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Аналізується методична система навчання математики на основі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
 

 
Удосконалення й розвиток інформа-

ційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 
їх проникнення в різноманітні галузі 
людської діяльності, відповідним чином 
впливає на методичні системи навчання 
всіх без винятку навчальних дисциплін. 
Структуру будь-якої методичної систе-
ми становлять п'ять компонентів: цілі 
навчання, зміст, методи організації нав-
чального процесу, засоби й форми нав-
чання. Проаналізуємо кожний з них і 
виокремимо ті методичні вимоги, які 
необхідно пред'явити до процесу нав-
чання математики на основі викорис-
тання ІКТ. 
Використання засобів ІКТ у навчаль-

ному процесі впливає на методичну 
систему навчання математики на всіх її 
рівнях [1]: 

! цілі навчання � з�являються про-
міжні цілі оволодіння математичними 
пакетами програм навчального призна-

чення для підготовки учнів до життя в 
інформаційному суспільстві; 

! зміст навчання � виникає потре-
ба введення в курс математики нового 
змісту прикладного характеру та пере-
гляду попереднього змісту навчання, 
системи задач і вправ, системи закріп-
лення контролю, оцінювання знань; 

! методів навчання � дозволяє 
ширше застосовувати продуктивні, роз-
виваючі методи навчання дослідниць-
кого характеру; 

! організаційні форми навчання � 
впровадження таких прогресивних 
форм навчання, як колективно-розпо-
дільних, групових та індивідуально�
диференційованих. 
Н.В.Морзе в [2] пропонує подати 

зв�язок між цілями, змістом, результата-
ми, засобами, методами і організацій-
ними формами навчання у вигляді схе-
ми (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 
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Як можна бачити, визначальними в 
процесі навчання є в першу чергу цілі, 
яких має досягти вчитель разом з учня-
ми. Однак цілі знаходяться в тісному 
взаємозв�язку із змістом, методами, 
засобами, організаційними формами 
навчання. Як свідчить практика, окре-
мих цілей досить важко досягти, якщо 
невідповідні інші компоненти методич-
ної системи навчання. Зокрема це сто-
сується тих об�єктів, правил, фактів, де 
потрібен досить високий рівень уяви. В 
таких випадках необхідним є застосу-
вання елементів наочності. Одним з 
таких засобів може стати комп�ютер з 
відповідним педагогічним програмним 
забезпеченням (ППЗ). 
І.В.Роберт в [3] виділяє наступні 

педагогічні цілі використання засобів 
інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання. 
1. Інтенсифікація всіх рівнів нав-

чально-виховного процесу за рахунок 
застосування засобів ІКТ: підвищення 
ефективності і якості процесу навчання; 
підвищення активності пізнавальної 
діяльності; поглиблення між предмет-
них зв'язків; збільшення об'єму й опти-
мізація пошуку потрібної інформації. 

2. Розвиток особистості школяра, 
підготовка індивіда до комфортного 
життя в умовах інформаційного суспіль-
ства: розвиток різних видів мислення; 
розвиток комунікативних здібностей; 
формування вмінь приймати оптималь-
не рішення або пропонувати варіанти 
рішення в складній ситуації; естетичне 
виховання за рахунок використання 
комп'ютерної графіки, технології муль-
тимедіа; формування інформаційної 
культури, умінь здійснювати обробку 
інформації; розвиток умінь моделювати 
задачу або ситуацію; формування вмінь 
здійснювати експериментально-дослід-
ницьку діяльність. 

3. Робота на виконання соціального 
замовлення суспільства: підготовка ін-
формаційно грамотної особистості; підго-
товка користувача комп'ютерними засо-

бами; реалізація профорієнтаційної робо-
ти в галузі інформатики. 
Готуючись до проведення заняття, 

вчитель завжди визначає цілі, яких 
потрібно досягти в результаті цього 
заняття � дидактичні, розвивальні, ви-
ховні. Формування та розвиток особис-
тості дитини, особливо її творчих здіб-
ностей, є однією з найважливіших цілей 
виховання школярів. Однак вчитель під 
час проведення занять повинен вирішу-
вати як задачу виховання, так і задачу 
навчання [1]. 
Найбільш значними, з позиції дидак-

тичних принципів, є наступні методичні 
цілі, реалізація яких виправдує впровад-
ження ППЗ у процес навчання. 
1. Дидактичні цілі: 
• посилення мотивації навчання (за 

рахунок образотворчих засобів програми 
або за рахунок ігрових ситуацій); 

