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Висвітлюється авторський досвід у створенні мультимедійних презентацій, що 

призначені для супроводу лекцій з вищої математики в технічних вищих навчальних за-

кладах. Методика створення мультимедійного супроводу розглядаються на прикладі 

теми «Границя функції у точці».  

 

Ключові слова: навчання вищої математики, лекції, мультимедійні засоби навчання. 

 

 
 

Постановка проблеми. Науково-

технічний прогрес, розвиток сучасних 

комп’ютерних технологій кардинальним 

чином впливають на підходи до освітньої 

діяльності, інтенсифікують процес підго-

товки спеціалістів у вищому навчальному 

закладі. Останнім часом спостерігається 

зменшення часу, що відводиться на ви-

вчення навчальних дисциплін, а обсяг ін-

формації навпаки збільшується. Це, без 

сумніву, впливає на рівень підготовки 

спеціалістів. Раціональне структурування, 

ущільнення навчального матеріалу, його 

ефективна презентація під час лекційних 

занять є однією з актуальних проблем су-

часної методичної науки.  

Сучасні мультимедійні засоби умож-

ливлюють представлення інформації у рі-

зних видах: текст (у письмовій та усній 

формі), статичні зображення (таблиці, 

графіки, ілюстрації), звук, відео, анімація 

тощо. Мультимедіа в навчальному процесі 

активізує усі канали сприйняття (слухо-

вий, зоровий та моторний) та створює по-

зитивний емоційний фон. Таким чином, 

використання мультимедійного супроводу 

лекцій інтенсифікує навчальний процес за 

рахунок ущільнення та раціоналізації по-

дання навчального матеріалу. 

Аналіз актуальних досліджень. 

Проблемі використання мультимедійних 

технологій та ІКТ у навчальному процесі 

приділяли увагу такі дослідники, як 

М.І.Башмаков [3], А.Г.Баришкін [2], Д.Є.Гу-

бар [4], С.Н.Зарипов [7], Н.М.Лосєва [8], 

Н.А.Резник [9], О.І.Скафа [10], О.В.Тутова 

[10] та ін.  

Н.М.Єжова, Н.В.Іванчук, Н.М.Резник 

[5], досліджуючи питання візуалізації на-

вчання в процесі розробки комп’ютерних 

програм, розглядають такий різновид 

комп’ютерних засобів навчання як слайд-

фільми, що представляють собою ряд кад-

рів, де послідовно розкривається та чи ін-

ша тема. Дослідники пропонують варіанти 

слайд-фільмів із різним ступенем деталь-

ності викладу матеріалу: для дистанційно-

го навчання (для учня) та для дидактичної 

підтримки уроку (для вчителя). 

С.Н.Зарипов [7] визначає мультиме-
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дійну наочність як вторинний продукт по 

відношенню до вихідної навчальної інфо-

рмації, що представляє собою деяку інфо-

рмаційну модель, яка відображає або за-

міщає вихідну інформацію у зручній та 

простій формі. На думку дослідника, при її 

створенні важливо виходити не стільки з 

ідентичності мультимедійної інформації 

та реальної дійсності, скільки з конкрет-

них цілей навчання. 

А.Г.Баришкін, Т.В.Шубіна та Н.В.Резник 

[2], приділяючи увагу питанню візуалізації 

навчального матеріалу при створенні муль-

тимедійного супроводу навчального заняття, 

підкреслюють важливість дотримання на-

ступних умов: 

 оформлення інформації на екрані 

має бути виконано аскетично та одномані-

тно таким чином, щоб кількість керуючих 

кнопок була мінімальною та вони були 

розташовані в одному місці; 

 візуальне представлення даних має 

бути простим та лаконічним, «рисунок має 

передавати сутність справи та якомога бі-

льше своїх даних «вводити у пам'ять»; 

 при конструюванні будь-якого ма-

тематичного образу необхідно, по можли-

вості, використовувати всі три мови пред-

ставлення знань (текст – рисунок – фор-

мула); 

 при представлені на екрані геомет-

ричної інформації та формул необхідно 

дотримуватись точності у відтворенні її 

структур та елементів; 

 сторінка екрана має повністю міс-

тити весь зміст фрагмента теорії, що роз-

глядається, акцентуючи увагу на головно-

му та найбільш суттєвому. 

