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Розглядаються окремі аспекти проведення уроків формування вмінь і навичок з 

математики в 5-6 класах з використанням нових інформаційно-комунікаційних техно-
логій навчання. При проведенні уроків ураховується особистісно орієнтований підхід 
до навчання і активне використання мультимедійної дошки. 
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Постановка проблеми. Сучасний 
розвиток суспільства і особистості вису-
вають високі вимоги до організації проце-
су навчання і його результатів. У педагогі-
чній науці та практиці на цей час накопи-
чилася велика кількість теоретичних і 
практичних здобутків, які стосуються ор-
ганізації системи освіти. І все ж основною 
організаційною формою навчання в су-
часній школі залишається урок. Основні 
положення, що визначають урок як голо-
вний елемент навчальної архітектури, за-
кладені в XVII – XIX ст. у працях педаго-
гів Я.А.Коменського, І.Ф.Гербарта, А.Дис-
тервега, К.Д.Ушинського. Тривалий час ці 
положення, як і діяльність усіх учасників 
навчального процесу, регламентувалися 
нормативними документами. Останнім 
часом, який характеризується переходом 
до інформаційного суспільства, загальною 
потребою стає удосконалення всіх компо-
нентів процесу навчання, а особливо ме-
тодики проведення уроків. В умовах при-
скорення процесів оновлення інформації, 
інтеграції і диференціації наукових знань 
актуальною стає проблема інтенсифікації 
навчального процесу на основі його ком-
п'ютеризації.  

Головною метою комп'ютеризації 
освіти є створення інноваційних методик 
навчання з окремих дисциплін, наповнен-
ня їх новим інформаційним змістом, ство-
рення такого навчального середовища, яке 

сприяє активізації розвитку інтелектуаль-
них можливостей та особистісних потреб 
учнів. Все це стосується і уроку математи-
ки. 

Аналіз актуальних досліджень. Урок 
як педагогічну проблему досліджували 
відомі педагоги і психологи: С.М.Бонда-
ренко, Г.Д.Кирилова, Б.І.Коротяєв, В.В.Ко-
тов, Х.Й.Лийметс, М.І.Махмутов, В.О.Они-
щук, П.І.Підкасистий, І.П.Підласий, Л.І.Со-
болєв, А.М.Сохор, Н.М.Яковлєв та інші. 

Окремі види уроків з математики, їх 
структурні компоненти та шляхи підви-
щення ефективності розглядалися в робо-
тах Г.П.Бевза, А.В.Грохольської, О.С.Ду-
бинчук, Ю.І.Мальованого, З.І.Слєпкань, 
А.А.Столяра, Р.С.Черкасова та інших ма-
тематиків-методистів. 

Наприклад, З.І.Слєпкань у роботі 
“Шляхи підвищення ефективності уроків з 
математики” [5] дала тлумачення ефекти-
вного уроку: “Ефективним, на нашу дум-
ку, слід вважати такий урок з математики, 
побудова і проведення якого максимально 
сприяє досягненню поставлених перед 
уроком цілей. Ефективно проведений урок 
дає можливість вчителю досягти оптима-
льних результатів навчання”. У цій же ро-
боті визначено основні шляхи підвищення 
ефективності уроків. 

1. Раціональний вибір мети уроку, 
його змісту і структури. 

2. Застосування методів і прийомів ро-
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боти, що активізують пізнавальну діяль-
ність учнів, розвивають їх творчі здібності 
й інтерес до математики. 

3. Уміле поєднання колективних, 
групових та індивідуальних форм навчан-
ня. Використання різних форм самостійної 
роботи учнів. 

4. Удосконалення системи вправ. 
5. Раціональне використання наочних 

посібників та технічних засобів навчання. 
6. Удосконалення форм контролю 

успішності учнів. 
7. Поєднання теорії з практичною ді-

яльністю учнів. 
8. Вдосконалення міжпредметних 

зв'язків. 
9. Підвищення інтересу учнів до ма-

тематики. 
10. Посилення органічного зв'язку на-

вчання та виховання на уроках математики. 
Окремі проблеми навчання математи-

ки учнів 5-6 класів розглядалися в дисер-
таційних роботах І.А.Акуленко, І.М.Бога-
тирьової, Т.В.Дубової, Н.В.Гібалової, 
В.Я.3абранского, О.П.Кисіль, В.В.Коваля, 
С.М.Лук’янової, Т.Д.Чабанової та інших. 
Серед цих робіт не було таких, що безпо-
середньо стосуються методики проведен-
ня уроків, але окремі результати цих до-
сліджень є корисними для організації на-
вчально-пізнавальної діяльності учнів на 
уроках математики.  

