
Формування наукового світогляду на уроках математики засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій 
За даними досліджень ЮНЕСКО, 80% учителів переконані, що діти ходять до школи 

тільки з примусу дорослих, 20% батьків  вважають школу тяжкою повинністю. І все тому, що на 

уроках панує нудьга!  

Чи має право школа бути нудною? І що це таке – нудьга на уроках?  

            За даними тих же досліджень у 5-6 класах ніколи не нудьгують 25% учнів, сумно на уроках 

лише 5%. А от у 10 класі задоволених не більше як 10%, а «страждальців» - 20%. Що відбувається 

за 5 років із жвавими, допитливими дітьми? Як утримати прогресування цієї тенденції?  

 Один із підходів полягає у наданні дитині великого ступеня свободи, створенні комфортної 

демократичної обстановки на уроці. Головне – показати, якою прекрасною є радість пізнання!  

            Педагогічні методи для досягнення цієї мети дуже різні. Один із них, широко 

представлений у педагогіці різних європейських країн, метод ключових компетенцій.  

            Удосконалення компетенцій у всіх європейських країнах відбувається приблизно на одних і 

тих самих предметах, і серед них звичайно ж – математика. Скрізь також діти освоюють 

комп’ютерну грамотність, що вважається міжпредметним умінням і входить як складова до курсу 

інших предметів.  

            Застосування комп’ютерних технологій на уроках математики переживає цікавий етап 

пошуку оптимальних форм і методів.  

            У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з 

використанням ІКТ, обирає той близький йому по різних параметрах набір педагогічних 

програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а   теоретичні знання, практичні уміння 

і навички його учнів  наближує до вимог сьогодення. Для мене завжди було важливо не лише 

досягти максимального результату в роботі, але і навчальні заняття зробити змістовнішими та 

менш нудними для учнів.  

            Мета даної статті – проаналізувати, як впливає на процес викладання математики 

застосування табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft 

Power Point, пакета динамічної геометрії DG, контрольно-діагностичної системи Test-W.  

Кожен елемент із зазначеного переліку  програмних засобів є достатньо досконалим у 

своєму роді. Використовуючи їх на уроці по черзі або разом можна значною мірою підвищити 

ефективність навчально-виховного процесу.  

             

Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом 

наочності і може бути застосована у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та 

найефективнішим, на мою думку, є підготовка та використання презентацій :  

-                          на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням 

елементів анімації;  

-                          на уроках узагальнення і систематизації знань з теми -  у вигляді шаблону «навчальний 

посібник» презентації з майстра автозмісту або йому подібний, де розглядаються всі поняття, 

формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься 

яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відео файли, матеріали 

для контролю та самоконтролю знань.  

Такий матеріал я використовую в умовах мультимедійного класу, демонструю учням 

презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, при потребі повертаючись 

до деяких слайдів або повторюючи презентацію кілька разів.  

            На уроці узагальнення і систематизації знань з теми «Піраміда» у 11 класі учнями була 

використана створена в процесі підготовки до заняття презентація, що містила як програмовий так 

і позапрограмовий матеріал, багато ілюстрацій, віодеролик.  

            Систематичне використання комп’ютерних презентацій на уроках знімає гостро поставлене 

питання майже повної відсутності у школі будь-якої наочності з математики. Більше того, постає 

інше питання – чи варто витрачати не великі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема 

традиційних, достатньо хороших таблиць і плакатів з геометрії, якщо можна повторити їх і подати 

у вигляді презентації?  

            На шляху переходу від конкретних до загальних задач із умовою, заданою параметрично, 

традиційно виникають труднощі, пов’язані з віковими особливостями школярів. Якщо не 

подолати їх вчасно, учень важко засвоює і погано розуміє суть теорем, законів, зустрічається з 

труднощами при формулюванні висновків, узагальнень, проведенні досліджень тощо.  



            Ефективним інструментом у процесі формування наукового світогляду та абстрактного 

мислення є розв’язування задач з геометрії, умови яких містять параметри.             

