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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  СТУДЕНТІВ ПРИ 

ВИВЧЕНІ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАСОБАМИ ІКТ 

 

Анотація. Описано практику використання відеороликів і міні-програм на 

заняттях з математичних дисциплін як засіб активізації пізнавальної діяльності 

студентів напрямку ІТ.  

Ключові слова: активізація пізнавальної діяльності, відеоролик, міні-

програма, інформаційно-комунікаційні технології.  

Abstract. The practice of using videos and mini-programs in mathematical 

classes as a means of activating the cognitive activity of students of the IT direction is 

described. 

Keywords: activation of educational activities, video, mini-program, information 

and communication technologies. 

 

Сьогодні володіння математикою та її методами є однією з необхідних умов 

підготовки сучасного фахівця в IT. До рівня підготовки випускника вишу, 

зокрема аграрного, висуваються нові вимоги, які зорієнтовані на зміну раніше 

сформованих підходів організації процесу навчання математиці і які  стали не 

можливими без використання сучасних технологій та методів навчання. Сучасні 

методи і технології навчання допомагають розвивати самостійну пізнавальну 

діяльність студентів, підвищувати рівень засвоєння ними навчального матеріалу, 

встановлювати міжпредметні зв’язки математики з іншими дисциплінами, 

надають можливості для індивідуалізації навчання. [2, 3] 

Однією із задач перед викладачем математичних дисциплін постає 

заохочення до вивчення складного, але необхідного для якісної професійної 
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освіти матеріалу, який бажано подати в цікавій, легкій формі, щоб активізувати 

пізнавальну діяльність студента.  

Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні теоретичного 

матеріалу досягається багатьма засобами: через міжособистісні контакти, 

інтенсифікацію уваги, спрямований вплив на групові інтереси, а також  за 

допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Кожен викладач застосовує у навчальному процесі свої прийоми активізації 

пізнавальної діяльності студентів, які можна запозичити у провідних викладачів, 

або розробити свої, нові прийоми.  

В рамках вивчення математичних дисциплін бакалаврам з комп’ютерних 

наук  може бути запропоновано на початку лекційного або лабораторного 

заняття  перегляд актуальних відеороликів, або приклади реалізації певного 

алгоритму за допомогою ІКТ.  

Такі ролики можуть монтувати навіть самі студенти в процесі виконання 

самостійної роботи студента, в якій він може проявити свій творчий потенціал, а 

міні-програми можуть бути прикладом реалізації поставленого в рамках 

лабораторного заняття завдання.   

Так, наприклад, під час подання лекційного матеріалу на тему графів, нами 

було продемонстровано відеоролики (рис. 1, рис. 2) студентів-старшокурсників, 

які наочно показали першокурсникам для чого необхідно вивчати дану тему і як 

її можна застосовувати в реальному житті.  

 

Рис. 1. Фрагмент відеоролика про Алгоритм Прима та його застосування в 

повсякденному житті 
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Рис. 2. Фрагмент відеоролика про сім мостів Кеніґсберґа, яка розглядається 

в рамках вивчення розділу «Теорія графів» 

 

В ході лабораторного заняття студентам також було продемонстровано міні-

програми, які виконувались студентами попередніх років навчання. Такі 

програми дозволяють студентам познайомитися з вже існуючими методами 

розв’язку типових завдань, проаналізувати застосовані алгоритми, та побачити, 

що для них є цілком реальною така ж реалізація своїх теоретичних знань на 

практиці.   

Так, студентам може бути запропоновано розглянути програму побудови 

графу з можливістю самостійно розставляти вершини і ребра, отримати матриці 

суміжності і/або інцидентності, побудувати прості ланцюги, або цикли на графі 

(рис. 3).  
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Рис. 3. Програма побудови графа та знаходження його ланцюгів та циклів 

 

З нашого досвіду хочеться зазначити, що студентам також дуже цікаво 

виконувати і відповідно знайомитися з прикладами таких задач з теми теорії 

множин, як знаходження операцій над множинами, визначення булеану, 

побудови декартового добутку множин. На рисунках 4-6 продемонстровано 

приклади реалізації програм студентів з теми теорії множин. Цікавим в даних 

програмах є те, що студенти розробили вже більш складну програму з 

можливістю вибору операції, яка саме цікава користувачу.  

 

 

Рис. 4. Програма з теми теорії множин із виконанням операцій над 

множинами 
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Рис. 5. Програма з теми теорії множин зі знаходженням декартового 

добутку множин 

 

 

Рис. 6. Програма з теми теорії множин, яка знаходить булеан множини А 

 

Таким чином, можна зробити висновки, що таке подання матеріалу 

студентам дає змогу активізувати в них пізнавальну діяльність, гармонізувати 

співвідношення аудиторного навчання під керівництвом викладача, застосувати 

інформаційні технології та вдосконалити самостійну роботу студентів, щоб 

розвинути в них гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, 

ініціативність, самостійність у прийнятті рішень, творчий підхід до розв’язання 

проблем практичної діяльності. 
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