Безпосередньо уроку математики при-
свячені публікації [1], [2], [4], [6] та деякі 
наші.  

На методику проведення уроків у 
школі суттєвий вплив мають індивідуальні 
та вікові особливості учнів, а також харак-
тер навчальної дисципліни. Особливо це 
стосується навчання математики учнів 5-6 
класів, які нелегко переходять від навчан-
ня у початковій школі до основної. Існу-
ють об’єктивні причини, які викликають 
певні труднощі у засвоєнні учнями мате-
матичних знань. Вони пов’язані з абстрак-
тним характером математики. Інші причи-
ни пов’язані з психологічними особливос-
тями учнів: типом темпераменту учнів 
(холерики, флегматики, сангвініки, мелан-
холіки); реакцією на навчальні завдання 

(активісти, теоретики, прагматики, рефле-
ктори); типом репрезентативної системи 
(аудіали, візували, кінестетики) тощо. 

Мета статті – розкрити окремі аспек-
ти проведення уроків формування вмінь і 
навичок з математики в умовах викорис-
тання НІТН. 

Виклад основного матеріалу. Існу-
ють різні підходи до встановлення типів 
уроків для загальноосвітньої школи. Сьо-
годні науковці і вчителі-практики надають 
перевагу поділу уроків на типи відповідно 
до провідних цілей уроку. Розрізняють 6 
таких типів уроків: 1) засвоєння нових 
знань; 2) формування вмінь і навичок; 
3) застосування знань; 4) узагальнення та 
систематизації знань; 5) контролю й оці-
нювання навчальних досягнень; 6) комбі-
нований [3]. Серед системи усіх уроків у 
5-6 класах найбільша кількість припадає 
на уроки формування вмінь і навичок та 
комбіновані уроки. Багато вчителів прово-
дять уроки цих типів шляхом безпосеред-
нього розв’язування задач і вправ з підру-
чника. В інших учителів ці уроки викли-
кають найбільше труднощів у процесі під-
готовки і проведення, оскільки потребу-
ють урізноманітнення форм і методів на-
вчання, ретельного відбору вправ для уч-
нів конкретного класу. 

Кожний урок математики є частиною 
загального навчального процесу і методи-
чної системи навчання математики. У той 
же час сам урок має складну структуру 
(складається з цільового, змістового, сти-
муляційно-мотиваційного, операційно-
діяльнісного, контрольно-регулювального 
та оцінно-результативного компонентів) і 
здійснюється в кілька етапів (актуалізація 
опорних знань, мотивація навчання, 
сприйняття і усвідомлення завдань, підсу-
мок, тощо). На структуру уроку і його ре-
зультативність впливають багато різнома-
нітних факторів. До основних слід віднес-
ти: особистість учителя і рівень його фа-
хової підготовки, вікові та індивідуальні 
особливості учнів класу і стан їх матема-
тичних знань, а також методологічний 
підхід до навчання, в межах якого відбува-
ється навчальний процес. Слід також за-
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уважити, що зміна одного з компонентів 
чи етапів уроку спричинює вплив на всю 
систему «урок», його організацію та мето-
дику проведення.  

Будемо розглядати урок математики в 
5-6 класах за умови дотримання особисті-
сно орієнтованого підходу до навчання і 
активного використання мультимедійної 
дошки. Тут і надалі маємо на увазі муль-
тимедійний комплекс: комп’ютер, проек-
тор і сенсорна дошка. 

Основна сутність особистісно орієн-
тованого навчання полягає у визнанні 
людської суб’єктності, самобутності та 
самоцінності, активізації у розвитку учня 
свідомості, ціннісно-смислової сфери, са-
мооцінки, а також формуванні особистіс-
них властивостей – активності, цілеспря-
мованості, відповідальності, винахідливо-
сті, самостійності, наполегливості, тощо. 