• забезпечення наочності (демон-
страція динаміки досліджуваних процесів, 
графічна інтерпретація досліджуваних 
закономірностей); 

• індивідуалізація й диференціація 
процесу навчання; 

• забезпечення можливості тренажу 
й здійснення з його допомогою само-
підготовки; 

• здійснення контролю зі зворотним 
зв'язком, з діагностикою та оцінкою ре-
зультатів; 

• формування навичок роботи із 
ППЗ з математики; 

• моделювання й імітація досліджу-
ваних процесів, явищ із переходом у 
реальність - модель і навпаки (без неї). 
Використання комп'ютерних програм 

повинне бути співвіднесене з дидактич-
ною ціллю уроку, органічно входити в 
його структуру й приводити до раціональ-
ного розв'язання поставлених задач. 

2. Розвивальні цілі: 
• здійснення самоконтролю й само-

корекції; 
• озброєння учнів стратегією засво-

єння навчального матеріалу, використання 
додаткових джерел інформації; 

• розвиток логічного, образного й 
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просторового мислення, уміння приймати 
варіативні рішення (за рахунок система-
тичного виконання логічної послідовності 
всіх операцій, закладених у програмі); 

• розвиток творчих якостей особис-
тості (за рахунок можливості управління 
навчально-пізнавальною евристичною 
діяльністю учнів); 

• розвиток інтелектуальних рис осо-
бистості школярів, таких як самостійність, 
гнучкість, антикомформізм мислення, здат-
ність до «бачення проблеми», оцінним діям, 
узагальненню, швидкому перемиканню; 

• поширення зони індивідуальної 
активності школяра. 

3. Виховні цілі: 
• формування навичок самостійності; 
• формування навичок самоорганіза-

ції труду й самоосвіти учнів; 
• формування в учнів таких рис осо-

бистості як взаємовідповідальність, само-
ствердження, самоаналіз, самооцінка; 

• прищеплювання учням інтересу до 
предмета за допомогою застосування ін-
формаційно-комунікаційних технологій. 
Вплив ІКТ зміст навчання проявляєть-

ся в: розширенні й поглибленні теоретич-
них основ курсу математики завдяки біль-
шій доступності; поглибленні міжпред-
метних зв'язків і використанні завдань 
прикладного характеру; включенні в зміст 
вивчення стратегій навчання, засвоєння 
учнями власної навчальної діяльності [4]. 
Досягається це завдяки значним зобра-

жувальним властивостям засобів ІКТ, роз-
ширенням діапазону завдань, які пропону-
ються для розв�язування, впровадження 
методу моделювання, дистанційного нав-
чання, розширення кола самостійної роботи. 
Ми вважаємо в процесі вивчення тем 

курсу математики старшої школи доціль-
ним використовувати наступні ППЗ (див. 
таблицю 1): 
1. ПК GRAN; 
2. DG; 
3. ЭДК; 
4. «Открытая математика 2.5. Функ-

ции и графики»; 
5. «Алгебра 7-11» (виробник «Кудиц»); 

6. «Уроки алгебры 10-11» (виробник 
«Кирилл и Мефодий»); 

7. «Л.Я. Боревский. Курс математики 
для школьников и абитуриентов XXI века»; 

8. «НК-Слушатель: Алгебра и начала 
анализа 10-11»; 

9. «НК-Слушатель: Математика аби-
туриенту 2.0»; 
10. «НК-Слушатель: Алгебра и начала 

анализа: итоговая аттестация»; 
11. «НК-Слушатель: Математика 2.0. 

Подготовка к экзаменам в вузы Украины»; 
12. «Teach Pro: Математика 7-11»; 
13. «Открытая математика 2.5. Стерео-

метрия»; 
14. «Экспресс подготовка к экзамену: 

Математика 9-11» 
15. «Стереометрия 10-11» (виробник 

«Кудиц»); 
16. «Уроки геометрии 10-11» (вироб-

ник «Кирилл и Мефодий»); 
17. «Математикус»; 
18. Презентації MS Power Point. 
Зміст навчання невіддільний, як 

відомо, від методів навчання. Традицій-
но виділяють наступні методи органі-
зації навчального процесу: а) поясню-
вально-ілюстративний; б) репродуктив-
ний; в) проблемний; г) частково-пошу-
ковий або евристична бесіда; д) дослід-
ницький метод [5]. 
Комп�ютерно-зорієнтований урок, 

