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Про використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математики.
Сучасний стан інформатизації суспільства не можна уявити без введення
комп’ютерних технологій на всіх ланках системи освіти, навчальних закладах.
Головним питанням сьогодення в системі освіти є опанування учнями вмінь і
навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, організації процесу навчання. Водночас слід
пам’ятати, що будь-яку педагогічну технологію необхідно розглядати як цілісну
систему в єдності компонентів і взаємозв’язків. Тому із низки найскладніших
проблем, з якими стикається процес демократизації та реформування освіти, найсерйозніша зумовлена нестачею інформаційно-методичних видань і засобів навчання.
Сьогодення вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та застосування нових педагогічних підходів, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій, що модернізують навчальний процес.
У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає –
вони необхідні і вдома, і на робочому місці. Школи не можуть собі дозволити залишитися осторонь. Ми розуміємо, що є потреба і учителям, і учням добре володіти новітніми технологіями.
Для цього необхідні три основні умови: наявність сучасної комп’ютерної техніки; програмне забезпечення; відповідний професійний рівень вчителів. Використання персонального комп’ютера у навчанні математики, методів розв’язання
різних задач, побудови і аналізу математичних моделей найрізноманітніших процесів і явищ не є чимось новим і незнайомим. Комп’ютерна підтримка цього процесу дає значний педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і поглиблюючи
вивчення та розуміння методів математики на відповідних рівнях навчальних закладів різних профілів.
Комп’ютер для вчителя може бути засобом:
-

підготовки до уроків;
демонстраційного супроводу уроків;
організації самостійної роботи на уроках.

Робота із учнями, які працюють з комп’ютерами, вимагає від вчителя особливої організації заняття. Дійсно, зараз підготовка вчителем комп’ютерного уроку
забирає у декілька разів більше часу у порівнянні з традиційним способом подачі
навчального матеріалу. В той же час реально підготовлене заняття (з урахуванням
всіх особливостей комп’ютерного навчання) дозволяє враховувати індивідуальні
властивості учнів як при розв’язанні завдань, так і при виборі темпу занять, надає
нові можливості для показу математичних об’єктів, тощо. Необхідно враховувати,
що ці перспективи відкриваються в той час, коли психолого-педагогічні науки виявляють недостатній рівень ефективності традиційної методики викладення – незалежно від особистих і професійних якостей вчителя, його технічної оснащеності
і підготовленості. На жаль, процес комп’ютеризації освіти в Україні іноді розумі3

ється однобоко і зводиться просто до придбання учбовим закладом все більш нових зразків техніки, а головні проблеми, пов’язані з підготовкою кадрів і програмно-методичних комплексів, відсовуються на другий план. Швидше за все, це
пов’язано із завищеною суб’єктивною оцінкою потенційних можливостей
комп’ютера як дидактичного засобу. Вельми часто адміністрація навчальних закладів і організатори освіти вважають, що вже сама поява комп’ютера може підвищити ефективність процесу навчання. До чинників, що знижують ефективність
педагогічної праці в традиційній системі навчання, дослідники відносять:
-

недолік часу на навчання для доведення до автоматизму базових практичних навиків;
низький рівень пізнавальної активності учнів, що навчаються при групових заняттях;
відсутність можливості у вчителя забезпечити безперервну адаптацію
до індивідуальних особливостей кожного учня;
неможливість проведення регулярного і об’єктивного контролю за
процесом навчання кожного учня.

На підставі вищесказаного можна виділити наступні аспекти застосування
комп’ютерної техніки в навчанні:
-

-

комп’ютер в навчальному процесі повинен бути направлений на вдосконалення педагогічного процесу;
використання комп’ютерів в навчальному процесі висуває наступні
вимоги до інформатизації культури педагога і якості відбору навчального матеріалу з урахуванням властивостей інформації;
використання комп’ютерної техніки в процесі навчання повинно бути
методично виправдане (не можна намагатися перекласти на комп’ютер
всі функцій вчителя в навчанні, зокрема функцію управління учбовим
процесом або виховну функцію).

