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Висвітлюється авторська технологія створення та впровадження інтерактивного пор-

талу «Аналітична геометрія» у навчання студентів-математиків Донецького національного 
університету. Підкреслюються переваги такого засобу навчання, аналізуються всі складові 
порталу.  
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Постановка проблеми. Сучасне сус-
пільство знаходиться на новому етапі роз-
витку процесів обміну інформацією, коли 
найважливішим каталізатором світ визнав 
міжнародну комп'ютерну мережу Інтернет. 
Вона об'єднала мільйони людей і сотні кра-
їн, скоротила географічні відстані і ліквіду-
вала перепони для спілкування в різних 
областях науки, культури та освіти. Багато-
разово випробувані переваги Інтернет тех-
нологій привели до поступової побудови 
відкритих стандартизованих систем та їх 
інтеграції в мережі Інтернет у всіх галузях 
людського життя, у тому числі й в освіті.  

Одним із пріоритетних напрямів розви-
тку освіти є впровадження Інтернет техно-
логій, що забезпечують подальше удоскона-
лення навчально-виховного процесу, його 
ефективність та рівний доступ до якісної 
освіти, підготовку молоді до життєдіяльнос-
ті в новому інформаційному суспільстві.  

Аналіз актуальних досліджень. Питан-
ням розробки і застосування інформаційних 
освітніх ресурсів присвячені дослідження 
українських учених: В. Безпалька, Є. Вінни-
ченка, Ю. Горошка, М. Жалдака, І. Захарової, 
М. Кадемії, Ю. Машбиця, Н. Морзе, С. Рако-
ва, Ю. Рамського, С. Сисоєвої, О. Скафи, 
С. Семерікова, Ю. Триуса та ін. У роботах цих 
учених надається ґрунтовний аналіз сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
широко висвітлюються питання створення, 
наповнення та використання інформаційних 
освітніх ресурсів.  

Проте подальшого дослідження потре-
бує розгляд усіх аспектів створення і засто-
сування інтерактивних засобів у навчанні, й 
зокрема використання Інтернет технологій 
у навчанні математики.  

Метою статті є висвітлення авторської 
технології створення і використання інфо-
рмаційного інтерактивного порталу «Ана-
літична геометрія» у процесі навчання сту-
дентів-математиків класичного ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Ефек-
тивність сучасної математичної освіти тіс-
но пов’язана з ефективністю впровадження 
сучасних інтерактивних засобів у навчання. 
Саме використання можливостей сучасної 
комп’ютерної техніки і Інтернет технологій 
є ключовим у підготовці сучасного компе-
тентного фахівця. Математична компетен-
тність математика або викладача матема-
тики передбачає, зокрема, технологічну 
компетентність, яку С. Раков [4,104] ви-
значає як володіння сучасними математич-
ними пакетами для побудови комп’ю-
терних реалізацій математичних моделей і 
використання їх для наближених розв’язків 
задач та їх дослідження, і мультимедіаком-
петентність, пов’язану з умінням працю-
вати в мультимедійному, інтерактивному, 
гіпертекстуальному середовищі. Із метою 
формування вищезгаданих компетентнос-
тей у студентів класичних університетів 
нами було створено і застосовано у навчаль-
ному процесі авторський сайт – інформа-
ційний інтерактивний портал «Аналітична 
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геометрія». 
Аналіз педагогічної практики у бага-

тьох ВНЗ Англії, США, Польщі дозволяє 
стверджувати, що майже кожний курс, 
який викладається в університеті має свій 
сайт-портал.  

Існують різні підходи до визначення 
поняття «портал». Під порталом розуміють 
сайт, який містить велику кількість поси-
лань на інші сайти Інтернету. За допомо-
гою порталу відвідувач може рухатись в 
будь-якому відповідному напрямі, а зруч-
ний інтерфейс допомагає зорієнтуватися, 
знайти потрібну інформацію за всією ме-
режею Інтернет. Крім навігаційної частини 
інтернет-портал містить оригінальний кон-
тент – новини, огляди, документи і сервісну 
частину, що включає в себе різні послуги – 
пошту, форуми, дошки оголошень, голосу-
вання, розваги тощо. Розрізняють вертика-
льні та горизонтальні портали, або портали 
загального характеру, що обслуговують 
різні теми. Горизонтальні портали, їх ще 
називають універсальними, орієнтовані на 
максимально широку аудиторію, пропо-
нують різноплановий контент і мають дос-
татньо великий набір різноманітних серві-
сів. Як правило, вони вибудовуються на-
вколо пошукових систем. Вертикальні пор-
тали – це портали вузько тематичні. Вони 
спрямовані на якусь певну тематику або 
сферу діяльності і викликають інтерес у 
користувачів мережі за визначеними на-
прямами. Як правило, такі портали утво-
рюють навколо себе «спільноти» 
(«community») – більш-менш постійну гру-
пу людей, що систематично спілкуються 
між собою в чаті або форумі цього порталу. 
Форум – це ресурс для спілкування відві-
дувачів веб-сайту. На відміну від чату, у 
форумі існує можливість спілкуватися не в 
реальному часі, тому форум припускає 
більш серйозні обговорення. Форуми часто 
використовують для різного роду консуль-
тацій, в роботі служб технічної підтримки.  

