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сійної готовності майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в евристичному навчанні математики. Побудовано технологію впровад-
ження запропонованого курсу в систему підготовки студентів у педагогічних ВНЗ. 
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Постановка проблеми. Головним за-

вданням загальноосвітніх шкіл, профіль-
них класів і шкіл з поглибленою теоретич-
ною і практичною підготовкою з матема-
тики є створення оптимальних умов для 
розкриття і розвитку творчості, матема-
тичних здібностей і талантів учнів. Вирі-
шення цього завдання значною мірою за-
лежить від уміння вчителя цілеспрямова-
но організовувати й управляти евристич-
ною діяльністю школярів в умовах широ-
кого використання сучасних засобів на-
вчання. Тому при підготовці майбутнього 
вчителя математики особливу увагу пот-
рібно звертати як на формування особис-
тісної навчально-пізнавальної евристич-
ної діяльності студента, так і на форму-
вання професійної готовності майбутньо-
го вчителя до використання інформацій-
но-комунікаційних технологій (ІКТ) у 
методичній системі евристичного на-
вчання математики. 
Аналіз актуальних досліджень. Ос-

нови підготовки майбутніх учителів до 
використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у професійній діяльності 
викладені в роботах В.В.Арестенко, 
Г.Р.Генсерук, С.О.Гунько, Р.С.Гуревича, 
Р.С.Гуріна, М.І.Жалдака, Т.Г.Крамаренко, 

О.Б.Красножона, Л.Л.Макаренко, С.А.Ра-
кова, О.І.Скафи, О.В.Суховірського та ін. 
Але питання впровадження ІКТ в еврис-
тичне навчання математики ще недостат-
ньо розроблено. Методична система еврис-
тичного навчання математики на основі 
використання ІКТ відповідає новій пара-
дигмі навчання – орієнтації на інтереси 
особистості, визнання унікальності кож-
ного учня, індивідуальності його навчаль-
ної траєкторії. Успішність упровадження 
цієї системи буде залежати насамперед від 
учителя, який має організовувати та 
управляти евристичною діяльністю учнів 
у процесі комп’ютерно-орієнтованого на-
вчання. Тому, у системі методичної підго-
товки майбутнього вчителя математики 
має бути місце для формування професій-
ної готовності до використання ІКТ в ев-
ристичному навчанні математики. 

Реалізацію означеної мети ми вбачаємо 
в упровадженні в систему підготовки май-
бутніх учителів курсу «Інформаційно-
комунікаційні технології в евристичному 
навчанні математики», який містить три 
розділи: «Прикладне програмне забезпе-
чення евристичного навчання математи-
ки» (ІІІ курс), «Комп’ютерно-орієнтовані 
уроки в евристичному навчанні математи-
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ки» (ІV курс), «Інформаційно-комуніка-
ційні технології в процесі професійної дія-
льності» (V курс).  
Мета статті – побудувати технологію 

упровадження запропонованого курсу в 
систему підготовки майбутніх учителів 
математики та розкрити особливості пере-
бігу цього процесу. 
Виклад основного матеріалу. Голов-

ною метою курсу є формування профе-
сійної готовності майбутнього вчителя до 
використання інформаційно-комунікацій-
них технологій в евристичному навчанні 
математики [9]. 

Формами організації процесу навчання 
курсу є лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота студентів. 

Більшість лекцій обов’язково прово-
дяться з використанням мультимедійних 
презентацій, якими викладач забезпечує 
студентів ще до початку вивчення курсу. 
Метод пояснення й одночасної демон-
страції за допомогою мультимедійного 
проектора покращує процес сприйняття й 
усвідомлення навчального матеріалу. Сту-
денти добре піддаються управлінню, на 
таких лекціях присутній негайний зворот-
ній зв’язок між студентами і викладачем. 
Крім того, наявність усіх демонстрацій на 
початку курсу дозволяє студентові перег-
лядати презентації перед кожною лекцією 
й готувати питання до запропонованого 
матеріалу, а це сприяє більш усвідомле-
ному сприйняттю навчального матеріалу. 