проведений з використанням поясню-
вально-ілюстративного методу, хоча й 
не передбачає наявності зворотного 
зв'язка між учнем і системою навчання, 
однак може бути надзвичайно яскравим 
завдяки цікавій презентації або демон-
страції наочної комп�ютерної моделі. Це 
забезпечить активне усвідомлене сприй-
няття інформації як на початковому 
етапі, так і впродовж всього уроку. 
Репродуктивний метод навчання із 

застосуванням ІКТ передбачає засвоєння 
знань, що повідомляються учню викла-
дачем і (або) ПК, і організацію діяльності 
школяра по відтворенню вивченого мате-
ріалу і його застосуванню в аналогічних 
ситуаціях. Застосування цього методу з 
використанням ПК дозволяє істотно 
поліпшити якість організації процесу 
навчання. 
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Таблиця 1 
Використання ППЗ у процесі навчання математики 

№ Тема Номер ППЗ 
Алгебра та початки аналізу 

1 Тригонометричні функції 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 
2 Тригонометричні рівняння та нерівності 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 
3 Степенева функція 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 
4 Показникова і логарифмічна функції 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 
5 Границя і неперервність функції 1, 3, 4, 18 
6 Похідна та її застосування 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 
7 Інтеграл та його застосування 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 
8 Елементи комбінаторики 3, 17, 18 
9 Початки теорії ймовірностей 3, 17, 18 
10 Вступ до статистики 1, 3, 18 

Геометрія 
1 Вступ до стереометрії 1, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 18 
2 Паралельність прямих і площин 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18 
3 Перпендикулярність прямих і площин 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18 
4 Координати і вектори в просторі 1, 2, 9, 11, 13, 15, 16, 18 
5 Многогранники 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 
6 Тіла обертання 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 
7 Об�єми тіл 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 
8 Площі поверхонь тіл обертання 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 
9 Комбінації геометричних тіл 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

 
Проблемний метод навчання вико-

ристовує можливості ПК для організації 
навчального процесу, постановки й 
пошуків способів розв�язання деякої 
проблеми. Головною метою являється 
максимальне сприяння активізації пізна-
вальної діяльності школярів. У процесі 
навчання передбачається на основі 
одержуваних знань розв'язання різних 
класів задач, наприклад за допомогою 
імітаційно-моделюючих засобів. При 
цьому важливе місце приділяється 
придбанню навичок по збору, упорядку-
ванню, аналізу, та передачі інформації. 
Для залучення учнів до самостійного 

розв'язання проблем їх необхідно попе-
редньо вчити виконувати окремі кроки 
розв'язання, етапи дослідження, що 
можна реалізовувати за допомогою 
частково-пошукового методу або ев-
ристичної бесіди. Важливою методичною 
вимогою до цього методу в умовах 
застосування ПК є вміле об'єднання колек-
тивних і індивідуальних форм роботи. 

Метод евристичної бесіди безпосередньо 
націлює учнів на активну самостійну еврис-
тичну діяльність, активізує наявні знання, 
учить здійснювати самоконтроль у процесі 
виконання деякого кроку розв'язання, у 
чому активно можуть допомогти імітаційно-
моделюючі програмні засоби. 
Дослідницький метод навчання у 

навчанні з використанням ІКТ � об�єк-
тивна необхідність, оскільки викорис-
тання потужностей сучасних пакетів 
дозволяє підвищити ефективність цієї 
роботи, зосередитися на її змістовій 
стороні, перевести багато інформацій-
них, організаційних, управлінських, тех-
нічних питань у категорію технологіч-
них [10]. Він забезпечує самостійну 
творчу діяльність учнів у процесі здійс-
нення науково-технічних досліджень у 
рамках певної тематики. При викорис-
танні цього методу навчання являється 
результатом активного дослідження, 
внаслідок чого, як правило, буває більш 
приємним і успішним, ніж при викорис-
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танні інших перерахованих вище мето-
дів. Дослідницький метод навчання 
передбачає вивчення методів об'єктів і 
ситуацій у процесі впливу на них. Для 
досягнення успіху необхідна наявність 
середовища, що реагує на впливи (нап-
риклад, GRAN 1, GRAN-2D, GRAN-3D 
або DG). У цьому плані незамінним 
засобом є моделювання, тобто імітацій-
не представлення реального об'єкта, 
ситуації або середовища в динаміці. 
Комп'ютерні моделі мають ряд серйоз-
них переваг перед моделями інших 
видів у силу своєї гнучкості й універ-
сальності. Застосування моделей на ПК 
дозволяє сповільнювати й прискорю-
вати хід часу, стискати або розтягувати 
простір, імітувати виконання дій Доро-
гоцінних, небезпечних або просто 
неможливих у реальному світі. 
Метод евристичного спостережен-