Важливою сферою застосування пор-
талів є наука й освіта. За допомогою Інтер-
нет-технологій для широкого кола стають 
доступними основні методичні матеріали, 
розробки занять та системи оцінювання й 
самооцінки знань студентів.  

Ми погоджуємося з М. Кадемією 

[2,142], що інформаційно-освітній портал – 
це сукупність інформаційних, технологіч-
них і адміністративно-організаційних ком-
понентів, взаємопов’язаних із метою реалі-
зації однієї цільової функції – забезпечення 
якісного освітнього процесу, якій не зале-
жить від відстані до викладача. 

Інформаційно-освітній портал має за-
безпечувати:  
• єдині засоби навігації, що дозволяє кори-
стувачеві швидко і просто знайти потріб-
ний навчально-методичний матеріал;  

• універсальний набір сервісних служб, 
які використовує викладач під час ви-
кладання дисциплін;   

• просту технологію використання навча-
льної інформації;   

• моніторинг середовища на різних рів-
нях, збір статистичних даних за широ-
ким спектром параметрів тощо. 
Розглянемо більш докладно розробле-

ний нами інформаційний інтерактивний 
портал «Аналітична геометрія». Він був 
побудований на основі вимог до сайту кур-
сів, запропонованих у Стенфордському 
університеті (США) й містить: 
• короткі відомості про викладачів цього 
курсу із посиланням на особистий сайт 
лектора; 

• розклад занять (час і місце лекцій, ауди-
торних занять, індивідуальних консуль-
тацій, форми і вимоги поточного та під-
сумкового контролю); 

• програму курсу; 
• конспекти лекцій із можливістю заван-
таження; 

• деякі слайд-лекції (у програмному сере-
довищі Notebook); 

• рекомендовану літературу з посилання-
ми на сайти навчального призначення 
для її завантаження; 

• теми творчих завдань з дисципліни; 
• бібліотеку виконаних проектів (найкращі 
роботи студентів попередніх поколінь). 
Зауважимо, що окрім обов’язкових 

елементів, інтерактивний портал «Аналітич-
на геометрія» включає у собі багато додат-
кових компонент. 

Крім того, при створенні макету пор-
талу і впровадженні його у навчальний 
процес було ретельно враховані усі ерго-
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номічні вимоги, а саме: 
• кожна сторінка не повинна містити зай-
вої інформації (графічної чи текстової), 
що могла б відвернути увагу читача; 

• фон (бекграунд) має бути монотонним, 
причому необов'язково білим, краще ви-
користання світлого фону, при цьому 
текст повинен бути написаний темним 
кольором, наприклад, чорним чи темно-
синім. Не варто використовувати тем-
ний фон і світлий шрифт – це буде сто-
млювати очі читача; 

• при підборі гарнітури шрифту варто ці-
лком відмовитися від використання дрі-
бних розмірів шрифтових гарнітур;  

• при включенні в програму графічних 

зображень потрібно враховувати, що 
сторінки будуть проглядатися в систе-
мах з різним графічним розширенням і 
глибиною кольору, і орієнтуватися на 
апаратні засоби, які доступні більшості 
потенційних користувачів порталу. 
Наведемо приклад Головної сторінки 

(Початок координат) інформаційного інте-
рактивного порталу «Аналітична геомет-
рія» http://agportal.org.ua/ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Головна сторінка інтерактивного порталу «Аналітична геометрія» 

 

На Головній сторінці можна знайти за-
гальну інформацію про портал та останні 
новини щодо навчального процесу студен-
тів-математиків Донецького національного 
університету, проведення математичних та 
методичних конференцій, семінарів тощо. 

Для зручності роботи з різною інфор-
мацією, що знаходиться на порталі, а також 
для ознайомлення з усіма його можливос-
тями, студентам пропонується скориста-
тись Путівником Порталу. 

Панель Авторизація (розташована 
праворуч) створена для реєстрації учасни-

ків та дозволяє отримати доступ до усіх 
матеріалів порталу, включаючи авторські 
методичні розробки, онлайн-заліковки, ро-
зклад занять тощо. Зауважимо, що для сту-
дентів-першокурсників спеціальностей 
«Математика» і «Статистика» факультету 
математики та інформаційних технологій 
Донецького національного університету, 
авторизація є обов’язковою. 

Розділ Курс АНГ повністю охоплює 
курс дисципліни «Аналітична геометрія» 
для студентів-першокурсників спеціально-
стей «Математика» і «Статистика» (рис. 2). 
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Рис. 2. Вкладка «Курс АНГ» інтерактивного порталу «Аналітична геометрія» 

 

У підрозділі Програма курсу студенти 
мають можливість ознайомитись з роллю і 
місцем дисципліни у професійній підгото-
вці бакалавра з математики, а також заван-
тажити робочу програму курсу «Аналітич-
ної геометрії», розроблену групою педаго-
гів кафедри вищої математики і методики 
викладання математики. 