Під час лекції викладач спостерігає за 
роботою студентів, звертаючи увагу на 
наявність типових помилок, відповідає на 
питання, які виникли у студентів під час 
опрацювання лекційного матеріалу вдома. 
Поєднання словесних, наочних та практич-
них методів під час проведення лекції 
сприяє підвищенню якості знань через їх 
первинне практичне застосування. 

Беручи до уваги педагогічну ефектив-
ність використання навчальних презента-
цій при підготовці до лекцій викладач об-
мірковує зміст презентації, обирає спосіб 
його подання (графіка, текст, символи, ма-
люнки, схеми, діаграми, формули, аніма-
ція, звук), добирає відповідне оформлення, 

створює електронний варіант презентації і 
визначає її місце на лекції. 

Наприклад, презентації, які використо-
вуються на лекціях при вивченні розділу 
«Прикладне програмне забезпечення ев-
ристичного навчання математики», вклю-
чають в себе: 

1) цільовий кадр, у якому визначені ме-
та і завдання роботи з педагогічним про-
грамним засобом (ППЗ), що вивчається; 

2) інструкційний кадр, що описує зміст 
майбутньої роботи з ППЗ, завдання, які 
необхідно розв’язати з її допомогою; 

3) термінологічний – поняттєвий кадр, 
який включає основні команди, значимі 
для засвоєння ППЗ, що розглядається; 

4) інформаційний кадр, де у схемати-
зованому вигляді представлені прийоми 
застосування цього ППЗ в евристичному 
навчанні математики; 

5) контролюючий кадр, який містить 
питання і завдання з досліджуваної теми. 

Лабораторні заняття комп’ютерно-
орієнтованого курсу можуть мати таку 
структуру. 

1. Обговорення основних теоретичних 
положень теми з метою перевірки викла-
дачем рівня теоретичної підготовки студен-
тів та їх допуску до виконання лаборатор-
ної роботи. 

2. Інструктаж викладача до виконання 
лабораторної роботи. 

3. Самостійна робота студентів під ке-
рівництвом викладача. 

4. Перевірка викладачем виконання за-
вдань лабораторної роботи та захист робіт 
студентами. 

5. Підведення підсумків. 
У інструкції до лабораторної роботи 

вказується тема роботи, її мета, завдання й 
етапи виконання. Кожний студент отри-
мує індивідуальні завдання різної склад-
ності залежно від навчальних можливос-
тей і рівня знань. 

У навчальному процесі використову-
ються активні групові форми роботи. Го-
ловне їх призначення полягає в активізації 
пізнавальної діяльності студентів. Колек-
тивна розумова діяльність забезпечує віль-
не висування й обґрунтування ідей. Пра-
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цюючи в мікрогрупах, студенти мають 
змогу в процесі колективного обговорення 
висувати гіпотези, обирати найбільш при-
датні з них та перевіряти їх. Тобто відбу-
вається формування професійно-орієнто-
ваної евристичної діяльності майбутніх 
учителів математики. 

У якості засобів навчання використо-
вуються електронний підручник «Еврис-
тичне навчання математики» [6], навчаль-
но-методичні посібники [2; 4; 5; 7], підру-
чники з математики, записи комп’ютерно-
орієнтованих уроків досвідчених учителів 
математики та ін.  

Зміст курсу передбачає самостійну 
роботу студентів, яка включає: написан-
ня рефератів, самостійне опрацювання 
тем, виконання додаткових практичних 
завдань, самопідготовку студентів у 
комп’ютерному класі в позанавчальний 
час (студенти повинні мати вільний дос-
туп до комп’ютерів після занять) і вико-
нання творчої індивідуальної роботи [3]. 

Отримуючи широкий вибір тем рефе-
ратів, студенти самостійно обирають сту-
пінь складності оформлення дібраного ма-
теріалу, більшість із них виступають з під-
готовленими заздалегідь презентаціями. За 
виконану роботу студент отримує бали: як 
за добір фактичного матеріалу, так і за 
якість оформлення. При цьому викладач 
звертає увагу на ступінь осмислення мате-
ріалу, вміння студента вибирати головне, 
розкривати сутність матеріалу не лише у 
вигляді тексту, а й у вигляді формул, таб-
лиць, діаграм, схем, рисунків тощо. 

