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Цілі, зміст, форми, методи, засоби на-
вчання в школі - це та професійна основа,
якою повинен володіти кожен учитель ма-
тематики. Вона закладається протягом
усього навчання у ВНЗ,  під час проход-
ження педагогічної практики та діяльності
на посаді вчителя. Вікові особливості
школярів, їх інтелектуальні та фізичні по-
треби, визначають діяльність педагога і
зміст математичної освіти в цілому. Вини-
кає необхідність організації евристичного
навчання математики, а специфіка еврис-
тичної діяльності та особливості впровад-
ження інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ) в процес навчання школярів
суттєво впливають на методичну систему
навчання підготовки майбутніх учителів
математики.

Впровадження ІКТ певним чином змі-
нює структуру діяльності педагога та по-
мітно оновлює її. Від сучасного вчителя
вимагається не лише вміння працювати з
комп’ютерною технікою та існуючими
педагогічними програмними засобами, але
й творчо застосовувати їх для організації
евристичного навчання математики. Під-
готовка до такої діяльності також впливає
на зміст вищої педагогічної освіти, визна-
чає форми, методи та засоби навчання.

Тому мета нашої статті – окресли-
ти шляхи підготовки майбутніх вчителів

до творчого застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для організації
евристичного навчання математики.

Розглянемо методичну систему на-
вчання студентів – майбутніх вчителів ма-
тематики до використання ІКТ в евристич-
ному навчанні. Вона складається з п'яти
компонентів: цілей навчання, змісту на-
вчання, методів організації навчального
процесу, організаційних форм та засобів
навчання.

Необхідним у формуванні професійної
готовності майбутнього вчителя до вико-
ристання інформаційно-комунікаційних
технологій в евристичному навчанні ма-
тематики є усвідомлення майбутнім учи-
телем мотивів і мети даної діяльності.

Мета - це функція потреб майбутнього
вчителя, оскільки будь-яка діяльність є
реалізацією деякої мети. Тому мета і ви-
значається як усвідомлена потреба, є
ознаменуванням бажаного результату, на
досягнення якого і спрямована активність
особистості [3]. Цей момент особливо важ-
ливий у процесі формування в майбутніх
учителів готовності використовувати ІКТ
в евристичному навчанні математики, а,
зважаючи на те,  що саме поняття мети є
необхідним структурним елементом будь-
якої діяльності, її усвідомлення завжди
визначає спосіб і характер діяльності сту-
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дента, тобто, мета і активність студента в
діяльності пов’язані між собою.

Мета методичної системи навчання
майбутнього вчителя математики – сфор-
мувати професійну готовність майбутньо-
го вчителя до використання інформаційно-
комунікаційних технологій в евристично-
му навчанні математики. Мета реалізуєть-
ся в процесі вивчення наступних спеціа-
льних курсів, при вивченні кожного з яких
ставляться свої цілі: «Прикладне програм-
не забезпечення профільного навчання
математики» (3 курс), «Методика проек-
тування комп’ютерно-орієнтованих уроків
математики» (4 курс), «Інформаційно-
комунікаційні технології в процесі діяль-
ності» (5 курс).

При вивченні спеціального курсу
«Прикладне програмне забезпечення про-
фільного навчання математики» необхідно
сформувати в студентів 3 курсу навчальну
та гігієнічно-ергономічну складові ІКТ-
компетенції майбутнього вчителя матема-
тики, а саме: уявлення про існуючі педаго-
гічні програмні засоби, вміння оцінювати
їх психолого-педагогічну, змістово-мето-
дичну значимість, аналізувати проблеми
та особливості дистанційного навчання,
враховувати основні санітарні умови та
режими безпечного використання комп’ю-
терів у навчальному процесі та ін. [9].