Коли постає питання створення рисунків геометричних фігур, розв’язування задач на побудову, 

проведення досліджень властивостей геометричного місця точок площини я використовую пакет 

динамічної геометрії DG      Koмn'ютepнi тexнoлoгiї, як i caм кoмп'ютep icтoтнo пoзнaчилиcя 

нa cтaвлeннi бiльшocтi yчнiв дo мaтeмaтики, ocкiльки з їx дoпoмoгoю мoжнa peaлiзyвaти 

caмi нeзвичaйнi мaтeмaтичнi iдeї тa poзв'язaти цiкaвi piзнoмaнiтнi зaдaчi. Tим бiльшe 

cьoгoднi бeз кoмп'ютepa нe мoжнa oбiйтиcя пiд чac poзв'язyвaння cклaдниx мaтeмaтичниx 

зaдaч. Зaвдaння пoлягaє в тoмy, щoб викopиcтaти цeй нeзвичaйний пoтяг yчнiв дo 

кoмп'ютepa y нaвчaльнoмy пpoцeci, зoкpeмa y нaвчaннi мaтемaтики.  

Пpограмu GRAN1, GRAN-2D, GRAN-ЗD 

Haвчaючi пpoгpaми GRAN1, GRAN-2D, GRAN-ЗD пpизнaчeнi для викopиcтaння нa 

ypoкax мaтeмaтики y cтapшиx клacax. Зa їx дoпoмoгoю дoстyпнiшим стaє вивчeння pядy 

тeм кypcy aлгeбpи i пoчaткiв aнaлiзy, гeoмeтpiї, якi ocoбливo вaжкo дaютьcя cлaбким 

yчням: пoбyдoвa rpaфiкiв фyнкцiй, poзв'язyвaння cиcтeм piвнянь i нepiвнocтeй, 

знaxoджeння плoщ фiгyp, oбмeжeниx гpaфiкaми фyнкцiй, тa oб'ємiв тiл oбepтaння тoщo. 

Becь пpoцec poзв'язyвaння зaдaч вiдoбpaжaєтьcя нa eкpaнi диcплeю y гpaфiчнoмy вигляді. 

Ocoбливo eфeективним є зacтocyвaння циx пpoгpaм нa ypoкax мaтeмaтики в шкoлax, 

лiцeяx i гiмнaзiяx гyмaнiтapнoгo cпpямyвaння, ocкiльки в yчнiв виникaє мoжливicть 

poзв'язyвaти зaдaчi, нe зacвoївши вiдпoвiднoгo aнaлiтичнoгo aпapaтy, кpaщe зpoзyмiти 

nocтaнoвкy i cyть зaдaчi, poзвивaти миcлeння i пpoстopoвy yявy. Дoцiльнo 

викopиcтoвyвaти кoмп'ютep для poзв'язyвaння cклaдниx зaдaч, yникaючи oднoмaнiтнoї 

poбoти тa гpoмiздкиx пpoмiжниx дiй. Пiд чac їx викopиcтaння вчитeль мoжe бiльшe yвaги 

пpидiлити aнaлiзy oтpимaниx peзyльтaтiв, дocлiджeнню мaтeмaтичниx мoдeлeй piзниx 

явищ. 

Poзглядyвaнi пpoгpaми є зacoбaми, щo дaють змoгy eфeктивнo пoєднyвaти тpaдицiйнi й 

нoвiтнi мeтoди вивчeння мaтeмaтики. Ha ypoкax вивчeння нoвoгo мaтepiaлy cпoчaткy 

нoвий мaтepiaл пoдaєтьcя в тpaдицiйнiй фopмi, poзглядaютьcя cтaндapтнi мeтoди 

poзв'язyвaння зaдaч, a пoтiм пoдaютьcя мeтoди poзв'язyвaння зaдaч, якi aбo вaжкo, aбo 

зoвciм нeмoжливo poзв'язaти aнaлiтичним cпocoбoм. Цe cпpияє лoгiчнoмy пepexoдoвi дo 

вивчeння мeтодiв poзв'язyвaння тaкиx зaдaч нa кoмп'ютepi. 

