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ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена аналiзу особливостей застосування iнформацiйних технологiй в на-
вчальному процесi з метою пiдвищення ефективностi вивчення математики. Визначенi
шляхи вдосконалення методичної роботи сучасного вчителя математики в умовах iнфор-
матизацiї суспiльства.
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Вступ
Одним з найважливiших завдань iнформатизацiї сучасного суспiльства

є використання iнформацiйних технологiй в освiтi. Процес iнформатизацiї i
комп’ютеризацiї всiх сфер дiяльностi людини створює передумови для ши-
рокого впровадження в педагогiчну практику iнформацiйних технологiй. З
огляду на сучаснi тенденцiї в розвитку iнформацiйних комп’ютерних техноло-
гiй, вчителi математики повиннi ставити перед собою мету пiдвищити рiвень
iнформатизацiї урокiв.

Сучасний етап розвитку педагогiчної науки i практики характеризується
стрiмким зростанням об’єму iнформацiї при обмеженiй кiлькостi годин. Тому
особливо актуальними встають такi взаємопов’язанi потреби, як удоскона-
лення органiзацiї навчального процесу, пошук об’єктивних i оперативних
методiв розв’язання рiзноманiтних математичних задач. Ефективним засо-
бом навчання i одним з методiв закрiплення засвоєних знань є застосування
комп’ютерної технiки.

Використання iнформацiйних технологiй в процесi навчання математики
дає наочнi уявлення про поняття, що вивчаються, розвиває образне мислен-
ня, дозволяє досить глибоко проникнути в сутнiсть дослiджуваного явища.
Важко переоцiнити ефективнiсть використання програм зазначеного типу i
в разi поглибленого вивчення математики. Виникає можливiсть провести не-
обхiдний чисельний експеримент, швидко виконати потрiбнi обчислення чи
графiчнi побудови, випробувати той чи iнший метод розв’язування задачi
тощо.
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Основна частина
Застосування iнформацiйних комп’ютерних технологiй при навчаннi ма-

тематики може стати ефективним засобом пiдвищення рiвня i якостi знань
учнiв закладiв середньої освiти з математики, якщо в основу навчання бу-
дуть покладенi певнi теоретичнi та методичнi положення, що вiдображають
основнi закономiрностi дидактики, i враховують специфiку їх застосування в
педагогiчнiй практицi.

Якiсть проведення занять в школi залежить вiд наочностi викладу, вiд
умiння вчителя поєднувати живе слово з образами, використовуючи рiзно-
манiтнi iнформацiйнi технологiї, якi володiють наступними дидактичними
можливостями:
— є джерелом iнформацiї;
— пiдвищують ступiнь наочностi, конкретизують поняття, явища, подiї;
— розвивають коло уявлень учнiв, їх допитливiсть;
— найбiльш повно вiдповiдають науковим i культурним iнтересам учнiв;
— покращують емоцiйне сприйняття навчальної iнформацiї;
— є засобом повторення, узагальнення, систематизацiї та контролю знань.

Таким чином, щоб застосування iнформацiйних комп’ютерних технологiй
на уроках математики призводило до позитивних результатiв, необхiдна пра-
вильна органiзацiя процесу викладання навчального предмета «математика».

Завдання, запропонованi для виконання за допомогою комп’ютера, повин-
нi бути складенi вiдповiдно до змiсту навчального предмета i методики його
викладання, повиннi розвивати i активiзувати розумову i творчу дiяльнiсть
учнiв. Учнi повиннi володiти основами комп’ютерної грамотностi на рiвнi, не-
обхiдному для виконання завдань, запропонованих на комп’ютерi. Заняття з
використанням iнформацiйних комп’ютерних технологiй повиннi проводити-
ся в кабiнетi, вiдповiдному встановленим гiгiєнiчним нормам. Iнформацiйнi
комп’ютернi технологiї в процесi викладання математики повиннi органiчно
вписуватися в навчальний процес, використовуватися доцiльно.

Використання сучасних технологiй в навчаннi впливає на методику ви-
кладання деяких дисциплiн. У методицi використовуються рiзнi технологiї в
залежностi вiд поставлених цiлей, змiсту i використовуваних засобiв навчан-
ня, зокрема новi iнформацiйнi технологiї, технологiї дистанцiйного навчання,
комп’ютернi телекомунiкацiї в системi освiти та iн.