Крім того, при вивченні цього спеціаль-
ного курсу важливо продовжувати форму-
вання евристичної діяльності студентів. У
процесі вивчення фундаментальних дис-
циплін «Математичний аналіз», «Аналітич-
на геометрія», «Диференціальні рівняння»,
«Лінійна алгебра» та ін., а також загальних
курсів «Практикум з розв’язування задач»,
«Методика навчання математики» та ін.
студентам пропонуються евристичні зада-
чі. І формування евристичної діяльності
повинно продовжуватися в процесі всього
навчання студентів у вищому навчально-
му закладі. Тільки так можна підготувати
вчителя, здатного організувати евристичне
навчання математики. На спеціальному
курсі «Прикладне програмне забезпечення
профільного навчання математики» еврис-
тична діяльність студентів мотивується

завдяки ефекту подиву, використанню
проблемних ситуацій та спрямована на
розв’язування евристичних задач.

Приклад. При вивченні змістового мо-
дуля «Використання демонстраційних
програм у процесі навчання математики»
спеціального курсу «Прикладне програм-
не забезпечення профільного навчання
математики» після першого заняття сту-
дентам пропонується наступне жартівливе
домашнє завдання «Дивимося мультфіль-
ми». Студенти відразу дивуються та усмі-
хаються. Але після цілком серйозного по-
яснення домашнього завдання, студенти
починають розуміти його важливість: мульт-
фільми потрібно передивитися та обрати
такі їх фрагменти, які доцільно впровади-
ти у навчальний процес з математики. Ці
фрагменти студенти використовують в
демонстраційній програмі, яку вони ство-
рюють самостійно або в групах в якості
творчого завдання до змістового модуля,
що вивчається.

При вивченні спецкурсу «Методика
проектування комп’ютерно-орієнтованих
уроків математики»  у студентів 4  курсу
формується методична складова ІКТ-
компетенції [9], причому особливу увагу
необхідно приділити евристичному підхо-
ду, при вивченні спеціального курсу «Ін-
формаційно-комунікаційні технології в
процесі діяльності» магістри повинні вмі-
ти використовувати ІКТ в процесі своєї
професійної діяльності та готувати майбут-
ніх учителів до організації комп’ютерно-
орієнтованого евристичного навчання ма-
тематики.

Таким чином, система підготовки май-
бутнього вчителя математики має ступін-
часті цілі,  поступове досягнення яких до-
зволяє сформувати професійну готовність
майбутніх учителів до використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій в ев-
ристичному навчанні математики.

Зміст навчального матеріалу, як ком-
понента методичної системи, є частиною
певної предметної галузі, яку студенти
опановують під керівництвом викладача.

Зміст навчання – система знань з пев-
ної наукової галузі, практичних вмінь і
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навичок та способів діяльності, якими по-
винен оволодіти студент у процесі на-
вчання [2].

Ми спираємося на вимоги до змісту
математичної освіти, запропоновані
М.І.Бурдою [1], але також виділяємо дода-
ткові вимоги.

1.Необхідно послабити дискретність
змісту навчання, підсилити його безперерв-
ність, функціональність, що дає можли-
вість більш адекватно сприймати практич-
ні ситуації та успішно опановувати інфор-
маційно-комунікаційні технології.

2.Зміст навчання повинен відповідати
принципу соціальної ефективності: обсяг
знань повинен бути достатнім для само-
стійного продовження навчання.

3.Відбираючи зміст навчального мате-
ріалу необхідно враховувати принцип
пріоритету розвивальної функції навчання.
Цей принцип вимагає реалізації діяльніст-
ного підходу й сприяє інтенсифікації на-
вчального процесу. Він спрямований не
тільки на використання готових знань, а й
на створення педагогічних ситуацій, які
стимулюють самостійне відкриття фактів.

4.Зміст освіти повинен бути розрахо-
ваний на реалізацію основних видів дифе-
ренціації: по змісту навчального матеріалу
(програми й підручники відбираються в
обсязі матеріалу, його змісту й упорядко-
ваності); за рівнем програмних вимог до
математичної підготовки учнів (рівнева
диференціація).

5. Зміст освіти має інтегрувати раніше
набуті знання і вміння студентів, урахову-
вати міжпредметні зв’язки, що дасть можли-
вість розкрити його загальний характер.

6.При відборі змісту освіти необхідно
орієнтуватися на формування наукового
світогляду, інформаційної культури, зок-
рема, ІКТ-компетентності, як користувача,
так і вчителя та грамотного володіння ос-
новами освітньої діяльності.