Кількість розділів запропонованого 
курсу обумовила систему підготовки май-
бутніх учителів математики, яку можна 
представити у вигляді трьох етапів, взає-
мопов’язаних з підготовкою психолого-
педагогічного та методичного спрямуван-
ня (див. схему 1). 

Перший етап – вивчення розділу «При-
кладне програмне забезпечення еврис-
тичного навчання математики» на ІІІ курсі, 
за допомогою якого в студентів формують-
ся гігієнічно-ергономічна та навчальна 
складові професійної готовності [10]. 

При вивченні даного розділу запропо-

нованого курсу майбутні вчителі ознайом-
люються з педагогічними програмними 
засобами, найбільш придатними для підт-
римки евристичного навчання математики 
(GRAN, DG, HDC та ін.). Особлива увага 
приділяється ППЗ, які рекомендовані Мі-
ністерством освіти і науки України. Звіс-
но, учителю математики необхідно не 
тільки вміти користуватися цими програ-
мними продуктами в процесі своєї діяль-
ності, але й уміти ефективно організовува-
ти евристичне навчання математики з їх 
використанням. 

Перед студентами ставляться такі цілі: 
проаналізувати можливості існуючих ППЗ 
з математики, навчитися з ними працюва-
ти та використовувати в процесі евристич-
ного навчання математики. 

Однією з основних задач розділу «При-
кладне програмне забезпечення евристич-
ного навчання математики» є виділення 
таких педагогічних програмних засобів, які 
створюють основу для переходу від меха-
нічного застосування знань, умінь і нави-
чок до оволодіння вміннями самостійно 
«відкривати» знання на основі здійснення 
експериментально-дослідницької діяльнос-
ті учнів, що відповідає реалізації ідей еврис-
тичного навчання математики. Для реаліза-
ції цієї задачі студентам пропонуються такі 
конструкції завдань: за готовими інструк-
ціями, для самостійного виконання (за-
вдання, що вимагають відтворення раніше 
засвоєного способу їх виконання і завдання 
на застосування раніше засвоєного способу 
дій у нових умовах), пошукові (творчі) за-
вдання. 

Прикладом творчого завдання до теми 
«Використання мультиплікації у презента-
ціях до уроків в системі евристичного на-
вчання математики», може бути таке: роз-
робити презентацію з доцільними фрагме-
нтами мультиплікаційного фільму до теми 
«Квадратні рівняння», яка вивчається у 8 
класі дванадцятилітньої школи, забезпечи-
ти розгляд історичного матеріалу з теми та 
розвиток мислення учнів за допомогою іс-
торично винайдених розв’язань квадратних 
рівнянь. 

Використання фрагментів мультфільму 
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«Всесвітня історія. Вавилон» (рис. 1) дозво-
ляє зацікавити учнів 8 класу математикою: 
при роботі з презентацією у школяра скла-
дується враження, що він мандрує разом з 

героями мультфільму з метою розгляду іс-
торичних фактів про розв’язання квадрат-
них рівнянь у різні часи. 

 

 
Схема 1. Взаємозв’язок комп’ютерно-орієнтованого курсу, дисциплін, які вивчають 

студенти, та практичної підготовки майбутніх учителів 
 

 
Рис. 1. Фрагмент мультиплікаційного фільму «Всесвітня історія. Вавилон» 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ЕВРИСТИЧНОМУ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 

Розділ 1. 
«Прикладне програмне  

забезпечення евристичного  
навчання математики» 
для студентів IІІ курсу 

Розділ 2. 
«Комп’ютерно-орієнтовані уроки 
евристичного навчання математи-

ки» 
для студентів IV курсу 

Розділ 3. 
«Інформаційно-комунікаційні  
технології в процесі діяльності» 
для студентів-магістрантів 

Загальний курс 
«Інформатика і програмування» 

для студентів I-III курсів 
 

 
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

IV курс 

Загальний курс  
«Методика викладання математи-

ки» для студентів III курсу 

Дисципліни спеціалізації методи-
чного спрямування 

для бакалаврів і магістрантів 

Курс «Евристичне навчання математики» для магістрантів 

 
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

IV курс 
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Така робота може містити історичні 
факти з розв’язування квадратних рівнянь, 
особливості розв’язування квадратних  
рівнянь залежно від часу та регіону, істо-
ричні задачі для узагальнення й система-
тизації знань з теми «Квадратичні рівнян-
ня» та ін. 