Постановка завдання. Розглянемо 

методику створення мультимедійного су-

проводу лекції з вищої математики на 

прикладі теми «Границя функції у точці та 

на нескінченності». Запропонуємо мето-

дичні рекомендації щодо використання 

такого роду засобів навчання на лекціях та 

під час самостійної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Осно-

вним призначенням мультимедійного су-

проводу лекцій під час навчання вищої 

математики, на наш погляд, є візуалізація 

навчального матеріалу, яка вважається 

складним психічним процесом. Вона має 

вплинути на розвиток зорової пам’яті, 

асоціативного, образного та логічного ми-

слення. При створенні мультимедійних 

засобів навчання виникає певне протиріч-

чя між можливостями: педагога, який зна-

ється на методиці навчання, але не завжди 

готового технологічно до створення таких 

засобів навчання, і – програміста, який 

вміє грамотно використовувати будь-які 

технології, ефективність яких часто ви-

кликає сумніви у методистів. Сучасні мо-

жливості офісних пакетів, таких як 

Microsoft PowerPoint, уможливлюють ні-

велювання цього протиріччя. За допомо-

гою презентацій, створених у Microsoft 

PowerPoint, статичну та одноманітну по-

дачу навчального матеріалу за допомогою 

крейди та дошки під час лекційних занять 

легко можна перетворити в динамічний, 

жвавий процес. Крім того, зростає швид-

кість викладання навчального матеріалу, 

з’являється можливість інтерактивного 

представлення нового матеріалу та вико-

ристання динамічних моделей у процесі 

формування понять. 

О.І.Скафа та О.В.Тутова [10, с. 139] 

зазначають, що успішність презентації за-

лежить від того, наскільки ретельно перед 

її створенням було продумано та врахова-

но мету (наскільки точно визначено суть 

того, про що ви хочете розповісти, і підіб-

рані факти, які використовуються для ар-

гументації), аудиторію (наскільки врахо-

вано особливості конкретної групи студе-

нтів) та зміст (наскільки продумано сце-

нарій презентації). На думку дослідників, 

основа будь-якої правильно спланованої 

презентації – це логічний аналіз послідов-

ності відображення матеріалу, можливих 

питань і добре продумані репліки для ко-

ментарю презентації. 

Створюючи мультимедійні презента-

ції до лекцій з вищої математики, ми пере-

слідуємо дві цілі: 

 мультимедійний супровід викладу 

теоретичного матеріалу під час аудитор-

ного заняття; 

 використання матеріалів презен-
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тації студентами під час самостійного 

опрацювання теоретичних відомостей. 

Це визначає розгалужену структуру 

презентації. План лекції на одному з пер-

ших слайдів доцільно складати з гіперпо-

силань, завдяки яким студент зможе пе-

рейти до відповідного теоретичного бло-

ку. Така структура зручна і при викорис-

танні розробки викладачем під час  лекції, 

і в процесі самостійної роботи студента. 

Опрацьовуючи матеріал, студент отримує 

можливість рухатися за своєю власною 

освітньою траєкторією, враховуючи свої 

бажання та здібності. Навігація всередині 

блоку організується за допомогою керую-

чих кнопок.   

Кожний теоретичний блок, на наш по-

гляд, крім викладу теоретичного матеріа-

лу, має містити вправи на первинне закрі-

плення нових понять, алгоритмів, теорем 

тощо. Доцільна, на наш погляд, структура 

презентації представлена на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Доцільна структура презентації до лекції з вищої математики 

 

Наповнення теоретичних блоків від-

бувається з урахуванням змісту навчаль-

ного матеріалу, рівня його абстрактності, 

рівня вихідних знань та готовності студен-

тів до сприйняття цього матеріалу.  

Опануванням поняття границі функції 

розпочинається вивчення елементів мате-

матичного аналізу студентів інженерних 

спеціальностей. Поняття математичного 

аналізу характеризуються високим рівнем 

абстрактності та є досить складними для 

сприйняття студентами. У більшості на-

вчальних посібників поняття границі фун-

кції (у точці та на нескінченності) вводять-

ся абстрактно-дедуктивним методом на 

мові " "  . Досить формалізована мате-

матична мова не сприяє свідомому сприй-

няттю та засвоєнню цього поняття. Але ж 

це поняття є базовим поняттям теорії ди-

ференціального та інтегрального числен-

ня, що у свою чергу є апаратом дослі-

дження в багатьох спеціальних дисциплі-

нах майбутніх інженерів. Тому виникає 

потреба пошуку методичних шляхів фор-

мування цих понять у курсі вищої матема-

тики. 

