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Розглядається можливість використання педагогічних програмних засобів на практичних 

заняттях з методики навчання математики. 

 
 

Розробка педагогічної стратегії за 
умов комп’ютеризації та інформатизації 
всіх сфер життя суспільства є одним із 
важливих завдань, які сучасне суспіль-
ство ставить перед системою освіти.  

З.І.Слєпкань зазначає, що істотні зміни 
в інформаційному середовищі людини, які 
пов’язані з упровадженням комп’ютерної 
техніки в різні сфери діяльності людини 
(структурні зміни самої діяльності та 
поява нових професійних вмінь і навичок, 
необхідних для її здійснення) призвели до 
зниження ефективності використання тра-
диційних підходів до навчання [6]. 

Під час досліджень щодо впроваджен-
ня комп’ютерної техніки у навчальний 
процес, які розпочалися ще в 60-х роках 
ХХ століття, з’ясувалося: використання 
комп’ютера так змінює навчальну діяль-
ність, що багато відомих психологічних 
закономірностей засвоєння знань і вмінь 
втрачають свою значимість [5]. Викорис-
тання інформаційних технологій також 
перетворює пізнавальні і мотиваційно-
емоційні процеси, впливає на спілкування 
і міжособові взаємини всіх учасників 
навчального процесу.  

Інформаційно-комунікаційні техноло-
гії навчання (ІКТ), включаючи комп’ютер 
як засіб управління навчально-пізнаваль-
ною діяльністю, представляють собою су-
купність комп’ютерно-орієнтованих методів, 
засобів та організаційних форм навчання.  

Зрозуміло, що посилена увага вчителів 
математики в сучасних школах до вико-

ристання інформаційно-комунікаційних 
технологій для посилення ефективності 
навчального процесу (зокрема вирішення 
проблем його інтенсифікації й оптимізації, 
активізації пізнавальної діяльності й роз-
витку творчого мислення учнів) не може 
бути поза увагою викладачів методичних 
кафедр.  

Сьогодні нагальною є потреба, готую-
чи майбутніх вчителів математики, фор-
мувати в них: 

а) вміння педагогічно виправдано і 
обґрунтовано використовувати сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології в 
навчальному процесі (підготовка, супровід, 
аналіз, коригування навчального процесу); 

б) вміння добирати найбільш 
раціональні методи і засоби навчання, 
враховуючи індивідуальні особливості 
учнів, їх запити, нахили і здібності;  

в) вміння ефективно поєднувати тради-
ційні технології навчання з новими інфор-
маційно-комунікаційними [2, 6]. 

Крім того ІКТ на заняттях з методики 
математики слід використовувати не тільки 
з точки зору застосування їх в майбутній 
практичній діяльності нинішніх студентів, 
але вони необхідні і для інтенсифікації 
самого процесу викладання методики 
математики.  

Таким чином, на наш погляд, сучасні 
умови навчання математики в школах та 
вимоги суспільства до посилення інфор-
матизації навчального процесу ставлять 
питання про створення комп’ютерно-
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орієнтованої методичної системи вив-
чення курсу методики математики. 

Комп’ютерно-орієнтована методич-
на система навчання – це методична 
система навчання, яка забезпечує ціле-
спрямований процес здобування знань, 
набуття умінь і навичок, засвоєння способів 
пізнавальної діяльності суб’єктом навчан-
ня і розвиток його творчих здібностей на 
основі широкого використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій.  

Ми поділяємо думку М.І.Жалдака, що 
створення і широке впровадження в 
повсякденну педагогічну практику нових 
комп’ютерно-орієнтованих методичних 
систем навчання повинне базуватися на 
певних принципах: а) поступове і неантаго-
ністичне, без руйнівних перебудов і реформ, 
вбудовування інформаційно-комунікацій-
них технологій у діючі дидактичні 
системи; б) гармонійне поєднання тради-
ційних і комп’ютерно-орієнтованих техно-
логій навчання; в) не заперечування і 
відкидання здобутків педагогічної науки 
минулого, а, навпаки, їх удосконалення і 
посилення, в тому числі і за рахунок вико-
ристання досягнень у розвитку комп’ю-
терної техніки і засобів зв’язку [2]. 

Розглянемо деякі приклади викорис-
тання ІКТ під час проведення практичних 
занять з методики математики. 

Однією із важливих вимог опанування 
студентами на належному рівні спеціаль-
ними методиками вивчення конкретних 
тем шкільного курсу математики є наяв-
ність у них міцних знань теоретичного 
матеріалу з даної теми та сформовані 
вміння щодо розв’язування відповідних 
базових задач, які містяться в шкільних 
підручниках.  

Раніше викладач мав змогу це переві-
рити під час проведення колоквіумів, коли 
студенти мали, попередньо опрацювавши 
шкільний підручник за певний клас, дати 
характеристику навчального матеріалу 
конкретної теми (тобто назвати означення, 
теореми, базові задачі). Від студентів ви-
магалося не тільки знати порядок вивчен-
ня тем у конкретному класі. Вони повинні 
були формулювати всі означення, поясню-

вати яким чином вводиться те чи інше 
поняття, формулювати та доводити теоре-
ми, розв’язувати з письмовим поясненням 
задачі шкільного підручника.  