Зображення, анімаційні ефекти та фраг-
менти мультфільмів, які додаються в пре-
зентацію, повинні не відвертати увагу 
слухачів від змісту презентації, а, навпаки, 
сприяти кращому запам’ятовуванню та 
розумінню матеріалу, що вивчається. 

Ми вважаємо, що при використанні 
ІКТ у процесі професійної діяльності ро-
бота вчителя ускладнюється тим що: 

– він повинен володіти знаннями не 
меншими, ніж ті, які містяться в педагогіч-
ному програмному засобі; 

– учитель має вміти працювати з 
програмним забезпеченням, знати його 
складові, щоб допомогти учневі на кож-
ному етапі уроку; 

– комп’ютер, як зазначає 
М.І.Жалдак [1], слід використовувати тіль-
ки тоді, коли таке використання дає неза-
перечний педагогічний ефект, тому май-
бутній вчитель має знати, чи доцільно 
проводити комп’ютерно-орієнтований 
урок з певної теми, чи буде він ефектив-
ним, чи будуть формуватися прийоми ев-
ристичної діяльності учнів на цьому уроці. 

Усі ці нюанси обумовлюють другий 
етап, на якому у процесі вивчення розділу 
«Комп’ютерно-орієнтовані уроки еврис-
тичного навчання математики» у студен-
тів ІV курсу формується методична скла-
дова професійної готовності до викорис-
тання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в евристичному навчанні матема-
тики [10]. 

Матеріали даного розділу забезпечать 
підготовку студентів до організації 
комп’ютерно-орієнтованих уроків в сис-
темі евристичного навчання математики, 
тобто дозволять усвідомлено підійти до 
завдання цілей, відбору матеріалу, підбору 
методів і форм навчання математики з ви-
користанням доцільних комп'ютерних за-
собів навчання.  

Організація лекційних занять передба-
чає інтегративно-компонентний підхід. 
Основна увага приділяється формуванню 
в студентів цілісного уявлення про теоре-
тичні основи та закономірності процесу 
евристичного навчання математики на ос-
нові використання ІКТ, фундаментальних 
знань, для яких теоретичною основою є 
загальнопедагогічні та методичні вміння. 
Це етап поглиблення, систематизації знань 
і формування вмінь управляти евристич-
ною діяльністю учнів у процесі викорис-
тання ІКТ. 

На практичних заняттях розглядаються 
й аналізуються приклади комп’ютерно-
орієнтованих уроків, пропонуються різні 
можливості застосування ППЗ у навчаль-
ному процесі, звертається увага на мето-
дичні прийоми роботи при проведенні 
комп’ютерно-орієнтованих уроків в сис-
темі евристичного навчання математики, 
відбувається набуття практичних вмінь із 
методики використання ІКТ на уроках ма-
тематики. 

Студенти вчаться аналізувати заняття з 
математики, де використовуються педаго-
гічні програмні засоби навчання, проекту-
вати весь навчальний процес із викорис-
танням ППЗ, організовувати уроки із за-
стосуванням цих засобів, визначати етап 
уроку, на якому найдоцільніше викорис-
товувати комп’ютер, передавати інформа-
цію з комп’ютера вчителя на робочі місця 
учнів, включати учнів у всі види роботи на 
ПК (від роботи з відомостями до контро-
лю), формувати прийоми евристичної діяль-
ності школярів за допомогою ІКТ, органі-
зовувати самостійну роботу учнів із вико-
ристанням їх творчих здібностей та ін. 

При вивченні розділу «Комп’ютерно-
орієнтовані уроки математики в евристич-
ному навчанні математики» на практич-
них заняттях використовується розробле-
на нами система тренувальних завдань, 
яка включає в себе такі конструкції за-
вдань: завдання за інструкціями, схемами, 
матеріалами підручників, завдання для 
самостійного розв’язування, пошукові 
(творчі) та інтегровані завдання. 