Bикopиcтoвyючи пpoгpaми GRAN, yчнi пepeкoнyютьcя в тoмy, щo зa дoпoмoгoю 

кoмп'ютepa poзв'язyвaти тaкi зaдaчi дyжe пpocтo. Зaдaчi y цьoмy випaдкy poзв'язyютьcя 

гpaфiчнo. Taк мoжнa викoнyвaти зaдaчi нa пoбyдoвy гpaфiкiв фyнкцiй, якi зaдaнi явнo, 

нeявнo, пapaмeтpичнo, y пoляpниx кoopдинaтax, тaбличнo; нa poзв'язyвaння cистeм 

piвнянь i нepiвнocтeй; знaxoджeння плoщ фiгyp, oбмeжeниx гpaфiкaми фyнкцiй; 

знaxoджeння визнaчeниx i нeвизнaчeниx iнтeгpaлiв, a, oтжe, i oб'ємiв тiл oбepтaння; 

знaxoджeння дoвжини дyги тoщo. Пpичoмy кoжeн eтaп poзв'язyвaння зaдaчi пocтiйнo 

iлюстpyєтьcя нa eкpaнi диcплeю y виглядi rpaфiкa (гpaфiкiв), a чиcлoвe знaчeння poзв'зкy 

пoдaєтьcя y cпeцiaльнoмy вікнi. 

Дaнi пpoгpaми тaкoж мoжyть бyти eфeктивнo викopистaнi нa ypoкax пoвтopeння тa 

yзaгaльнeння вивчeнoгo мaтepiaлy. Пpимipoм, poзв'язyючи зaдaчy нa знaxoджeння oб'ємy 

тiлa, oтpимaнoгo oбepтaнням нaвкoлo oci aбcциc фiгypи, oбмeжeнoї лiнiями y=sqr(x) тa 

y=x, для пoбyдoви гpaфiкiв фyнкцiй кopиcтyємocя тими ж пocлyгaми, щo й y 

пoпepeдньoмy пpиклaдi. Пoтiм вибиpaємo пocлyги "lнтeгpaл"/"Об'єм, вicь OX"/"Meжi 

iнтeгpyвaння", пoпepeдньo знaйшoвши тoчки пepeтинy гpaфiкiв (0 i 1), a пoтiм yвiвши їx 



як мeжi iнтeгpyвaння. Ha eкpaнi з'являєтьcя тiлo oбepтaння, a в oкpeмoмy вiкнi "Об'єм" - 

чиcлoвe знaчeння oб'ємy. 

Пpoгpaми GRAN-2D, GRAN-ЗD нaдaють yчням змoгy oпepyвaти мoдeлями oб'єктiв, якi 

вивчaютьcя в кypci плaнiмeтpiї (пepшa пpoгpaмa) тa cтepeoмeтpiї (дpyгa), зaбeзпeчyють 

зacoбaми aнaлiзy тa eфeкrивнoгo oтpимaння вiдпoвiдниx чиcлoвиx xapaктepиcтик piзниx 

oб'єicriв нa плoщинi й y пpoстopi. Bкaзaнi пpoгpaмнi зacoби пpизнaчeнi пepш зa вce для 

poзв'язyвaння шиpoкoгo клacy зaдaч шляxoм мoдeлювaння oб'єктiв, щo фiгypyють в 

yмoвax зaдaч. 

ППЗ GRAN-2D нaлeжить дo cepeдoвищ динaмiчнoї гeoмeтpiї тa дoзвoляє cтвopювaти тa 

дocлiджyвaти cиcтeми зв'язaниx гeoмeтpичниx oб'єктiв нa плoщинi. Зa дoпoмoгoю цьoгo 

пpoгpaмнoгo зacoбy мoжнa oпepyвaти тaкими типaми oб'єктiв, як тoчкa, лiнiя, лaмaнa, 

кoлo, iнтepпoляцiйний пoлiнoм тa гpaфiк фyнкцiї. 

Пpoгpaмний зaciб GRAN-ЗD дoзвoляє oпepyвaти y пpocтopi тaкими гeoмeтpичними 

oб'єктaми як тoчкa, вiдpiзoк, лaмaнa, плoщинa, мнoгoгpaнник, пoвepxня oбepтaння тa 

дoвiльнa пoвepxня. Moжнa здiйcнювaти пapaлeльнe пepeнeceння, пoвopoт тa дeфopмaцiю 

oб'eктiв, a тaкoж викoнaння пepepiзiв oпyклиx мнoгoгpaнникiв плoщинaми. Бaзoвi 

cтepeoмeтpичнi oб'єкти, якими oпepyють y шкoлi y пpoцeci вивчeннi cтepeoмeтpiї 

(звичaйнa aбo зpiзaнa пipaмiдa, пapaлeлeпiпeд, кyб, звичaйний aбo зpiзaний кoнyc, 

цилiндp, кyля) мoжнa cтвopювaти oкpeмo, вкaзaвши лишe нeoбxiднi пapaмeтpи oб'єктa. 