7.Зміст навчання повинен забезпечу-
вати належний рівень професійної готов-
ності майбутніх учителів до використання
інформаційно-комунікаційних технологій
в евристичному навчанні математики.

Приклад. Розглянемо формування

змісту на прикладі спеціального курсу
«Прикладне програмне забезпечення про-
фільного навчання математики» для сту-
дентів 3 курсу. Зміст підготовки зі спецкур-
су повинен відповідати цілям формування
навчальної і гігієнічно-ергономічної скла-
дових ІКТ-компетенції та формувати ев-
ристичну діяльність майбутнього вчителя
математики, тобто має передбачати вирі-
шення наступних завдань:
üознайомитися з основними поняття-

ми інформаційно-комунікаційних техно-
логій та їх сутності;
üнавчити творчо використовувати пе-

дагогічні програмні засоби в навчальному
процесі з математики;
üнавчити створювати презентації

MS PowerPoint, за допомогою яких можна
ефективно організовувати евристичне на-
вчання математики та ін. [9].

Формування евристичної діяльності
відбувається за рахунок упровадження у
зміст навчання евристичних завдань, про-
блемних ситуацій та ін.

Реалізація цих завдань на практиці ви-
магає створення відповідного змісту спе-
ціального курсу. Наведемо змістові модулі
з робочої програми спеціального курсу
«Прикладне програмне забезпечення про-
фільного навчання математики», за якою
навчаються студенти 3 курсу математич-
ного факультету Донецького національно-
го університету.

Змістовий модуль 1
Прикладне програмне забезпечення

навчального призначення з математики.
Значення, ціль і функції використання
прикладних програм для підтримки про-
фільного навчання математики. Режими
використання прикладного програмного
забезпечення навчального призначення з
математики.

Педагогічні програмні засоби з мате-
матики та їх типи. Поняття педагогічного
програмного засобу. Етапи розробки і
впровадження педагогічних програмних
засобів. Типи ППЗ і доцільність їх викори-
стання в навчальному процесі профільної
школи.
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Змістовий модуль 2
Використання демонстраційних про-

грам у процесі навчання математики. По-
няття, типи та приклади демонстраційних
програм. Використання демонстраційних
програм у процесі навчання.

Створення демонстраційних програм
для підтримки процесу навчання матема-
тики. Створення власної демонстраційної
програми. Вступ у Microsoft PowerPoint
(призначення, порівняння версій та інше).
Формування зовнішнього виду презента-
ції. Робота зі слайдами (створення, дублю-
вання і видалення). Управління показом
презентації і слайдів. Використання спеці-
альних можливостей Microsoft PowerPoint.
MS PowerPoint як засіб навчання. Доціль-
ність включення аудіо та відео фрагментів
до демонстраційної програми. Вставка ау-
діо та відео фрагментів до демонстрацій-
ної програми, що створюється.

Змістовий модуль 3
Використання програм-тренажерів,

електронних підручників, інформаційно-
довідкових програм та програм, що управ-
ляють евристичною діяльністю учнів у
процесі навчання математики. Поняття
програм-тренажерів, електронних підруч-
ників, інформаційно-довідкових програм
та програм, що управляють евристичною
діяльністю учнів. Основні компоненти ін-
терфейсу програм. Доцільність їх вклю-
чення в процес навчання та основи вико-
ристання в навчанні математики.

Змістовий модуль 4
Використання контролюючих програм

у процесі навчання математики. Поняття
контролюючих програм. Основні компо-
ненти інтерфейсу контролюючих програм.
Доцільність їх включення в процес на-
вчання та основи використання в навчанні
математики.

Змістовий модуль 5
Використання імітаційно-моделюючих

програм у процесі навчання математики.
Поняття імітаційно-моделюючих програм.
Основні компоненти інтерфейсу. Доціль-
ність їх включення в процес навчання та
основи використання в навчанні матема-
тики.

Змістовий модуль 6
Використання ігрових програм у про-

цесі навчання математики. Поняття та ти-
пи ігрових програм. Програми для ство-
рення кросвордів. Основні компоненти
інтерфейсу ігрових програм. Доцільність
їх включення в процес навчання та основи
використання в навчанні математики.