Особливе мiсце в навчальному процесi займає використання нових
iнформацiйно-освiтнiх технологiй, якi характеризуються: технiчним середо-
вищем (вид використовуваної технiки); програмним середовищем (набiр пе-
дагогiчних програмних засобiв, iнструкцiй, баз даних i т.п.); спецiально роз-
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робленими формами i методами навчання, нацiленими на освоєння змiсту
програмного матерiалу по кожному з предметiв.

У зв’язку з цим необхiдно розглядати методичнi принципи застосуван-
ня електронних засобiв навчання при викладаннi математики, якi можна
розглянути як основнi положення, що визначають змiст, органiзацiйнi форми
i методи навчального процесу вiдповiдно до його специфiки, мети i законо-
мiрностей.

Учитель може використовувати IКТ на рiзних етапах уроку: перевiрка до-
машнього завдання, органiзацiя фронтального опитування, пiдготовка учнiв
до активного i свiдомого засвоєння нового матерiалу, пояснення i закрiплен-
ня нового матерiалу, промiжний i пiдсумковий контроль. Кожен етап уроку
вимагає детального опрацювання.

Програмнi та технiчнi засоби, що використовуються на уроцi, вносять
свою специфiку — сприяють вдосконаленню традицiйних методiв навчання.

Безумовно, вмiле поєднання традицiйних та iнформацiйних засобiв зале-
жить вiд квалiфiкацiї та майстерностi вчителя, методики, яку вiн застосовує.
Але грамотне використання засобiв IКТ також залежить i вiд знання вчите-
лем педагогiчних основ iнформатизацiї уроку.

Науково-методичними основами застосування iнформацiйних технологiй
навчання на уроках математики можна визначити наступнi:
— дидактичний пiдхiд до розумiння сутностi застосування IТ в ЗСО, пов’яза-

ний з урахуванням технологiчних властивостей i дидактичних принципiв
застосування IТ на уроках математики i обумовлений особливостями
процесу викладання математики;

— методичнi принципи застосування IТ вiдповiдно до дидактичних принци-
пiв навчання; методичнi умови застосування IТ.

Крiм цього можна видiлити наступнi дидактичнi принципи застосування
IТ на уроках математики:
— принцип наочностi: за допомогою IТ повинна подаватись та навчальна

iнформацiя, яку не можна продемонструвати учням за допомогою пiд-
ручника, наочних посiбникiв на паперi;

— принцип комплексного характеру використання;
— принцип активiзацiї навчання, пов’язаний з формуванням стiйкого пiзна-

вального iнтересу учнiв до урокiв математики.
Таким чином, в учнiв формуються ключовi компетентностi, що пред’яв-

ляються Державними стандартами освiти:
— вмiння узагальнювати, аналiзувати, систематизувати iнформацiю по темi,

що цiкавить;
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— вмiння працювати в групi;
— вмiння знаходити iнформацiю в рiзних джерелах;
— усвiдомлення корисностi отриманих знань i умiнь.

Висновки
Роль iнформацiйних технологiй в системi освiти роздiлилася на два на-

прямки. На першому, iнформацiйнi технологiї є iнструментарiєм для вирiшен-
ня окремих педагогiчних завдань в рамках традицiйних форм освiти i методiв
навчання. Що стосується другого напрямку, то тут iнформацiйнi технологiї
займають активнiшу роль i забезпечують новi можливостi.

До основних переваг другого напрямку можна вiднести наступне:
– створюються умови для самостiйного опрацювання навчального матерiалу;
– можливiсть роботи з математичними i програмними моделями дослiджу-

ваних об’єктiв;
– можливiсть автоматизованого контролю i бiльш об’єктивне оцiнювання

знань i умiнь.
З вище наведеного випливає, що активна роль iнформацiйних технологiй

в освiтi полягає в тому, що вони не тiльки виконують функцiї iнструментарiю,
що використовується для вирiшення певних педагогiчних завдань, а й сти-
мулюють розвиток дидактики i методики, сприяють створенню нових форм
навчання i освiти.
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The use of information technologies on the lessons of mathematics
The article is devoted to the analysis of the features of the use of information

technology in the educational process in order to increase the efficiency of studying
mathematics. The ways to improve the methodological work of the modern teacher
of mathematics in the conditions of informatization of society are determined.
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