
 
 
 

© Gubar D. 
 

 

119 

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ 
СЛАЙД-ЛЕКЦІЙ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

Д.Є.Губар, 
аспірантка, 

Донецький національний університет, 
м. Донецьк, УКРАЇНА 

 
У статті висвітлюється авторський досвід упровадження слайд-лекцій у навчанні дис-

ципліни «Аналітична геометрія». Автор аналізує можливості використання інтерактивної 
дошки на лекційному занятті. Зазначаються переваги слайд-лекцій, наводяться приклади 
авторських розробок слайд-лекцій.  
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Постановка проблеми. Швидкий роз-
виток і поширення нових інформаційно-
комунікаційних технологій набуває сього-
дні характер глобальної інформаційної 
революції, яка відіграє важливу роль в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства, зок-
рема в освіті. Як підкреслюється в Оки-
навській Хартії глобального інформацій-
ного суспільства, прийнятій 22 липня 2000 
року, «інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ) є одним з найважливіших 
чинників, що впливають на формування 
суспільства XXI століття». 

Використання інформаційно-комуні-
каційних технологій у навчальному про-
цесі поступово вносить зміни у невід’ємні 
елементи традиційної системи освіти, за-
мінюючи дошку і крейду на електронну 
дошку і комп'ютерні навчальні системи, 
книжкову бібліотеку на електронну, зви-
чайну аудиторію на мультимедійну. 

Саме тому актуальним завданням у 
сфері навчання є розробка таких освітніх 
технологій, що використовують переваги 
комп'ютерних форм навчання і разом з 
тим здатні модернізувати традиційні фор-
ми навчання з метою якісного підвищення 
рівня навчального процесу у ВНЗ. 

Таку можливість можуть надати про-
грамно-педагогічні засоби (ППЗ), що базу-
ються на використанні електронної інтерак-
тивної дошки. Різноманіття можливостей 
цього технічного засобу настільки модер-

нізує таку традиційну форму навчання, як 
лекція, що дозволяє говорити про виник-
нення нової форми навчання, яку доречно 
назвати динамічною слайд-лекцією. 

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
танням упровадження ІКТ у навчальний 
процес присвячені праці багатьох дослід-
ників: В.Безпалька, Л.Білоусової, В.Бонда-
ревської, П.Гальперіна, Б.Гершунського, 
Ю.Дорошенка, М.Жалдака, В.Зінченка, 
Т.Ільїної, А.Кокаревої, О.Леонтьєвої, В.Ла-
пінського, В.Мадзігона, В.Маланіна, Ю.Маш-
биця, В.Монахова, І.Підласого, Б.Поляні-
на, С.Ракова, О.Скафи, Н.Тализіної. 
О.Тутової та ін. У науковому доробку цих 
вчених сформульовані основні педагогічні 
вимоги, розглянуті дидактичні й методич-
ні принципи, які повинні враховуватися 
при розробці і впровадженні нових елект-
ронних засобів. 

Aналіз наукових досліджень, присвя-
чених питанням вдосконалення вузівських 
лекцій, показав загальну значущість сфо-
рмульованої вище проблеми. Різним аспе-
ктам удосконалення лекцій присвячені 
роботи таких вчених, як: М.М.Бахтін, 
А.І.Башмаков, Н.В.Бугайов, B.C.Вовк, М.І.Д’я-
ченко, Н.І.Загузов, B.C.Ільїн, Н.М.Лосєва, 
М.В.Працьовитий, О.В.Семеніхіна, М.Ю.Сі-
вергін та інші. 

Як показав аналіз попередніх дослід-
жень, матеріалів комп’ютерної підтримки 
лекцій саме з аналітичної геометрії у ви-
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щій школі розроблено недостатньо, а та-
кож методику їх використання не предста-
влено повною мірою. 

Мета статті полягає у висвітленні ав-
торського досвіду використання слайд-
лекцій у процесі навчання студентів-мате-
матиків дисципліні «Аналітична геомет-
рія». 

Виклад основного матеріалу. Органі-
зація початкового періоду оволодіння но-
вим навчальним матеріалом повинна здій-
снюватися таким чином, щоб студент мав 
можливість досягнути суттєвого результа-
ту у навчанні за мінімальний період. Саме 
тому, на лекційних заняттях з дисципліни 
«Аналітична геометрія» нами широко ви-
користовується інтерактивна дошка.  

