, має здатність реагувати. 

Характер його реакції визначається пове-
дінкою того, хто з ним працює. Оскільки 
відповіді ПК визначаються намірами і 
бажаннями працюючого з ним, то між ком-
п’ютером і людиною виникає обмін інфор-
мацією. Більше того, працюючи з комп’ю-
тером, учень отримує відчуття, що він сам 
керує своєю навчальною діяльністю. Це 
дуже важливий фактор, який забезпечує 
режим більш активного навчання. 

Другий напрямок розробки комп’ютер-
них програм для школярів пов’язаний з вико-
ристанням ПК в спеціально створеному 
середовищі. В його основі лежить уявлення 
про те, що комп’ютер можна використову-
вати для розвитку творчих здібностей дити-
ни. Головним аспектом навчання тут стає не 
заучування правил, а сам процес мислення. 

Актуальним було і залишається питан-
ня створення інструментальних середовищ 
(або пакетів таких програм), безпосередньо 
орієнтованих на застосування при викла-
данні математики. Це зумовлено тим, що 
програми, створені для професійних потреб 
(MATCAD, MACSYMA, Maple, SMP та ін.) 
і переорієнтовані на запити школи, не 
завжди можуть успішно використовуватись 
в навчальному процесі. До них відносяться 
також інструментальні програмні засоби, 
так як при використанні інтерактивних 
програм, орієнтованих на активну діяльність 
учня, можна навчати найбільш ефективно, у 
відповідності з тим, як ці процеси проті-
кають в реальному житті. При вивченні 
математики учням необхідно запропонувати 
такий багатоцільовий інструмент для дос-
ліджень, який дозволив би звільнити їх від 
непотрібної технічної роботи, пов’язаної з 
виконанням обчислень та побудовою графі-
ків, візуалізувати складні математичні моде-
лі, вносити певні зміни в параметри, від 
яких вони залежать, і отримувати нові обра-
зи цих моделей. Таке використання комп’ю-
терів в навчанні призводить до необхідності 
побудови нової концепції освіти – занурен-
ня у свій власний досвід. „Бути учнем – зна-
чить досліджувати навколишній світ, зада-
вати власні питання, спробувати вияснити, 
що буде, якщо...”. 

Що ж змінилося за останні п’ятнадцять 
років стосовно можливостей використання 
НІТ в навчанні математики? 

Якісно змінилось технічне, зокрема 
комп’ютерне, оснащення навчальних зак-
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ладів. Ми вже забули про класи типу 
„YAMAHA” і „ПОШУК”, про немож-
ливість об’єднання комп’ютерів класу ме-
режею. Школа вже пройшла період 
стихійного створення ППЗ та використання 
комп’ютерів фрагментарно на окремих 
уроках і критично його осмислила. 
Працюють творчі групи фахівців, які 
безпосередньо займаються розробкою 
якісних проблемно-орієнтованих, об’єктно-
орієнтованих, предметно-орієнтованих ППЗ 
(комплекс ППЗ GRAN, ПМК ТерМ, ПС 
„Системи лінійних рівнянь”, „Ihtel навчання 
для майбутнього” та ін.). Створено Комісію 
засобів навчання та шкільного обладнання 
Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України, яка 
оцінює якість створених проектів та 
забезпечує їх реалізацію. 

Якщо на початковому етапі в шкільній 
освіті переважав аспект використання 
комп’ютера як об’єкта вивчення (комп’ю-
терна грамотність, основи інформатики та 
обчислювальної техніки), то зараз акценти 
зміщуються. На перший план виступають 
проблеми використання комп’ютера як 
засобу спілкування і навчання. Цей процес 
вимагає активізації психолого-педагогічних 
досліджень, які повинні виявити ефектив-
ність різних моделей навчання з викорис-
танням нових інформаційних технологій. 
Дана вимога зумовлена двома обставина-
ми. По-перше, проектування і апробація 
програмно-педагогічних засобів і комп’ю-
терних курсів, створених на базі науково 
обґрунтованих моделей комп’ютерного 
навчання, дає можливість з самого початку 
ефективно використовувати комп’ютерну 
техніку. По-друге, порівняльний аналіз 
різних комп’ютерних моделей навчання 
дозволить розробити психолого-педагогіч-
не забезпечення розроблюваних ППЗ і, що 
не менш важливо, сформулювати вимоги 

до проектування цілісних комп’ютерних 
систем навчання. При цьому особливо 
високою є значимість психолого-педагогіч-
них розробок, які виявляють умови перехо-
ду від жорстко регламентованих навчаль-
них систем до творчих форм організації 
навчальної діяльності. При цьому істинні 
можливості комп’ютера повинні визнача-
тися тим, в якій мірі використання засобів 
НІТ вплине на розвиток дітей, формування 
в них основ продуктивного мислення і 
творчої діяльності. 

Все більше уваги приділяється дис-
танційному навчанню, яке забезпечить в 
першу чергу умови для розвитку, само-
освіти та самоконтролю. 

Залишається невирішеною (в повному 
обсязі) проблема „вчитель математики – 
НІТ”. Небажання значної частини вчителів 
математики використовувати в процесі 
навчання засоби НІТ пояснюється рядом 
причин, серед яких варто виділити наступ-
ні: недостатня проінформованість вчителів 
про існуючі ППЗ та методики їх вико-
ристання; відданість традиційній технології 
навчання математики (скептичність до 
використання комп’ютера часто приховує 
невміння вчителя користуватися засобами 
НІТ); неузгодженість в питаннях доціль-
ного використання комп’ютерних класів 
безпосередньо в школі (як правило, вчителі 
інформатики монополізують права на вико-
ристання комп’ютерної техніки). Якщо ос-
тання причина є внутрішкільною, то пер-
ших дві можна усунути тільки спільними 
зусиллями інститутів післядипломної осві-
ти, Міністерства освіти і науки, науковців (в 
напрямку кращої проінформованості вчите-
лів та організації їх навчання) та самих 
вчителів (їх бажання підвищити власну ква-
ліфікацію та покращити якість навчання). 
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