При вивченні конкретного педагогіч-
ного програмного засобу, студенти повин-
ні усвідомлювати, що навчальна програма
з математики – це основний документ, що
визначає зміст і обсяг знань з цього пред-
мету, умінь і навичок, які підлягають за-
своєнню, зміст розділів і тем з розподілом
їх за роками навчання [10], і тому потрібно
дуже обережно відноситися до вибору
ППЗ для підтримки уроків математики.

Зміст навчання (чому вчити) є невідділь-
ним від методів навчання (як учити). Успіх
педагогічного процесу багато в чому ви-
значається тим, наскільки тісно пов’язані
між собою мета, зміст і методи навчання.

Оскільки успіх навчання значною мі-
рою залежить від спрямованості та внут-
рішньої активності студентів, характеру їх
діяльності, то саме характер діяльності,
рівень самостійності, прояв творчих здіб-
ностей і повинні бути важливим критерієм
вибору метода навчання. Тому ми будемо
спиратися на класифікацію методів на-
вчання, запропоновану І.Я.Лернером та
М.Н.Скаткіним [4], а саме: пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, частко-
во-пошуковий, дослідницький та пробле-
мний. При підготовці до занять ми віддає-
мо перевагу серед них тим, які більшою
мірою сприяють формуванню професійної
готовності майбутнього вчителя до вико-
ристання інформаційно-комунікаційних
технологій в евристичному навчанні ма-
тематики.

Звісно, ми використовуємо пояснюваль-
но-ілюстративний метод, який доцільно
використовувати на лекціях для викладан-
ня великого масиву інформації, при цьому
демонструємо презентації для більшої на-
очності та компактності матеріалу лекції.

На практичних заняттях використову-
ємо репродуктивний метод: пред’являємо
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завдання, які забезпечують виконання дій
за інструкціями, правилами в аналогічних,
подібних з указаним зразком ситуаціях, а
також завдання, які забезпечують конт-
роль та самоконтроль діяльності студентів.
Це надає можливість залучити студентів
до самостійної діяльності, у процесі якої
буде відбуватися засвоєння теоретичного
матеріалу, викладеного на лекції, автома-
тизації важливих операцій, що складають
необхідний мінімум під час здійснення
студентами діяльності з формування готов-
ності до використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в евристичному
навчанні математики.

Але перевагу віддаємо проблемному,
дослідницькому та частково-пошуковому
методам. Практичні заняття забезпечують
широке поле для застосування проблемно-
го навчання:  на практичних заняттях від-
сутня необхідність строго слідувати про-
грамі курсу;  є можливість у значній мірі
регулювати рівень проблемності та рівень
повноти проблемного навчання в рамках
однієї і тієї ж теми, використовувати різні
форми організації проблемного навчання,
організувати діалог чи дискусію, конс-
труювати проблемні ситуації.

Приклад. При вивченні змістового мо-
дуля «Використання програм динамічної
геометрії DG  та GRAN-2D  у процесі ви-
вчення геометрії» в спеціальному курсі
«Прикладне програмне забезпечення про-
фільного навчання математики» студен-
там пропонуються завдання, які мають
практичне значення та містять елемент
проблемності.

Розглянемо задачу: «Дано трикутник.
Побудувати коло яке проходить через точ-
ки, симетричні ортоцентру трикутника
відносно його сторін. Визначити розташу-
вання отриманого кола відносно заданого
трикутника та обґрунтувати отримані вис-
новки».

При розв’язанні даного завдання сту-
денти, користуючись програмою GRAN-
2D, досить швидко виконують побудову
(рис.1). Змінюючи положення вершин три-
кутника вони спостерігають наступне: не-

залежно від вигляду чи розташування три-
кутника, його вершин, точки, симетричні
ортоцентру, залишаються на колі, описа-
ному навколо цього трикутника. Студенти
висувають гіпотезу: точки симетричні ор-
тоцентру трикутника відносно його сторін,
належать колу, описаному навколо цього
трикутника.

У залежності від вигляду трикутника
розглядаються три випадки (трикутник
прямокутний, гострокутний та тупокут-
ний) та проводиться доведення.