Електронна інтерактивна дошка або 
мультимедійна дошка – це гнучкий ін-
струмент, що поєднує в собі простоту зви-
чайної маркерної дошки з можливостями 
комп'ютера. Це ефективний спосіб упро-
вадження електронного змісту й мульти-
медійних матеріалів у масове освітнє се-
редовище.  

Використання інтерактивної дошки у 
навчанні дозволяє: 

� демонструвати слайд-лекції, презе-
нтації та проекти, виконані у середовищі 
Smartboard Notebook; 

� працювати з текстом і зображен-
нями; 

� створювати нотатки за допомогою 
електронного чорнила (маркера); 

� зберігати зроблені нотатки для пе-
редачі електронною поштою, розміщення 
в Інтернеті або друкування; 

� переглядати Web-сайти; 
� наносити нотатки поверх тексту, 

зображень, відео тощо; 
� застосовувати вбудований у про-

грамне забезпечення інтерактивної дошки 
презентаційний інструментарій для збага-
чення дидактичного матеріалу; 

� працювати з будь-якими програ-
мами. 

Робота з інтерактивною дошкою зосе-
реджує студента на розв’язанні того чи 
іншого завдання, покращує сприйняття 
матеріалу, а також розвиває уміння студе-

нтів правильно викладати свої думки. 
Крім того, електронні інтерактивні дошки 
більш успішно, ніж будь-який інший при-
стрій або гра популяризують серед студе-
нтів навички роботи з комп'ютерами, що 
так необхідні в XXI столітті [2, 355]. 

На думку багатьох вчених, найбільші 
труднощі, що виникають при застосуванні 
сучасних технологій у навчанні, пов’язані 
з підтримкою динамічної взаємодії викла-
дача зі студентами на занятті, особливо 
лекційному. Електронні інтерактивні дош-
ки допомагають розв’язати цю проблему і 
збагачують можливості комп'ютерних 
технологій у навчанні, використовуючи 
великий екран для роботи з мультимедій-
ними матеріалами. Цей екран, який мо-
жуть бачити усі присутні в аудиторії, ви-
водить взаємодію студентів з викладачем 
на новий рівень. Інтерактивна технологія 
електронної дошки й можливості програ-
много забезпечення дозволяють влашто-
вувати в навчальній аудиторії заходи, у 
яких беруть участь всі присутні. Саме то-
му її доречно використовувати для демон-
страції так званих слайд-лекцій. 

Динамічна слайд-лекція – це аудіо-
візуальний спосіб представлення інфор-
мації, розділеної на кадри (слайди), із за-
стосуванням програмно-технічних засобів, 
який орієнтований на підвищення якості 
навчання і значне збільшення інформацій-
ної місткості, покращення наочності ака-
демічної лекції [1, 3]. 

Відеолекції та слайд-лекції за кордо-
ном мають досить широке використання. 
В основному, вони застосовуються в дис-
танційній вищій освіті, але також їх вико-
ристовують у коледжах у межах спеціаль-
них занять, що проводяться викладачами 
вищих навчальних закладів з метою підго-
товки майбутніх студентів. 

До переваг слайд-лекцій педагоги від-
носять те, що:  

���� слайд-лекції концентрують увагу 
студентів на основних моментах навчаль-
ного матеріалу; 

���� поєднання усного лекційного ма-
теріалу із зображенням ілюстрацій, схем, 
таблиць, діаграм, відео та звукової інфор-
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мації, робить лекцію цікавою, наочною і 
переконливою за рахунок використання 
сучасних мультимедійних технологій; 

���� використання слайд-лекцій можли-
во під час позаурочної діяльності: для са-
мостійної роботи, додаткових занять, ви-
конання домашнього завдання; 

���� з’являється можливість перевірки 
знань в інтерактивному режимі, спільного 
(у ході лекції) складання опорних схем і 
таблиць, проведення порівнянь,  

���� слайд-лекція надає можливість од-
ночасного представлення інформації різ-
ними способами: текстової, графічної, 
анімаційної, відео та звукової. 

Принцип наочності у слайд-лекції по-
лягає не стільки у можливості пасивного 
споглядання студентами моделей, скільки 
в активній перетворюючій діяльності, у 
процесі якої вони самостійно будують мо-
делі. Якщо електронні засоби дозволяти-
муть студентам добудовувати чи видозмі-
нювати моделі, тоді можна очікувати на 
значне підвищення ефективності навчан-
ня. Адже аналізуючи динамічні моделі, 
встановлюючи суттєві зв’язки між їх скла-
довими, виділяючи певні ознаки, студенти 
формуватимуть основні прийоми розумо-
вої діяльності [3,47]. 

