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ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

Анотація. Запропоновано методичні підходи використання авторських 

мультимедійних презентацій з вищої математики. Доведено, що застосування 

мультимедійних засобів на лекційних та практичних заняттях  підвищує 

якість навчання вищої математики.  

Ключові слова: вища математика, комп’ютерні технології, 

мультимедійна презентація, здобувачі вищої освіти, якість навчання. 

Abstract. Methodical approaches to the use of author’s multimedia 

presentations in higher mathematics are proposed. It is proved that using of 

multimedia tools in lectures and practical classes improves the quality of higher 

mathematics education. 

Keywords: higher mathematics, computer technologies, multimedia 

presentation, higher education students, quality of education. 

 

Одним із пріоритетних напрямів вітчизняної політики є розвиток 

інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя [1]. 

Впровадження і використання в сучасній вищій школі інформаційних 

технологій стає справою звичною, ні у кого не викликає сумнівів в 

доцільності і неминучості цього процесу. Використання комп’ютера на 
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заняттях дозволяє зробити освітній процес більш інтенсивним, активізувати 

пізнавальну діяльність, збільшити ефективність лекційного і практичного 

заняття. Комп’ютер є потужним навчально-технічним пристроєм, який 

значно підвищує продуктивність діяльності не тільки викладача, а й кожного 

здобувача вищої освіти (далі здобувачі) окремо [4]. 

Сьогодні кожному викладачу, зокрема з вищої математики, просто 

необхідно освоювати нову техніку і створювати нові методики викладання, 

засновані на використанні ресурсів освітнього інформаційного середовища. 

Викладач математики, який володіє сучасною комп’ютерною технікою, має 

унікальну можливість зробити процес навчання цікавим і наочним, а 

комп’ютерні технології є незамінним інформаційним засобом, доступним і 

водночас захоплюючим для  здобувачів. 

Використання комп’ютерних технологій на заняттях з вищої 

математики дозволяє: забезпечити максимальну наочність завдяки чіткому 

зображенню, анімації тощо; підвищити мотивацію навчання; 

використовувати різноманітні активні форми і методи роботи; залучити 

здобувачів  до активної пізнавальної діяльності; використовувати тестові 

завдання з миттєвою перевіркою знань на різних етапах заняття. 

У своїй педагогічній діяльності, щоб домогтися більшої ефективності, 

ми використовуємо мультимедійні презентації лекцій та практичних занять з 

вищої математики, виконані в програмі Microsoft PowerPoint [2, 3]. 

Мультимедійні презентації до лекцій роблять заняття наочними і 

цікавими. У порівнянні з традиційною формою проведення, заняття з 

використанням презентацій вивільняє час, який ефективно використовується 

для пояснення нового матеріалу, відпрацювання умінь, перевірки знань 

студентів, повторення пройденого матеріалу. Презентація лекції являє собою 

її конспект, що містить короткий текст, основні формули, креслення, 

малюнки, відеофрагменти, анімації. Це звільняє викладача від малювання, 

креслення безпосередньо на занятті, що дуже економить час, і, зокрема, 
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креслення на екрані – це зовсім інше, ніж креслення, намальоване поспіхом 

крейдою на дошці.  

Такий методичний підхід розвиває у здобувачів естетичний смак до 

сприйняття навчальної інформації. Різноманітний ілюстративний матеріал, 

комп’ютерні та інтерактивні моделі, звук та інші ефекти піднімають процес 

навчання на якісно новий рівень. Здобувачам набагато цікавіше сприймати 

інформацію саме в такій формі, ніж за допомогою традиційних схем і 

таблиць.  

Наприклад, на лекціях з аналітичної геометрії застосування 

комп’ютерної презентації просто необхідне. Воно забезпечує візуальне 

уявлення теорем і їх доведень, якісних креслень до геометричних завдань. 

Пред’явлення рухомих зорових образів в якості основи для усвідомленого 

оволодіння науковими фактами забезпечує ефективне засвоєння студентами 

нових знань і умінь. 

Відповідно до головної мети на заняттях – якості знань, то на таких 

заняттях вона становить, як показала практика, близько 80-90% за 

результатами тестів і самостійної роботи, проведених протягом заняття. 

Мультимедійні засоби мають низку переваг в порівнянні з 

традиційними засобами навчання. Вони забезпечують можливість: 

використання кольорової графіки, анімації, звукового супроводу, 

гіпертексту; постійного оновлення; розміщення інтерактивних веб-елементів 

(тестів або робочого зошита); копіювання і перенесення частин для 

цитування; нелінійності проходження матеріалу завдяки гіперпосиланням; 

гіперзв’язку з додатковою літературою в електронних бібліотеках або на  

освітніх сайтах; ефективного проведення заняття в дистанційному режимі. 
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