Проблемні ситуації, які створюються
на практичних заняттях спеціальних кур-
сів, під час формування професійної готов-
ності до використання інформаційно-
комунікаційних технологій в евристично-
му навчанні математики, повинні сприяти
більш глибокому розумінню та кращому
запам’ятанню теорії, викорененню форма-
лізму в засвоєнні знань, викликати вели-
кий емоційний ефект. Самостійна реаліза-
ція студентами деякої частини розв’язання
проблеми, що відбувається після пояснен-
ня викладача, сприятиме опануванню сту-
дентами новими способами діяльності, у
тому числі евристичної.

У навчанні студентів самостійно здій-
снювати окремі кроки розв’язання най-
більш ефективним є частково-пошуковий
метод. Він повинен передбачати активне
включення студентів до пошуку розв’язан-
ня поставленої задачі або під керівницт-
вом викладача, або на основі використан-
ня евристичних програм та вказівок. Про-
цес мислення при цьому набуває продук-
тивного характеру, але поетапно спрямо-
вується та контролюється або викладачем,
або студентами, або евристичною навчаль-
ною комп’ютерною програмою. Так, цей
метод активно використовується нами на
лабораторних заняттях зі спеціального кур-
су «Прикладне програмне забезпечення
профільного навчання математики», де ми
пропонуємо студентам розв’язувати еврис-
тичні задачі за допомогою педагогічних
програмних засобів, що вивчаються.
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Рис. 1. Розв‘язування задачі на побудову в ППЗ GRAN-2D

Евристична бесіда, як один із різнови-
дів даного методу, передбачає цілу низку
запитань, які може ставити викладач, сту-
денти, комп’ютерна програма. При цьому
важливо, щоб питання стимулювали дум-
ку,  а не підказувати ідею розв’язання.
Крім того, у процесі постановки серії за-
питань необхідно поступово знижувати
рівень проблемності задач, щоб вони були
логічно пов’язані, стимулювали як логічні
так і інтуїтивні процедури мислення,
сприяли постановці допоміжних задач,
кожне нове запитання приводило до ново-
го, несподіваного погляду на задачу.

Приклад. При вивченні спеціального
курсу «Методика проектування комп’ю-
терно-орієнтованих уроків математики»
студентам пропонується тема «Перетво-
рення графіка квадратичної функції».
Викладач за допомогою евристичного ді-
алогу будує методику ознайомлення з но-

вим матеріалом. Перед студентами ста-
виться завдання: стимулювати евристичну
діяльність учнів при вивченні даної теми
засобами інформаційно-комунікаційних
технологій. Вони аналізують відомі їм пе-
дагогічні програмні засоби та роблять ви-
сновок, що при вивченні запропонованої
теми доцільніше організувати лабораторну
роботу з використанням ППЗ GRAN - 1. У
ході лабораторної роботи учні виконують
побудову графіка функції y=P1*(X+P2)̂ 2+P3
та висовують гіпотезу, яка перевіряється в
процесі зміни відповідних параметрів. За-
вершити лабораторну роботу студенти
запропонували демонстрацією на інтерак-
тивній дошці презентації «Перетворення
графіку квадратичної функції» (рис. 2), що
дозволяє, по-перше, записати правила пе-
ретворення у зошит і, по-друге, узагальни-
ти та систематизувати вивчений матеріал.
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Рис. 2. Слайд з презентації до теми
«Перетворення графіка квадратичної функції»

Ініціатива, самостійність, творчий по-
шук у повній мірі розкриваються під час
використання дослідницького методу,
який полягає в організації пошукової ев-
ристичної діяльності студентів під час
розв’язання нових для них проблем. У
зв’язку із цим під час застосування цього
методу на лабораторних роботах зі спец-
курсів необхідною є наявність дослідни-
цьких завдань, які вимагають від студентів
проходження всіх або більшості етапів
розв’язання проблеми, передбачають твор-
че застосування теоретичних знань, при
цьому складність розв’язуваних проблем
повинна поступово зростати.