Підрозділ Лекційні заняття забезпечує 
студентів матеріалами для підготовки до 
лекцій, практичних занять, колоквіумів та 
модульних контролів. Він містить вкладку 
«Конспекти лекцій», у якій представлений 
курс лекцій професора Лосєвої Н.М., та 
«Динамічні слайд-лекції», для завантаження 
опрацьованої нами дидактичної підтримки 
лекційних занять у вигляді слайд-
лекцій [1, 120]. 

У підрозділі Практичні заняття сту-
денти можуть знайти і завантажити завдан-
ня для індивідуальної роботи з прикладами 
їх розв’язання, а також таблицю варіантів 
та строки здачі й захисту робіт. Крім того, у 
підрозділі представлено детальне плану-
вання кожної лабораторної роботи. Кожен 
авторизований учасник порталу має мож-
ливість завантажити дидактичні матеріали 
для практичних занять. 

Завантажити методичні вказівки, ре-
комендовані посібники й підручники та різні 
корисні програмно-педагогічні засоби мо-

жна у блоці Допоміжні засоби. 
З метою створення можливостей само-

реалізації кожного студента існує сторінка 
Теми творчих робіт, що містить перелік 
тем для підготовки творчих проектів, а та-
кож найкращі творчі роботи студентів по-
передніх років навчання (рис 3). 

Усі матеріали, представлені на порталі, 
викладачами факультету математики та 
інформаційних технологій, зокрема профе-
сором кафедри вищої математики і мето-
дики навчання математики, доктором педа-
гогічних наук Н.М.Лосєвою та аспіранткою 
Д.Є.Губар. 

Позитивним аспектом використання ін-
формаційного інтерактивного порталу «Ана-
літична геометрія» є те, що у межах цього 
ресурсу можливе здійснення онлайн-
консультацій з викладачем, що проводяться у 
певний час для усіх бажаючих. Консультації 
є невід’ємною частиною навчального проце-
су. Проведення консультацій за допомогою 
ресурсів інформаційно-освітнього порталу 
дозволяє розв’язати низку питань [3,145]:  
• студент має можливість оперативно зве-
рнутися до викладача й найбільш точно 
описати проблему, яка у нього виникла;  

• підвищується оперативність відповіді 
викладача, за рахунок чого скорочується 
час «бездіяльності» студента;  

• викладач має час на детальний аналіз 
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проблеми і надання найбільш вичерпної 
відповіді; 

• для студента з’являється можливість 
оперативно перевірити, чи дозволяє від-
повідь викладача розв’язати його про-
блему, й може звернутися за необхідно-
сті з уточнюючими питаннями.  

Організація онлайн-консультацій на 
інформаційному інтерактивному порталі 
«Аналітична геометрія» проводиться у та-
кий спосіб. У назначений час на порталі 
активізується віконце «Консультація он-
лайн» (рис. 4). 

 

 
Рис. 3 – Сторінка «Найкращі творчі роботи студентів-попередників» 

 

 
Рис. 4.   Вікно онлайн-консультації на порталі «Аналітична геометрія» 

 
Студентові пропонується ввести інфо-

рмацію про себе (ім’я, прізвище, група) і 
проконсультуватися з викладачем щодо  
проблемних для себе питань дисципліни у 
режимі чату. Після здійснення онлайн-
консультації кожному студенту пропону-
ється відправити текст діалогу на елект-
ронну пошту (рис. 5). 

Висновки. Авторський досвід упрова-

дження інформаційного порталу «Аналіти-
чна геометрія» як інтерактивного засобу 
навчання студентів-математиків Донецько-
го національного університету дозволяє 
стверджувати про доцільність такого засо-
бу навчання, оскільки він сприяє розвитку 
професійно значущих компетенцій студен-
тів-математиків, зокрема технологічної 
компетенції, компетенцій з ІКТ, мультиме-
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діакомпетенції, а також значно підвищує 
мотивацію студентів до вивчення дисцип-
ліни. Результати анкетування, проведеного 
серед студентів, доводять перспективність 
використання розробленого порталу у на-

вчанні студентів класичних університетів, 
які вивчають аналітичну геометрію як 
окрему дисципліну, або як складову курсу 
«Вища математика». 

 
 

    
Рис. 5.  Процедура здійснення онлайн-консультації на порталі  
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Abstract. Gubar D. DESIGNING OF INTERACTIVE INFORMATIONAL POR TAL 

«ANALYTICAL GEOMETRY» FOR PRE-SERVICE MATHEMATICIAN S’ TEACHING.  The author's 
experience in designing and implementing an interactive portal «Analytical geometry» in teaching students of Donetsk 
National University is given in the paper. The benefits of such learning tool are pointed out by author. All components 
of the portal «Analytical geometry» are analyzed in the paper. 
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