Якість і результативність уроків під-
вищується завдяки гармонійному поєд-
нанню традиційних та інноваційних форм, 
засобів і методів подання нового матеріалу 
та формування знань та навичок в учнів. 
Використання на уроках математики му-
льтимедійної дошки створює значний 
ефект на педагогічну діяльність вчителя і 
навчально-пізнавальну діяльність учнів.  

На уроці формування знань, умінь і 
навичок важливу роль відіграє етап актуа-
лізації опорних знань, який складається з 
повторення теоретичного матеріалу та 
розв’язування усних вправ. Якщо при 
цьому задіяти мультимедійну дошку, то 
учень зможе не лише чути запитання, а й 
бачити його. Це зручно, оскільки в одному 
класі навчаються учні з різним типом ре-
презентативної системи. Крім цього, після 
відповіді на дошці може з’явитися прави-
льна відповідь, що дає можливість учню 
порівняти свою думку з правильною і са-
мому пояснити, де він припустився неточ-
ності чи помилки. За таких умов він буде 
почуватися комфортніше, ніж коли прави-
льну відповідь дає однокласник. 

Сучасні підручники містять значну кі-
лькість усних вправ і саме їх може пропо-
нувати вчитель, використовуючи підруч-
ник. Але в цьому випадку учні одразу ба-

чать весь обсяг вправ і кожен намагається 
розв’язати все, ще до того, як його викли-
кали. Використання мультимедійної дош-
ки під час розв’язування усних вправ інте-
нсифікує навчальний процес і урізномані-
тнює його. Завдання можуть з’являтися 
поступово, що дає можливість вчителю 
з’ясувати швидкість реакції та швидкість 
мисленнєвих процесів учня. Використання 
різних фабул та форм подання завдань для 
усного рахунку допомагає вчителю утри-
мувати увагу учнів довший час. Напри-
клад, під час вивчення десяткових дробів 
учням можна запропонувати такі вправи 
для усного рахунку. 

1. При переписуванні прикладів з дош-
ки Аня пропустила деякі коми. Допомо-
жіть їй виправити помилки! 

1) 14,7 – 44 = 10;        2) 5,8 + 2 = 78; 
3) 305 + 1,04 = 4,09;   4) 1,5 + 15 = 3; 
5) 9,8 + 2 = 11 8;         6) 4,2 – 19 = 2,3;  
7) 1,5 + 4,5 = 60;      8) 9,4 – 1 ,4 = 80; 
9) 7,05 + 3,95 = 1100. 
2. У кожному квадраті (рис. 1) знай-

діть стовпчик, рядок чи діагональ, сума 
чисел у яких дорівнює числу над квадра-
том. 

 

 
Рис. 1 

 
Зрозуміло, що періодично усні вправи 

мають просто озвучуватися вчителем. Це 
привчає учнів слухати. 

Як відомо, суть уроку формування 
умінь і навичок полягає в тому, що в ре-
зультаті своєї практичної діяльності учні 
приходять до чітко сформованого алгори-
тму розв'язування того чи іншого завдан-
ня. Звісно, досягти цього можна лише за 
рахунок розв’язання великої кількості од-
нотипних задач чи прикладів. Тож, щоб 
підтримати інтерес учня до уроку, одно-
типні завдання мають подаватися різними 
способами. Наприклад, за правильне роз-
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в’язання завдання може повідомлятися 
цікава інформація чи відкриватись якась 
частинка картинки. Правильні відповіді 
можуть використовуватися для розшиф-
ровування певного слова чи фрази. На 
дошці можуть подаватися завдання з част-
ковими розв’язаннями, де потрібно запов-
нити лише пропуски або виправити поми-
лки. Без мультимедійної дошки все це ви-
магає тривалої підготовки вчителя до уро-
ку і невиправданих затрат часу на самому 
уроці.  

Можливості мультимедійного ком-
плексу: переміщувати об’єкти по дошці, 
створювати звуковий супровід, висвітлю-
вати лише частину написаного на ній, за-
пам’ятовувати написане, можливість ви-
ходу в Інтернет розширює і урізноманіт-
нює клас задач, які можуть розв’язуватися 
на уроці формування знань, умінь і нави-
чок.  