ня. Разом з отриманою від учителя 
інформацією учні в процесі спостере-
ження бачать і інші особливості об'єкта, 
що спостерігається, тобто добувають 
нову інформацію й конструюють нові 
знання. Особливо коли цей об�єкт роз-
глядається за допомогою імітаційно-
моделюючої програми, яка дозволяє 
найбільш повно дослідити його з різних 
боків. 
Метод гіпотез. Учням пропонується 

сконструювати версії відповідей на 
поставлене питання або проблему. Учням 
пропонують вихідні позиції або точки 
зору на проблему, засвоюється різнонау-
ковий підхід до конструювання гіпотез. 
Потім вони вчаться найбільше повно й 
чітко формулювати варіанти своїх відпо-
відей на питання, спираючись на логіку й 
інтуїцію. Особливо ефективно метод 
застосовувати при використанні різних 
навчальних програм актуалізації знань, 
які конструюються на цьому принципі. 
Метод помилок пропонує зміну нега-

тивного ставлення до помилок, заміну 
його на конструктивне використання 
помилок для поглиблення освітніх про-
цесів. Увага до помилки може бути не 
тільки з метою її виправлення, але й для 

з'ясування її причин, способів її одер-
жання. Відшукання взаємозв'язків помил-
ки з "правильністю" стимулює евристичну 
діяльність учнів, приводить їх до розумін-
ня відносності та варіативності будь-яких 
знань. Особливо проявляється метод 
помилок при роботі учнів з комп'ютерни-
ми навчальними програмами "Задача-со-
фізм", які конструюються на цьому прин-
ципі. Причому корисно відшукання поми-
лок у будь-яких математичних міркуван-
нях: у розв�язанні задачі, визначенні по-
няття, способі доказу теореми. 
Метод евристичного дослідження. 

Обирається об'єкт дослідження (наприк-
лад, рівнобедрений трикутник). Учням 
пропонується самостійно дослідити зада-
ний об'єкт. Побудова цього об�єкту за 
допомогою імітаційно-моделюючої прог-
рами дозволить дослідити його різнома-
нітні властивості та зробити необхідні 
висновки. 
Метод самоорганізації навчання. Ро-

бота з підручником, першоджерелами, 
реальними об'єктами; розв'язування задач, 
виконання вправ; виготовлення моделей, 
творчі дослідження й ін. Використання 
цього методу передбачає індивідуалізацію 
деяких сторін процесу навчання. Особли-
во проявляється метод самоорганізації при 
роботі учнів з комп'ютерними навчаль-
ними програмами [11]. 
Метод рецензій. Важливим у розвитку 

школяра є вміння критично глянути на 
навчальний продукт товариша, його усна 
відповідь, на матеріал підручника, проана-
лізувати їхній зміст, виділити головні мо-
менти. 
Найчастіше цей метод використовуєть-

ся при роботі з навчальними програмами 
"Задач-софізм" і в процесі актуалізації 
евристичних ситуацій перетворення й 
інтеграції [11]. 
Дуже яскраво відстежується роль 

інформаційно-комунікаційних технологій 
у використанні методу проектів. Школярі 
індивідуально або по групах за якийсь час 
виконують пізнавальну, дослідницьку, 
конструкторську або іншу роботу на 
задану тему. Їхнє завдання � отримати но-
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вий продукт, вирішити наукову, технічну 
або іншу проблему, в чому їм можуть 
допомогти ППЗ та Інтернет. 
Впровадження ІКТ у навчальний про-

цес неможливо без знання й умілого вико-
ристання різноманітних форм організації 
навчального процесу. Основною формою 
навчання в школі є урок, як одна з голов-
них колективних форм організації навчан-
ня. Важко переоцінити значення факуль-
тативів, а також таких форм позакласної 
навчальної роботи, як предметні гуртки, 
наукові товариства, олімпіади, конкурси, 
оскільки одна з головних задач цих форм � 
розвивати пізнавальний інтерес, творчі 
здібності учнів. У кожну форму доцільно 
включати обґрунтовані нами раніше педа-
гогічні програмні засоби. За рахунок 
застосування ІКТ форми навчання матема-
тики не розширюються, але якість їх про-
ведення істотно поліпшуються. 
Яку б форму вчитель не вибрав, у 