Наведемо приклад наповнення теоре-

тичних блоків до лекції «Границя функції 

у точці та на нескінченності» для студен-
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тів технічних ВНЗ. Цю тему ми розбиває-

мо на декілька теоретичних блоків. 

1. Закладаємо фундамент (базові по-

няття та квантори) (у цьому блоці наво-

дяться поняття околу точки, правосторон-

нього та лівостороннього околу, містяться 

означення та геометричний зміст модуля 

числа, позначення та зміст кванторів існу-

вання, спільності, слідування, рівносиль-

ності тощо). 

2. Границя функції у точці. 

3. Односторонні границі. 

4. Нескінченна границя в точці. 

5. Границя функції на нескінченності. 

В.Хорт [11] зазначає, що хоча, за сло-

вами Евкліда, й не існує «царського шля-

ху» у математиці, проте необхідно прик-

ласти всі зусилля для того, щоб студенти 

подолали цей шлях із більшим комфор-

том, ніж пропонують класичні підручни-

ки. Значні переваги перед текстовим, гра-

фічним чи іншим традиційним повідом-

ленням має аудіовізуальне в поєднанні з 

кольором і рухом, що якісно інакше 

сприймається й запам’ятовується, а іноді 

вступає в несподівані асоціативні зв’язки з 

іншими знаннями. Алгоритм «спочатку 

бачу – потім кажу» закладений у людській 

психіці. На думку психологів 

«…мислення – це більшою мірою візуаль-

не мислення. Так, існує невізуальний, аб-

солютно автоматичний, спосіб мислення, 

у тому разі, коли є всі необхідні дані. Саме 

так діє комп’ютер. Результати близькі до 

автоматичної обробки може дати і людсь-

кий мозок, якщо його навчили відповід-

ним чином, або він знаходиться під тис-

ком зовнішніх сил, що позбавляють його 

здібності до самостійної творчості» [1, c. 

162]. 

Саме такий підхід, заснований на спо-

стереженні та аналізі візуальних моделей, 

ми вважаємо доцільним у процесі форму-

вання понять математичного аналізу.  

Теоретичний блок «Границя функції у 

точці» починається з розгляду графіків 

декількох функцій (рис. 2).  

Студентам пропонується проаналізу-

вати поведінку функції поблизу точки 

х а . За допомогою створених анімацій, 

увага студентів зосереджується на тому, 

що на рис.1-2 слайда при наближенні ар-

гументу до а  і зліва, і справа значення 

функції наближуються до В . А функція, 

графік якої зображено на рис. 3 слайда, не 

має такої властивості. Для цієї функції, 

якщо х  наближується до а  справа, то 

значення функції наближаються до С , а 

якщо зліва – то значення функції набли-

жаються до В . На цьому етапі викладач 

зазначає, що властивості функцій, зобра-

жених на рис.1-2, повністю виражають 

сутність поняття границі функції у точці. 

У цих випадках кажуть, що границя функ-

ції при х а  дорівнює В . Таким чином 

формується поняття границі функції у то-

чці на чуттєвому (інтуїтивному) рівні, 

який є початковою сходинкою у його за-

своєнні. 

 

 
 

Рис. 2. Уведення поняття границі функції 

 

Після цього починається робота з ви-

явлення суттєвих властивостей поняття 

границі функції у точці. Лектор звертає 

увагу студентів на той факт, що досліджу-

ється поведінка функції у достатньо мало-

му околі точки а , а в самій точці х а  

функція може бути не визначена. 

На наступному слайді формулюється 

строге означення границі функції у точці 

(рис. 3). Означення подається у словесній 

та дублюється в символьній формі (за до-

помогою кванторів).  

Означення. lim ( )
x a

f x B


 , якщо для 

будь-якого числа 0E  знайдеться число 
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0r   таке, що для всіх ( ; )x a r a r    

і x a  виконується нерівність 

( ) .B E f x B E     Або в символьній 

формі:  
lim ( ) 0 0 :

( ; ),

( ) .

x a
f x B E r

x a r a r x a

B E f x B E


     

     

   

 

 

 
 

Рис. 3. Означення та геометричний зміст 

границі функції в точці 

 

Слайд також містить відеоролик, в 

якому розкривається геометричний зміст 

поняття границі функції у точці (обираєть-

ся Е-полоса точки В, добирається r окіл 

точки а , такий, що відповідна частина 

графіка функції опиняється в Е-полосі то-

чки В). 