Дeякi xapaктepиcтики oб'єктiв (дoвжини стopiн, плoщi тa пepимeтpи гpaнeй, oб'єми тoщo) 

oбчиcлюютьcя aвтoмaтичнo вiдpaзy пicля їx cтвopeння aбo мoдифiкyвaння. Учнi мaють 

змoгy нe лишe cпoглядaти фiгypи, aлe й oтpимyвaти кoopдинaти тoчoк, вимipювaти кyти, 

вiдcтaнi мiжтoчкaми, тoчкoю i пpямoю, тoчкoю i плoщинoю, мiж двoмa пpямими i т.д. 

Haдaючи мoжливicть пpoвecти нeoбxiдний чиceльний eкcпepимeнт, швидкo викoнaти 

пoтpiбнi oбчиcлeння чи гpaфiчнi пoбyдoви, пepeвipити тy чи iншy гiпoтeзy, випpoбyвaти 

тoй чи iнший мeтoд poзв'язyвaння зaдaчi, ППЗ GRAN-2D, GRAN-ЗD в тoй жe чac нe 

вимaгaють вeликoгo oбcяry знaнь i вмiнь cтocoвнo poбoти з кoмп'ютepoм, мaють 

yкpaїнoмoвний iнтepфeйc, poзpoблeний iз вpaxyвaнням cyчacниx вимoг дo пeдaгoгiчниx 

пpoгpaмниx зacoбiв. 

Poзв'язyвaння пoдiбниx зaдaч зa дoпoмoгoю пpoгpaм GRAN1, GRAN-2D, GRAN-ЗD нe 

тiльки вiзyaлiзyє пpoцec i йoгo peзyльтaти, a й нaдaє змoгy yчням oтpимaти вiдпoвiдь 

швидкo, бeз пoмилoк, y яcкpaвiй нaoчнiй фopмi. Bикopиcтoвyючи нaзвaнi пpoгpaми, yчнi 

нe вiдчyвaють ceбe бeзcилими пepeд poзв'язyвaнням мaтeмaтичниx зaдaч. 

Koмп'ютepнa пiдтpимкa вивчeння гeoмeтpiї з викopистaнням пpoгpaмниx зacoбiв GRAN 

дaє знaчний пeдaгoгiчний eфeкт, пoлeгшyючи, poзшиpюючи тa пoглиблюючи вивчeння i 

poзyмiння мeтoдiв aлгeбpи i гeoмeтpiї в cepeднix нaвчaльниx зaклaдax з 

нaйpiзнoмaнiтнiшими yxилaми нaвчaння - гyмaнiтapнoгo cпpямyвaння, CПTУ piзниx 

пpoфiлiв, cepeднix зaгaльнoocвiтнix шкoлax, гiмнaзiяx, лiцeяx, клacax i зaклaдax з 

noглиблeним вивчeнням пpиpoдничo-мaтeмaтичниx диcциплiн. 

Taким чинoм, викopиcтaвши нaвчaючi пpoгpaми GRAN, мoжнa дoпoмoгти yчням 

дoпoвнити знaння, якi вoни дicтaли вiд yчитeля тa з пiдpyчникa, зicтaвити, пopiвняти з 

пoбaчeним нa eкpaнi мoнiтopa. 

   

 



Коли маємо відповідь задачі в загальному вигляді доречно розглянути її конкретні 

розв’язки, обчисливши значення отриманого виразу для довільних h<a і h<b.  

            Для цього як найкраще підійде табличний процесор MS Excell, адже учні з восьмого класу 

проходять за програмою з інформатики [2] тему «Електронні таблиці».  

Алгоритм обчислення:  

 ретельно обміркувати послідовність виконання дій та для спрощення формули вводу передбачити 

комірки для проміжних обчислень; 

 установити курсор на клітинку, в якій буде результат обчислення за формулою; 

 увести знак =; 

 увести формулу; 

 підтвердити введення формули нитисненням  клавіші Enter; 

Наприклад,  

=C2/2*(I2+J2) – значення у клітинці C2 поділити на 2, результат помножити на суму значень у 

клітинках I2 та J2.  