Так, наприклад, у слайд-лекції «Криві 
другого порядку» для побудови графіків 
кривих другого порядку нами широко ви-
користовується програмний комплекс 
GRAN, розроблений групою авторів під 
керівництвом доктора педагогічних наук, 
академіка М.І.Жалдака. Завдяки цьому 
програмно-педагогічному засобу студенту 
надається можливість самостійно проана-
лізувати, яким чином може змінюватися 
вигляд еліпса від значення його ексцент-
риситету, зробити висновок щодо цього і 
довести свої припущення, побудувавши 
графіки. 

Розробка слайд-лекції починається з 
педагогічного сценарію, на стадії напи-
сання якого необхідно виконати такі осно-
вні завдання [4]: конкретизувати цілі ви-
користання слайд-лекції; провести аналіз 
логічної структури навчального матеріалу; 
обрати методи навчання; відібрати необ-

хідний навчальний матеріал; провести си-
нтез навчального матеріалу; розробити 
завдання для закріплення цього матеріалу. 

Успішність слайд-лекції залежить від 
того, наскільки ретельно перед її створен-
ням було продумано і враховано: мету, 
аудиторію (особливості конкретної групи) 
і зміст [5]. 

Підкреслимо, що слайд-лекція для сту-
дента – спосіб сприйняття інформації, се-
редній між читанням книги і театральним 
уявленням: можна читати, слухати, запи-
сувати і емоційно сприймати. 

Лекція є театр одного актора, слайди – 
тільки вдала декорація і суфлер, що нада-
ється комп'ютером-асистентом [1, 5]. 

Під час читання лекцій з дисципліни 
«Аналітична геометрія» нами широко ви-
користовуються слайди, створені у про-
грамному середовищі Smartboard Note-
book для інтерактивної дошки [2, 354]. Ми 
розробляємо слайд-лекції для кожної теми 
дисципліни, передбаченої робочою про-
грамою. Після проведення лекційного за-
няття студентам пропонується електро-
нний варіант слайд-лекції, з яким вони 
можуть працювати самостійно: виконува-
ти завдання, відповідати на запитання, 
розв’язувати задачі. Зауважимо, що ці ма-
теріали будуть корисні студентам при під-
готовці до колоквіумів та модульних кон-
тролів з дисципліни. 

Наведемо фрагмент розробленої нами 
слайд-лекції з теми «Системи координат. 
Рівняння ліній на площині» у програмно-
му середовищі Smartboard Notebook 
(рис. 1). Усі слайд-лекції розробляються у 
такому стильовому рішенні і мають таку 
структуру: 1) тема; 2) зміст; 3) рекомен-
дована література; 4) основний матеріал; 
5) завдання для обмірковування; 6) контроль-
ні питання для самостійного опрацювання. 

Зазначимо, що у більшості розробле-
них нами слайд-лекцій містяться аніма-
ційні елементи, що полегшують сприйнят-
тя студентами матеріалу дисципліни, роз-
вивають їхнє просторове мислення.  
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Рис. 1. Фрагмент слайд-лекції «Системи координат. Рівняння ліній на площині»  
у програмному середовищі Smartboard для інтерактивної дошки 

 
Висновки. Досвід автора щодо вико-

ристання слайд-лекцій у навчальному 
процесі доводить, що викладання матеріа-
лу із застосуванням слайд-лекцій дозво-
ляє: підвищити якість і рівень деталізації 
малюнків на слайді; полегшити подачу 
матеріалу викладачем завдяки електронній 
візуалізації конструктивно складних лек-

ційних фрагментів (малюнків, формул, 
схем); економити лекційний час за раху-
нок вилучення часоємного процесу від-
творення інформації на дошці; покращити 
естетику і культуру подання лекційного 
матеріалу в цілому. 
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ционном занятии. Подчеркиваются преимущества слайд-лекций, приводятся примеры ав-
торских разработок.  
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Abstract. Gubar D. METHODOLOGY OF DESIGNING AND APPLYING THE DY-

NAMIC SLIDE-LECTURES FOR TEACHING ANALYTICAL GEOMET RY. The author's 
experience of using slide-lectures for teaching analytical geometry is given in the article. The author 
has examined the implementation of interactive smart board during the lectures. The advantages of 
slide-lectures are stressed by the author, some samples are given. 

 
Key words: slide-lecture, interactive smart board, IT, analytical geometry. 

 
 

Стаття представлена професором Н.М.Лосєвою. 
Надійшла до редакції 17.06.2011 р. 