Зараз, коли навіть в одній школі можна 
зустріти випадки, що одночасно на пара-
лелі використовуються підручники різних 
авторів, проводити колоквіум вимагаючи, 
щоб студенти знали досконало зміст всіх 
підручників за даний клас і недоцільно, і 
нереально. 

На нашу думку, перевірити у студентів 
рівень наявних знань та сформованих 
вмінь можна за допомогою комп’ютерно-
орієнтованого контролю. Для цього на 
початку практичного заняття студенту 
пропонується дати відповіді на запитання 
тесту. Такий тест-допуск одночасно вико-
нує дві функції: перевіряє знання навчаль-
ного матеріалу шкільних підручників і 
допомагає провести актуалізацію теоре-
тичних питань з методики.  

Тест можна проводити або в автома-
тичному режимі, коли (за наявності мож-
ливості посадити всіх студентів за ком-
п’ютери) завдання одночасно подаються 
всім студентам на їх дисплеї або ж студент 
сам керує швидкістю зміни кадрів, тобто 
завдань. Можливий і варіант, коли на 
сенсорну дошку викладач демонструє 
завдання, а студенти обирають правильну 
відповідь і заносять її в свій листок 
контролю. Після завершення тесту (на 
нашу думку він повинен тривати 8-10 
хвилин) можна розібрати завдання, 
виконання яких викликали у студентів 
труднощі. Найкраще це зробити за допо-
могою сенсорної дошки, коли демонстру-
ються запитання і обводиться червоним 
кольором правильна відповідь.  

Якщо на початку кожного практичного 
заняття студент буде проходити тест-
допуск, то це дозволить: 

1) збільшити обсяг самостійної роботи 
студентів над навчальним матеріалом 
шкільних підручників та методичних по-
сібників, що актуально в умовах збіль-
шення частки самостійної роботи в загаль-
ному обсязі навчального навантаження 
студентів; 
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2) зменшити навантаження на викла-
дачів під час проведення контролю та 
обробці результатів; 

3) підвищити мотивацію і зацікавле-
ність студентів у систематичному опрацю-
ванні навчальної та методичної літератури 
протягом семестру, а не тільки перед 
підсумковим контролем.  

По-друге, доцільність використання 
відеоінформації (робота з презентаціями) 
під час розгляду теоретичних питань на 
семінарах обумовлена великими педаго-
гічними можливостями у розв’язанні 
таких завдань: 1) активізація процесу 
передачі семантичної, чуттєво-наочної 
навчальної інформації; 2) урізноманітнен-
ня форм і методів засвоєння навчальної 
інформації; 3) здійснення дискретного 
зв’язку зі студентами у процесі пояснення, 
узагальнення, систематизації та повторен-
ня навчального матеріалу. 

Студенти заздалегідь, опрацьовуючи 
навчальний матеріал щодо запитань та 
завдань семінару, можуть підготувати 
відповіді у вигляді відео презентацій 
(підготовка може бути як індивідуальною, 
так і груповою). Завдання студентам мож-
на пропонувати перш за все на складання 
порівняльних характеристик викладу тео-
ретичного матеріалу в підручниках різних 
авторів; на розгляд кроків вивчення дове-
день теорем, способів розв’язування 
рівнянь, вивчення алгоритмічних припи-
сів; запис оформлення розв’язання базо-
вих побудов і задач тощо.  

Під час семінару студенти, які не 
готували відеопрезентації до питання, що 
розглядається, роблять нотатки в своїх 
зошитах і доповнюють відповіді своїх 
товаришів або задають питання. Викладач 
може коригувати відеопрезентації або 
заздалегідь (перевіряючи готовність сту-
дентів до семінару напередодні заняття), 
або вже під час доповіді студентів, 
звертаючи увагу на недоліки одразу всіх 
студентів («на помилках теж вчаться»). 

Дуже важливим прийомом, який допо-
магає навчити студентів саме виваженості 
в застосуванні традиційних і сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, 

є створення проблемних ситуацій за допо-
могою використання готових відео мате-
ріалів, які можна знайти на освітніх сайтах 
чи «навчальних» дисках. Наприклад, це 
може бути:  

а) демонстрація фрагменту уроку з 
виключеним звуком і пропозицією озву-
чити самостійно даний фрагмент;  

б) демонстрація початку відеопрезен-
тації доведення теореми чи розв’язування 
рівняння, задачі, виконання побудови 
перерізу многогранника з проханням 
продовжити виклад навчального матеріалу 
без використання сенсорної дошки за 
допомогою звичайної дошки і крейди 
(такий прийом іноді називають «стоп 
кадр»);  

в) самостійна робота на порівняння 
матеріалу підручника і змісту відеопре-
зентації, рецензування, тобто висловлення 
власних думок щодо доцільності показа-
ного на різних етапах уроку. 