Для учнів 5-6-х класів важливим етапом 
уроку є фізкультхвилинка. Вона існує для 
того, щоб переключити увагу учнів, уник-
нути стомлюваності. За допомогою муль-
тимедійної дошки її можна провести яскра-
віше (під музику) і цікавіше. Наприклад, на 
дошці можуть з’являтись різні предмети, 
коли учні побачать плоску геометричну фі-
гуру – мають присісти, коли побачать 
об’ємну просторову фігуру – стрибнути. 
Іноді для переключення уваги і перепочинку 
можна використовувати не фізкультхвилин-
ку, а демонстрацію мультфільму, сюжетом 
до якого слугуватиме історична задача.  

Для того, щоб урок формування вмінь 
і навичок видався цікавим, він має містити 
як абстрактні, так і прикладні задачі. 
Останні є ефективним засобом створення 
та підтримування мотивації до навчання 
математики. У процесі їх розв’язування 
виникають додаткові можливості показати 
учням, як математика застосовується в рі-
зних сферах діяльності людини. Під час 
розв’язування прикладних задач учні сти-
каються з проблемою, яка полягає у недо-
статній інформації про певні процеси чи 
явища. Ще однією проблемою є недостат-
ній рівень сформованості образного мис-
лення, тобто учні просто не можуть уяви-

ти собі, про що йдеться в задачі, а відпові-
дно не можуть скласти алгоритм дій. За 
допомогою мультимедійної дошки можна 
наочно пояснити суть процесу, про який 
йдеться в задачі, використовуючи відео 
ролики, фотографії, малюнки, звук. 

Розглянемо приклад, аналізуючи по-
яву нової інформації на мультимедійній 
дошці. 

І. З’являється умова задачі. 
Задача. Швидкість звуку у воді 1500 

м/с. Час проходження звуку, виміряний 
ехолотом, дорівнює 1,8 с. Яка глибина мо-
ря в цьому місці? 

ІІ. Учитель запитує учнів, чи всі слова 
в умові задачі зрозумілі. З’ясовується 
зміст слова «ехолот» (пояснює учень чи 
вчитель). 

На дошці з’являється  текст.  
Эхолот – пристрій, за допомогою яко-

го  вимірюють глибину моря. 
ІІІ. Учням пропонується розв’язати 

задачу. 
Якщо учні називають число вдвічі бі-

льше, ніж потрібно, то на екрані 
з’являється зображення (рис. 2), яке допо-
магає учням зрозуміти, що за час, визна-
чений ехолотом, звук проходить подвоєну 
відстань.  

 

 
Рис. 2 

 
Урок формування знань, умінь і нави-

чок може містити самостійну роботу на-
вчального характеру на 2 варіанти. Якщо 
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завдання подати з використанням мульти-
медійної дошки, то вони з’являться одно-
часно для обох варіантів, одразу в повно-
му обсязі. Це дає можливість учителю не 
затрачати час на написання умов на уроці, 
а учням – починати розв’язувати завдання 
в довільному порядку. 

Звичайно, мультимедійна дошка не є 
самодостатньою, принаймні на уроці фор-
мування знань, умінь і навичок. Такий 
урок не може обійтися без розв’язування 
задач біля дошки чи за дошкою. Мульти-
медійна дошка кріпиться до стіни, тож 
зробити непомітним те, що учень пише 
біля дошки, маючи в арсеналі лише 
комп’ютер, проектор і мультимедійну до-
шку, неможливо. Крім того, писати по та-
кій дошці не досить зручно (тінь від руки 
може заважати), а швидкість писання по 
такій дошці є значно меншою, ніж швид-
кість писання по класичній дошці. Тож, 
доцільним є використання обох дошок – 
класичної та мультимедійної. 
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ВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ. Рассматри-
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тике в 5-6 классах с использованием новых информационных технологий обучения. При прове-
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Abstract. Vasylieva D. LESSONS IN MATHEMATIC AT 5-6 YEARS WI TH THE USE 

OF NEW EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES. Some aspects of mathematics 
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nologies are examined in this article. The author takes into account personal approach to studies and 
active use of multimedia board. 
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