процесі проведення він повинен забезпе-
чувати активну пізнавальну діяльність 
учнів, використовуючи індивідуальну, 
групову й фронтальну роботу. 
Комп�ютер є потужним засобом інди-

відуалізації навчання. Н.В.Морзе зазначає, 
що �Радикальна відмінність цієї форми від 
класичної індивідуальної самостійної 
роботи... в тому, що в комп�ютері збері-
гаються відомості у вигляді програм і 
наборів даних, ... учень вчиться не один, а 
з вчителем опосередковано через ППЗ� 
[6]. При такому способі роботи програма 
�реагує� на діяльність учня, що дозволяє 
йому аналізувати свої дії. Але і робота 
вчителя стає складнішою, оскільки за 
кожним комп�ютером створюється індиві-
дуальна унікальна ситуація. Саме тому 
корисно застосовувати такі програмні 
засоби, за допомогою яких можна уважно 
відслідковувати ситуацію, що складається 
за кожним комп�ютером, а також залучати 
до співпраці з вчителем сильних учнів, які 
б, розв�язавши власні задачі, допомагали 
слабким учням [1]. 
Не менш цікавою виявляється парна 

робота за комп�ютером. Така робота є 
корисною при вивченні нової теми. По-

перше, якщо учень, що працює індиві-
дуально, не розуміє певних речей, то йому 
необхідна допомога вчителя. Працюючи в 
парі, таку допомогу можна одержати від 
напарника. По-друге, дрібні проблеми, що 
виникають під час роботи, можна 
вирішити шляхом обговорення. Також під 
час обговорення можуть виникнути нові 
ідеї щодо шляхів розв�язування задачі [1]. 
Не меншу увагу привертають групові 

форми навчання з використанням ПК. 
Особливо ефективним є використання 
демонстраційних та моделюючих прог-
рамних засобів при фронтальній роботі з 
класом. Використання комп�ютера забез-
печує можливість відтворення учнем 
діяльності, яка демонструється вчителем. 
При цьому вчитель безпосередньо або за 
допомогою відповідних програм має змо-
гу переривати індивідуальну роботу учня і 
знов зосереджувати увагу всіх учнів на 
певних питаннях, або, навпаки, переходи-
ти до індивідуальної чи парної роботи в 
міру засвоєння учнями загальних способів 
дій [1]. 
Комп'ютерна підтримка повинна бути 

одним з компонентів навчального процесу 
й застосовуватися там, де це доцільно. 
При розробці комп'ютерної підтримки 
конкретної теми необхідно визначити: які 
попередні вміння роботи на ПК повинні 
бути сформовані в учнів; які уроки доціль-
но робити комп'ютерними; які завдання 
варто розглядати за допомогою комп'ю-
теру й для розв'язання яких дидактичних 
задач; які ППЗ доцільно використовувати 
для конкретного уроку; як організувати 
комп'ютерно-зорієнтоване заняття. 
Можна виділити наступні етапи роз-

робки комп'ютерної підтримки: 
1) вибір конкретного розділу матема-

тики; 
2) аналіз змісту, що відноситься до 

обраного фрагмента навчальної діяль-
ності, і методики його викладання з метою 
обґрунтування доцільності проведення 
комп'ютерних уроків; 

3) проектування набору завдань для 
комп'ютерних уроків; 
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4) вибір програмних засобів для роз-
робки завдань; 

5) розробка комп'ютерних завдань із 
застосуванням ППЗ; 

6) експертиза, апробація й редагування 
розроблених завдань; 

7) розробка методичних рекомендацій 
для вчителя й учня. 
За результатами педагогічних дослід-

жень авторів [7-11] можна судити про 
ефективність використання комп'ютерних 
технологій при ознайомленні учнів з но-
вим навчальним матеріалом, на етапі 
закріплення вивченого матеріалу, у проце-
сі формування вмінь і навичок та при 
застосуванні їх на практиці, при контролі 
за результатами навчання та ін. 
На етапах уроку, коли основний нав-

чальний вплив і керування передається 
комп'ютеру, вчитель отримує можливість 
спостерігати, фіксувати прояв таких якос-
тей в учнів, як усвідомлення цілі пошуку, 
активне відтворення раніше вивчених 
знань, інтерес до поповнення відсутніх 
знань із готових джерел, самостійний по-
шук. Це дозволить учителеві проектувати 
власну діяльність по управлінню й посту-
повому розвитку творчого ставлення учнів 
до навчання. 
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