Не зважаючи на простоту виконання 
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завдань першого типу (формально-
виконавчий рівень), вони включають не-
обхідний мінімум знань і вмінь. Завдання 
другого типу потребують від студентів 
більш глибоких знань теоретичного мате-
ріалу та усвідомленого його використання 
(репродуктивний рівень). Студенти не 
тільки формально виконують завдання, а й 
оцінюють можливості та межі викорис-
тання тих чи інших методів і засобів, ви-
являють їх переваги та недоліки. Завдання 
третього типу вимагають від студентів, 
окрім перерахованого вище, дослідження 
запропонованого матеріалу, складання 
прогнозу, знаходження нових підходів та 
альтернативних рішень (дослідницький 
рівень). Інтегровані завдання поєднують у 
собі всі типи завдань і потребують від сту-
дентів застосування відповідного рівня 
методичних знань та інформаційно-
комп’ютерних вмінь. При цьому знання і 
вміння усвідомлюються не як мета, а як 
засіб досягнення мети, як інструмент, за 
допомогою якого розв’язується конкретна 
педагогічна проблема. 

Наведемо приклади завдань за інстру-
кціями, схемами, матеріалами підручни-
ків. 

1. Складіть план-конспект уроку з теми 
«Теорема Піфагора» для 8 класу загально-
освітньої школи, на якому буде викорис-
товуватися ППЗ «DG». 

2. Розробіть кросворд з обраної теми 
шкільного курсу математики за шаблоном 
в MS Word, MS Excel і в програмі зі ство-
рення кросвордів, роздрукуйте кросворд з 
кожного середовища. 

Приклади завдань для самостійного 
розв’язування. 

1. Знайдіть 4 – 6 Internet-сайтів, корис-
них учителю математики. Разом з одно-
групниками створіть базу даних таких 
сайтів з їх короткою анотацією. 

2. Відповідно до інтересів і здібностей 
учнів певного віку, підберіть матеріал для 
творчого проекту, розробіть план реаліза-
ції проекту за схемою. Створіть творчий 
проект у вигляді презентації. Користуй-
тесь планом реалізації вашого проекту. 

Приклади пошукових (творчих) за-

вдань. 
1. За складеним планом сконструюйте 

й опишіть варіанти фрагменту викорис-
тання програми “ТерМ” на обраному уро-
ці математики. 

2. Проаналізуйте використання відо-
мих Вам ППЗ на етапі вивчення нового 
матеріалу з теми «Похідна та її застосу-
вання» для 11 класу загальноосвітньої 
школи. 

Приклади інтегрованих завдань. 
1. Ознайомтеся із запропонованими 

програмами для створення тестових за-
вдань. З підручників виберіть матеріал для 
створення підсумкового тесту на повто-
рення матеріалу з обраної теми шкільного 
курсу математики. Створіть тест, викорис-
товуючи дібраний матеріал, за допомогою 
кращої, на Ваш погляд, тестової програми. 
Забезпечте у програмі наявність 5-6 еврис-
тичних задач різного рівня з обраної теми 
для тих учнів, які швидше розв’яжуть за-
вдання тесту. 

2. Розробіть сайт з 3-4 сторінок з інфор-
мацією для учнів: тема з математики, яка 
вивчається в даний момент, календарне 
планування теми, заходи, які відбувати-
муться в найближчий час, терміни й прик-
лади контрольних робіт, система евристич-
них задач з теми, розташуйте на сайті про-
грами зі складу ЕДК та ін. 

Систематичне використання подібних 
завдань на практичних роботах при ви-
вченні розділу «Комп’ютерно-орієнтовані 
уроки в евристичному навчанні математи-
ки» надає можливість не тільки аналізува-
ти програми, посібники з математики, діб-
рати потрібні приклади, а й навчитися ви-
користовувати існуючі педагогічні про-
грамні засоби для організації евристично-
го навчання математики, будувати мето-
дику викладання кожної теми з викорис-
танням ІКТ, бо завдання такого характеру 
сприяють професіоналізації навчання у 
ВНЗ і зацікавленості майбутніх учителів у 
впровадженні ІКТ в евристичне навчання. 