Крім розгляду теоретичних питань на 
семінарах з методики математики, як пра-
вило, приділяється значна увага написан-
ню студентами планів уроків, конспектів 
позакласних заходів. Практика показує, 
що ефективним методичним прийомом 
перевірки таких завдань є проведення 
ділових ігор. Студент, який звітує про 
виконання свого домашнього завдання, 
виконує роль учителя і демонструє фрагмент 
уроку. Серед решти студентів обираються 
завуч чи директор (його завдання проана-
лізувати фрагмент уроку з точки зору 
доцільності використання ТЗН і досягнен-
ня вчителем поставленої мети), «старанні» 
і «відстаючі» учні, які задають запитання 
тим самим створюючи проблемні ситуації. 
Після завершення обговорення викладач 
оцінює як студента-вчителя, так і студен-
тів, які приймали активну участь чи то в 
проведенні ділової гри, чи то в обговоренні. 

Зауважимо, що для того, щоб підготов-
ка студентів до проведення таких фраг-
ментів уроків з використання відеопре-
зентацій була більш ефективною, доцільно 
пропонувати їм під час розробки плану 
уроку з використанням відеоматеріалів 
спиратися на такі рекомендації: 
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1) визначте і проаналізуйте мету 
уроку, його зміст і логіку вивчення 
матеріалу; 

2) виділіть головні елементи, які 
повинні бути засвоєні учнями (теореми, 
правила, визначення понять, алгоритмічні 
приписи, схеми-орієнтири способів розв’я-
зування задач тощо), виділіть ті з них, які 
потребують демонстрацію предмета, явища 
чи зображення за допомогою технічних 
засобів навчання; 

3) визначте, на якому етапі і для якої 
мети необхідно використання технічних 
засобів навчання; 

4) виберіть оптимальні для даного 
уроку засоби навчання, встановіть їх 
відповідність цілям і особливостям уроку;  

5) визначте методи і прийоми, за 
допомогою яких буде забезпечено пізна-
вальну діяльність учнів, сформулюйте 
завдання для учнів. 

Після завершення практичного заняття 
найкращі відеопрезентації разом з руко-
писним супроводом доречно оформити в 
методичну папку. Під рукописним супро-
водом ми розуміємо короткий план-
конспект уроку з вказаною темою, метою 
та етапами і вказівками, коли саме і з якою 
метою слід використовувати відеомате-
ріал. Радимо крім дискети з презентацією 
також зберігати роздруковані її кадри. 
Іноді варто зберігати і не досить вдалі 
презентації, навіть ті, що містять помил-
ками. Їх можна пропонувати студентам 
для коригування і оцінювання. 

Студенти, які не змогли за браком часу 
показати свої відеопрезентації під час 
проведення практичного заняття можуть 
здати їх разом із рукописним супроводом 
викладачу для перевірки. Відібрані і 
об’єднані під однією темою таким чином 
матеріали можуть стати гарним помічни-
ком студентам під час написання курсових 
і дипломних робіт. У нагоді вони також 
будуть і для викладачів під час підготовки 
до наступних практичних занять. 

Ще одним прикладом використання 
ІКТ може бути проведення підсумку 
практичного заняття. За допомогою зазда-
легідь заготовлених кадрів викладач 

демонструє ключові моменти теми, що 
розглядалася. Крім того, за бажанням, 
можна також подати на сенсорну дошку 
кадри з темою та планом наступного 
заняття і дати вказівки студентам про те, 
на що слід їм звернути особливу увагу під 
час підготовки наступної теми.  

Підсумовуючи, вважаємо необхідним 
зауважити, що наведені вище варіанти 
використання ІКТ не є єдино можливими. 
Кожен викладач відповідно до своїх 
власних потреб і уподобань, враховуючи 
рівень студентів, може розробити і 
впровадити в практику проведення 
практичних занять з методики математики 
інші форми роботи з сенсорною дошкою 
та комп’ютером. 

По-друге, слід пам’ятати, що впровад-
ження КОМСН повинно відбуватися 
поетапно, шляхом поступового переходу 
від одного рівня використання ІКТ в 
навчальному процесі до іншого з враху-
ванням дидактичних принципів традицій-
ного навчання, принципів обумовлених 
широким використанням ІКТ, а також 
деяких принципів, характерних для 
дистанційного навчання [7]. 
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Резюме. Лукьянова С.М. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МЕТОДИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКЕ. В статье рассматривается возможность 
использования педагогических программных средств на практических занятиях по 
методике преподавания математики. 

 
Summary. Lukyanovа С. SOME ASPECTS OF USING INFORMATION-COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES DURING PRACTICAL TRAINING ON METHODS OF TEACHING 
MATHEMATICS. The article deals with the problem of using the pedagogical software in the 
methods of teaching mathematics. 
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