У процесі виконання дослідницьких
завдань у комп’ютерній аудиторії студен-
ти можуть отримувати усний чи письмо-
вий інструктаж перед виконанням завдан-
ня. Але найбільшою мірою самостійність
студентів буде досягатися під час вико-
нання ними індивідуальних завдань дослід-
ницького характеру, які передбачають ро-
боту з літературою, педагогічними про-
грамними засобами, Інтернетом не тільки
в аудиторії, але і вдома.

Організація навчального процесу у
вищих навчальних закладах у відповіднос-
ті до Болонської декларації, на думку

З.І.Слєпкань [7], передбачає перехід ви-
кладача до концентрованих форм викладу
матеріалу в поєднанні з активною само-
стійною роботою студентів, при регуляр-
них консультаціях із викладачем. У
зв’язку із цим, під час формування профе-
сійної готовності до використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій в ев-
ристичному навчанні математики, можли-
вим є використання різних методів на-
вчання, але перевагу слід надавати тим,
які націлюють студентів на самостійну
діяльність. Тому крім вище перелічених
методів у ході підготовки майбутніх вчи-
телів математики у навчальному процесі
ми використовуємо наступні евристичні
методи: метод самоорганізації навчання,
метод проектів, метод рецензій, конкурси,
екскурсії, дискусія, рольові ігри та ін.

Основним засобом при підготовці
майбутніх учителів до використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій в ев-
ристичному навчанні математики є ком-
п’ютер із відповідними педагогічними
програмними засобами та створеним нами
програмним забезпеченням.

Як традиційні засоби у системі спеціаль-
них курсів ми використовуємо: навчально-
методичні таблиці, картки-завдання, елек-
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тронний підручник «Евристичне навчання
математики» [6], навчально-методичний
посібник [5], довідники, пам’ятки й ін-
струкції з використання педагогічних про-
грамних засобів у процесі навчання, карт-
ки-завдання, відеозаписи фрагментів від-
критих уроків учителів-методистів та ін.

Зміст роботи студентів у процесі фор-
мування готовності до використання ІКТ в
евристичному навчанні математики вима-
гає використання поряд із традиційними –
інструментальних (допоміжних) засобів:
педагогічних програмних засобів для ви-
вчення основ роботи із програмними засо-
бами (наприклад, «Шість семестрів»), тек-
стового і табличного процесорів, графіч-
ного редактора, бібліотеки графічних
об’єктів (малюнків, фотографій і схем),
програми для створення електронних пре-
зентацій (MS PowerPoint), Web-сторінок
(MS FrontPage), аудіо і відео фрагментів
(MS Movie Maker або Adobe Premier).

Приклад. При виконанні індивідуаль-
ного творчого завдання з теми «Створення
демонстраційних програм для підтримки
процесу навчання математики» майбутні
вчителі створюють власну демонстраційну

програму. При цьому необхідні для презен-
тації аудіо і відео фрагменти вирізаються
за допомогою програми MS Movie Maker.
Так, в процесі вивчення спецкурсу «При-
кладне програмне забезпечення профіль-
ного навчання математики» студентка
Т.Б.Макуха створила презентацію до теми
«Неперервність функцій», яку вчитель за
допомогою інтерактивної дошки демон-
струє на етапі вивчення нового матеріалу
(рис. 3). У ній на окремому слайді акцен-
тується увага учнів до розривних функцій
фразою «А раптом графік порветься?». Ця
фраза супроводжується фрагментом муль-
типлікаційного фільму «38 папуг».

Захист творчих робіт відбувається на
семінарі. Аналіз і оцінка всіх представле-
них фрагментів уроків із використанням
створеного педагогічного програмного
засобу дає можливість виявити найбільш
сильні організаційно-методичні сторони
кожного з них. При цьому відбудеться
взаємозбагачення учасників різних груп
оригінальними методичними знахідками
щодо здійснення навчального процесу в
умовах застосування ІКТ.

Рис. 3. Слайд з презентації до теми «Неперервність функції»
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Організація й управління формуванням
професійної готовності майбутнього вчи-
теля до використання інформаційно-
комунікаційних технологій в евристично-
му навчання математики неможливі без
використання різних форм організації на-
вчання. У процесі підготовки майбутніх
учителів ми використовуємо евристичні
лекції, заняття-практикуми, евристичні
семінари, самостійну роботу студентів,
консультації викладачів, педагогічні прак-
тики на IV та V курсах.