Третій етап – вивчення розділу «Ін-
формаційно-комунікаційні технології в 
процесі професійної діяльності» запропо-
нованого курсу. 
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На цьому етапі відбувається узагаль-
нення та систематизація знань і вмінь сту-
дентів, які складають професійну готов-
ність майбутнього вчителя до застосуван-
ня ІКТ в евристичному навчанні матема-
тики, формуються вміння організовувати 
евристичну діяльність учнів з використан-
ням ІКТ у профільній школі. Крім того, 
вважаємо за необхідне включити в зміст 
підготовки майбутніх викладачів питання, 
пов’язані з підготовкою магістрантів до 
викладання вищої математики в системі 
евристичного навчання з упровадженням 
ІКТ. 

Першим напрямком третього етапу є 
підготовка майбутнього викладача ВНЗ до 
використання ІКТ у професійній діяльнос-
ті. Майбутній магістр повинен ефективно 
застосовувати та впроваджувати в свою 
предметну діяльність ІКТ, обробляти екс-
периментальні дані наукових досліджень з 
використанням сучасних математичних 
методів, організовувати евристичну діяль-
ність студентів на заняттях з вищої мате-
матики, використовуючи ІКТ. Тому вини-
кає необхідність ознайомитися з програм-
ними засобами, найбільш придатними для 
підтримки евристичного навчання у ВНЗ, 
розглянути сучасні математичні пакети 
(СМП). 

Широкі аналітичні, обчислювальні і 
графічні можливості сучасних математич-
них пакетів, на думку Ю.В.Триуса [8],  
роблять їх необхідним інструментом у 
професійній діяльності фахівців багатьох 
галузей. Проте, як наголошує автор, вони 
недостатньо використовуються при ви-
вченні вищої математики, тому виникає 
необхідність упровадити в систему підго-
товки майбутніх викладачів математики 
питання, пов’язані з використанням мате-
матичних пакетів у навчальному процесі 
ВНЗ. 

Крім сучасних математичних пакетів, 
до яких відносять такі програми як 
DERIVE, Mathcad, Maple, Mathematiсa, 
MathLab, Macsima, Numeri, Reduce, 
Statgraph та ін., доцільно розглянути мож-
ливості ЕДК, програмного комплексу 
GRAN, динамічної геометрії DG та ін. в 

організації евристичного навчання вищої 
математики. За допомогою цих програм-
них засобів студенти здатні самостійно 
висувати гіпотези, робити припущення 
відносно закономірностей, які спостеріга-
ються, й експериментально їх перевіряти. 
А це дає можливість формувати в них 
прийоми евристичної діяльності. 

Важливо, щоб майбутні викладачі ро-
зуміли, що прикладні програмні засоби 
навчального призначення з математики 
необхідно використовувати у навчальному 
процесі не просто для розв’язування задач 
та перевірки відповідей, а для організації 
самостійного «відкриття» знань на основі 
здійснення експериментально-дослідниць-
кої діяльності студентів, що відповідає ре-
алізації ідей евристичного навчання мате-
матики. 

Другий напрямок даного етапу – на-
вчити майбутнього викладача (вчителя) 
створювати нескладні педагогічні програм-
ні засоби, які управляють евристичною 
діяльністю школярів і студентів. 

Під час розробки ППЗ студенти самос-
тійно будують свої знання з предмета, що 
сприяє кращому розумінню навчального 
матеріалу, а це, нарешті, підвищує рівень 
професійної готовності майбутніх учите-
лів (викладачів) до використання ІКТ в 
евристичному навчанні математики. 

Розробка навчальних програм – це якіс-
но інша, порівняно з практичною, діяль-
ність педагога. Можна вміти розв’язати 
задачу, але не вміти скласти алгоритм. 
Створенню навчальної програми передує 
розробка алгоритму, який моделює процес 
формування евристичної діяльності учнів. 
А це потребує більш глибоких знань не 
тільки у визначеній предметній галузі, але 
й знань про навчальний процес з матема-
тики, індивідуальні особливості учнів 
(студентів) та особливості евристичного 
навчання. 

Тому одним із змістових модулів роз-
ділу «Інформаційно-комунікаційні техно-
логії в процесі професійної діяльності» є 
вивчення теми «Створення прикладних 
програмних засобів навчального призна-
чення в системі евристичного навчання 
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математики». У цій темі розглядаються 
прийоми розробки студентами програм з 
системи ЕДК за допомогою MS Power 
Point і MS FrontPage зі складу пакету 
Microsoft Office. 