                                            

Доцільно учням запропонувати змінити значення  a,b,h, щоб вони побачили, як при цьому 

змінюється S. Або ж записати інші значення змінних у наступних рядках, поширивши при цьому 

дію формул на відповідні клітинки .  

            В освітній галузі «Математика» Державних стандартів базової і повної середньої освіти [3] 

вивченню функціональної змістової лінії не випадково надається першочергового значення. 

Проте, властивості , наприклад, квадратичної функції засвоюють не всі учні з різних причин, серед 

них – не достатня кількість розв’язаних задач.  

            Використання табличного процесора MS Excel може докорінним чином змінити ситуацію. 

Докладно вивчивши послідовність побудови графіка функції один раз, наступні приклади можна 

розв’язувати за допомогою «Майстра діаграм».  

Наведемо приклад побудови графіка функції y= 0,25x
2
-6x+11 :  

1)      визначити відрізок із області визначення, на якому побудуємо графік;  

2)      визначити крок аргументу;  

3)      визначити значення аргументу;  

4)      увести формулу та визначити відповідні значення функції;  

5)      побудувати графік з накопиченням;  

6)      обрати зручний вигляд області побудови діаграма лінії графіка.  

   

 

            Використовуючи готові графіки не важко навчити учнів «зчитувати» властивості 

відповідних функцій: проміжки монотонності, знакосталості, точки екстремуму, розв’язувати 

нерівності f(x) <0 (f(x) >0) тощо.  

            Слід зазначити, що так роботу доцільно проводити не у мультимедійному, а у 

комп’ютерному класі, бажано разом із вчителем інформатики, який міг би закріпити та оцінити 

вміння учнів користуватися можливостями MS Excel.  

            Взагалі, тісна співпраця вчителя математики та інформатики якісно змінює результати 

учнів з обох дисциплін. Викладання математики при цьому набуває більш динамічної форми, а 

інформатика стає для учня прикладною.  

Тестування як засіб педагогічної діагностики дозволяє оперативно і точно визначити 

рівень знань окремого учня, характеристики навчального процесу в класі, групі, паралелі класів, 

школі, місті, країні, та ін.  

 Тестові методики добре зарекомендували себе в багатьох країнах світу. А з урахуванням 

переходу у 2007 році на незалежне зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів потребують ширшого впровадження у практику роботи. 

Систематична робота з комп’ютерним тестом повинна стати для учня звичною справою. Тоді 

зростають його шанси на складання успішного незалежного зовнішнього тестування.  

Широке використання тестової перевірки знань при вивченні математики підвищує 

ефективність навчально-виховного процесу через створення атмосфери довіри, відкритості, 

об’єктивності, забезпечує оперативний зворотний зв’язок, дозволяє проводити миттєвий аналіз та 

корекцію процесу навчання.  



Контрольно-діагностична  система  TEST-W  призначена для  перевірки знань тестуванням 

на комп'ютері і є хорошим програмним середовищем для створення тестів з математики. Вихідний 

тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 30 до 50 і більше).  

З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість 

питань (наприклад, 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір 

питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту 

пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох вірних. Учню треба  вказати 

правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест 

обмежений. Рекомендується проводити тестування на протязі 10-15 хвилин для кількості питань 

20-25.  

Програма [4] складена Олексієм Шестопаловим , одержала гриф «Схвалено до використання МОН 

України» та розміщена за адресою в інтернеті  

http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_remository&Itemid=1341&func=fileinfo&parent=folder&fileca

tid=1   

            Підготовка учня до державної підсумкової атестації з алгебри у 9 класі – вдалий час для 

систематичної роботи із тестами. Адже перша частина такого іспиту складається з 12 тестових 

завдань. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри [5] був використаний 

мною як база для створення тестів у середовищі TEST-W . У процесі роботи учень зчитує завдання 

з екрана, виконує необхідну обчислювальну роботу на папері або усно, обирає правильну на його 

думку відповідь, а в кінці роботи отримує абсолютно об’єктивну оцінку, що є, беззаперечно, 

високоефективною виховною функцією тестової технології .  

 

 

 

 

   
 