Такі динамічні моделі можна, напри-

клад, створити за допомогою ППЗ DG або 

GRAN-2D і записати хід експерименту за 

допомогою UVScreenCamera або будь-

яких інших програм, що записують усе, 

що відбувається на екрані.  

У презентації, на наш погляд, доцільно 

використовувати звуковий супровід. Якщо 

розробка використовується на лекційному 

занятті, звук можна відключити, і всі по-

яснення в такому разі подаються виклада-

чем, саме він організує евристичну бесіду 

зі студентами. У разі самостійної роботи 

студента з розробкою всі анімації супро-

воджуються коментарями, в яких підкрес-

люються важливі моменти, звертається 

увага на суттєві властивості означуваних 

понять. 

Після роботи з означенням границі 

функції у точці, студентам пропонуються 

вправи на визначення границі функції у 

точці, у випадку графічного способу її за-

вдання (рис. 4). Під час самостійної робо-

ти з презентацією студенти мають можли-

вість перевірити рівень засвоєння озна-

чення за допомогою кнопки «Відповідь», 

клацання по якій виводить на екран пра-

вильні відповіді. 

 

 
 

Рис.4. Вправи на первинне закріплення 

поняття границі функції у точці 

 

Наступні слайди презентації призна-

чені для формування уміння застосовувати 

означення границі для розв’язання (дове-

дення) задач (теорем). Виходячи з озна-

чення, студент разом із викладачем скла-

дають правило-орієнтир для доведення 

того, що lim ( )
x a

f x B


  (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Правило-орієнтир для доведення 

рівності lim ( )
x a

f x B
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Формування уміння застосовувати це 

правило починається з розв’язання задач-

теорем: 
0

lim
x х

С С


  та 
0

0lim
x х

х х


  (рис.6). 

Кроки розв’язання цих задач оформ-

лені в презентації за допомогою анімацій. 

Це надає можливість організувати еврис-

тичний діалог зі студентами в процесі реа-

лізації правила-орієнтиру. Після розв’язан-

ня задачі на слайді з’являється кнопка, 

клацання по якій відкриває рисунок з гео-

метричною інтерпретацією доведених фа-

ктів (рис. 6). 

 

 
 

Рис.6. Розв’язання та геометрична  

інтерпретація задачі-теореми 

 

На останньому слайді теоретичного 

блоку передбачена керуюча кнопка, кла-

цання по якій відправляє користувача на 

слайд з планом лекції.  

Аналогічним чином створюємо слай-

ди інших теоретичних блоків:  

«Односторонні границі»,  

«Нескінчена границя»,  

«Границя функції на нескінченності». 

Одноманітність викладу матеріалу всіх 

теоретичних блоків лекції сприятиме то-

му, що студенти, керуючись логікою дос-

лідження нових понять на попередніх ета-

пах, передбачають напрямок зосереджен-

ня своєї уваги, самостійно формулюють 

суттєві ознаки нових понять, правила-

орієнтири, закріплюють засвоєні алгорит-

ми. 

Висновки. Досвід використання таких 

мультимедійних презентацій під час лек-

цій з вищої математики для студентів тех-

нічних ВНЗ показує, що їх використання 

сприяє кращому засвоєнню абстрактних 

понять математичного аналізу, дають мо-

жливість зняти розумову напругу, яка за-

звичай виникає в процесі формування по-

нять математичного аналізу. Можливості 

інтерактивності уможливлюють гнучкість 

подачі навчального матеріалу, активізацію 

пізнавального інтересу, забезпечення зво-

ротного зв'язку під час лекції. 
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Резюме. Власенко К.В., Реутова И.Н. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ. В статье освеща-

ется авторский опыт в создании мультимедийных презентаций, предназначенных для 

сопровождения лекций по высшей математике в технических высших учебных заведе-

ниях. Методика создания мультимедийного сопровождения рассматривается на при-

мере темы «Предел функции в точке». 

 

Ключевые слова: обучение высшей математике, лекции, мультимедийные средст-

ва обучения. 

 

Abstract. Vlasenko K., Reutova I. THE METHOD OF MULTIMEDIA SUPPORT 

OF LECTURES IN HIGHER MATHEMATICS FOR STUDENTS OF TECHNICAL 

HIGHER SCHOOLS. The experience of the authors in creation of multimedia presentations 

intended for the support of lectures in higher mathematics at technical higher schools is de-

scribed in the article. The method of creating multimedia support has been considered on the 

example of the subject «A function limit in a point». 
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