Великим дидактичним потенціалом
володіють лекції з використанням муль-
тимедійних презентацій. Це дає змогу під-
ключити до засвоєння інформації візуаль-
ні механізми сприйняття. Крім того, наяв-
ність тексту лекцій в електронному вигля-
ді, до якого студенти мають доступ в будь-
який час та можуть роздрукувати і мати
перед собою під час лекції, дає змогу віді-
йти від традиційної системи викладання
«лекція-конспект», коли під час викладан-
ня курсів викладач часто намагається по-
дати якнайбільші обсяги інформації, які
студентам доводиться механічно запису-
вати без можливості зрозуміти сутність
теми [8].

Доцільність використання мультиме-
дійних презентацій в системі спеціальних
курсів зумовлена: інтенсифікацією на-
вчання за рахунок економії навчального
часу при використанні слайдів; підвищен-
ням наочності матеріалу та полегшенням
його сприйняття завдяки компактному і
чіткому поданню навчальної інформації;
розширенням та поглибленням змісту на-
вчання з дисципліни, що вивчається; здій-
сненням оперативного зворотного зв’язку
за допомогою зорового контакту з аудито-
рією студентів [8].

Приклад. Презентації, що використо-
вуються на лекціях спеціального курсу
«Прикладне програмне забезпечення про-
фільного навчання математики» включа-
ють:

1) цільовий кадр, у якому визначені
мета і завдання роботи з педагогічним
програмним засобом, що вивчається;

2) інструкційний кадр, що описує зміст

майбутньої роботи з навчальною програ-
мою;

3) термінологічний-поняттєвий кадр,
що включає формулювання педагогічних
понять, що є значимими для засвоєння
розглянутої теми;

4) інформаційний кадр, де в схемати-
зованому вигляді представлено характерис-
тику об’єкта або явища;

5) контролюючий кадр, що містить пи-
тання і завдання з досліджуваної теми.

Беручи до уваги педагогічну ефектив-
ність використання навчальних презента-
цій, при підготовці до лекції, спецкурсу
викладач обов’язково продумує зміст пре-
зентації, обирає спосіб його представлення
(графіка, текст, символи, малюнки, схеми,
діаграми,  формули,  анімація,  звук),  доби-
рає відповідне оформлення, створює елек-
тронний варіант презентації і визначає її
місце на лекції.

Головна мета проведення занять-
практикумів – сформувати в майбутнього
вчителя математики систему знань і вмінь,
що характеризують певні для даного етапу
підготовки майбутнього вчителя матема-
тики складові ІКТ-компетенцій. Практи-
куми дозволяють студентам більш глибо-
ко та наочно вивчати механізм застосу-
вання теоретичних знань, оволодівати
надзвичайно важливим для спеціаліста
вмінням інтелектуального проникнення в
ті навчальні процеси, які досліджуються в
них.

Самостійна робота студентів завершує
завдання всіх інших видів навчальної ро-
боти,  вона може бути логічним продов-
женням роботи, початої на лекції, практич-
них заняттях, передувати їм, бути части-
ною заняття.  Важливим є включення сту-
дентів у самостійну роботу, результатом
якої є особисті освітні продукти студентів.

Таким чином, виважена організація
навчального процесу на заняттях із запро-
понованої системи спецкурсів відповідає
основній меті формування ІКТ-компетент-
ності майбутнього вчителя математики –
створенню студентами особистого досвіду
у вивченні системи спеціальних курсів, що
пропонуються, і одержання основного
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продукту діяльності у вигляді набутих
ІКТ-компетенцій, що сприяє формуванню
професійної готовності майбутніх учите-
лів до використання ІКТ в евристичному
навчанні математики.
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Резюме. Тутова О.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ БУДУ-
ЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМА-
ТИКЕ. В статье рассматривается методическая система обучения будущих учителей
творческому применению информационно-коммуникационных технологий для организации
эвристического обучения математики.
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learning the future teachers to creative use information-communication technologies for organization
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