Наведемо приклад одного з творчих 
завдань, яке ми пропонуємо магістрантам 
у рамках вивчення цієї теми: «Створити 
програму зі складу евристико-дидактич-
них конструкцій до теми «Геометричний 
зміст визначеного інтегралу» (12 клас) за 
допомогою програми DG». Студенти ана-
лізують зміст даної теми: згадують, як об-
числюється площа криволінійної трапеції, 
криволінійної фігури, знаходять завдання, 

що відображають основні моменти теми 
(на знаходження площі фігури, обмеженої 
двома графіками функцій, на обчислення 
площі криволінійної фігури, обмеженої 
одним, двома графіками функцій та віссю 
Ox, на знаходження площі криволінійної 
фігури, обмеженої одним, двома графіка-
ми функцій та віссю Oу, на обчислення 
площі фігури, обмеженої графіком 
від’ємної на проміжку інтегрування функ-
ції та осями координат), розробляють кож-
не завдання в програмі DG, будують корек-
цію до відповідей та переходи до наступ-
них завдань тесту за допомогою кнопок 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Копія екрану з тесту до теми «Геометричний зміст визначеного інтегралу» 

 
Використання завдань такого виду при 

опануванні розділу «Інформаційно-кому-
нікаційні технології в процесі професійної 
діяльності» запропонованого курсу надає 
можливість магістрантам не тільки навчи-
тися застосовувати ІКТ у процесі навчання 
математики, а й формувати прийоми еврис-
тичної діяльності учнів (студентів) за до-
помогою існуючих програмних засобів з 
математики та самостійно створених про-
грам з системи ЕДК. 
Висновки. Так, запропонований курс 

забезпечує підготовку майбутніх учителів 
до використання ІКТ в евристичному на-
вчанні математики. Зміст комп’ютерно-

орієнтованого курсу можна оперативно 
доповнювати й оновлювати, що дає мож-
ливість вчасно ознайомлювати майбутніх 
учителів математики з новітніми досяг-
неннями науки і практики. Крім того, по-
будова змісту курсу «Інформаційно-
комунікаційні технології в евристичному 
навчанні математики» дає можливість 
установити різноманітні міжпредметні 
зв’язки і реалізувати неперервність у під-
готовці майбутнього вчителя, а також до-
дати навчанню професійно-педагогічну 
спрямованість. У процесуальному плані 
перевага розробленого курсу виявляється 
в тому, що в ході його вивчення поступово 
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ускладнюються види діяльності майбутніх 
учителів математики. 
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Резюме. Тутова О.В. ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ КУРСА «ИНФОРМАЦИОН-

НО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭВРИСТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКИ» В СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕ-
МАТИКИ. В статье предложен компьютерно-ориентированный курс, целью которого 
является формирование профессиональной готовности будущих учителей к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в эвристическом обучении математике. 
Построена технология внедрения предложенного курса в систему подготовки будущих 
учителей в педагогических вузах. Описаны методические требования к организации обуче-
ния компьютерно-ориентированному курсу.  

Ключевые слова: будущий учитель математики, эвристическое обучение математики, 
информационно-коммуникационные технологии, компьютерно-ориентированный курс. 

Abstract. Tutova O. THE TECHNOLOGY OF INTRODUCING THE "INFORMA-
TION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEURISTIC TEACHING OF MA-
THEMATICS" COURSE TO THE SYSTEM OF TRAINING FUTURE MATHEMATICS 
TEACHERS. The computer-oriented course, whose purpose is to form  future teachers’ of profes-
sional preparedness to use information-communication technologies in heuristic teaching of ma-
thematics, is offered in the article. The technology of introducing the offered course to the system of 
training future teachers in pedagogical higher education institutions is built. The method require-
ments to training computer-oriented course organization is described. 

Key words: heuristic teaching of mathematics, information-communication technologies, com-
puter-oriented course. 

 
Стаття представлена професором О.І.Скафою. 

Надійшла до редакції 28.01.2010 р. 
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