Заняття з математики, орієнтовані на використання сучасних технологій та
методів навчання, мають проходити у відповідно оснащеній технічними і програмними засобами аудиторії(кабінеті). Програми GRAN1, EUREKA, DERIVE прості у користуванні, оснащені зручним інтерфейсом контекстно-чутливою допомогою. Від користувача (учня) не вимагається значного обсягу спеціальних знань з
інформатики, основ обчислювальної техніки, програмування. Програми можна
використовувати практично на всіх заняттях математики, зокрема під час вивчення таких тем як «Поняття функції», «Перетворення тригонометричних графіків
функції», «Розв’язування рівнянь та нерівностей», «Побудова графіків функцій»,
«Побудова перерізів многогранників» та інші. Зазначені програми дають змогу
вчителеві значно інтенсифікувати своє спілкування із учнями та учнів між собою,
більше уваги приділити логічному аналізу умов задач, перекласти на комп’ютер
технічні та нецікаві операції, виконання яких практично не розвиває інтелект учня. На заняттях з математики можна працювати з об’єктами Microsoft Excel, Mi4

crosoft Equation, MathCAD. Заняття буде ефективним тільки за дотримання певних
вимог до його організації, а саме наявності великого демонстраційного екрану та
комп’ютерів у такій кількості, щоб біля одного комп’ютера працювало не більше
двох учнів. Учням можна запропонувати розробити власні презентації різних тем
курсу математики. При цьому можна використовувати не тільки програми Power
Point, Paint та GRAN1, а також GRAN 3D, Screen Movie Player, Screen Saver Builder, AVI – файли, засоби Internet тощо.
На сьогоднішній день розроблено значну кількість програмних засобів, які
дозволяють розв’язувати за допомогою комп’ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. До останніх належать Graph Win,
MathCAD, Mathlab, Mathplot. На вітчизняному ринку є багато сучасних програмний засобів. Хоч комп’ютерних програм з математики багато, але більшість з них
не адаптовані для використання. Тому вчитель вимушений змінювати існуючі
програми або створювати власні. Прикладом демонстраційного супроводу під час
пояснення на уроках є презентація теми: «Перетворення графіків функцій». Для
підготовки уроку використовуються програми Power Point, Paint, GRAN1. Пояснення супроводжуються інформацією на слайдах, що є не тільки яскравою динамічною ілюстрацією, а й способом фіксації нового матеріалу. У процесі використання комп’ютера в навчальному процесі вирішуються наступні психологопедагогічні проблеми:
-

-

-

комп’ютер підвищує активність роботи учня, збуджує інтерес до навчання;
індивідуальна робота з комп’ютером сприяє розвитку самостійності;
спілкування з комп’ютером привчає до точності, акуратності, послідовності дій;
робота з комп’ютером сприяє розвитку здатності до аналізу й узагальнення;
комп’ютер полегшує засвоєння абстракцій, дозволяє представити їх
конкретними.
є об'єктивним засобом контролю і оцінки знань;
активізує навчання завдяки найширшому використанню привабливих і
швидкозмінних форм подання інформації,
посилює доступ учнів до "банків інформації", можливість оперативно
діставати необхідні дані в достатньому обсязі, однак не може підмінити собою підручник, книги, інші джерела знань;
підвищує інтерес та загальну мотивацію навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напрямку науковотехнічного прогресу;
сприяє індивідуалізації навчання: кожен працює в режимі, який його
задовольняє;
посилює прагнення учня у процесі змагання з комп’ютером отримати
вищу оцінку;
формує уміння та навички різноманітної творчої діяльності;
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виробляє навички оперативного прийняття рішень в складних ситуаціях

-

Отже, динаміка навчальної ситуації, що формує інформаційну культуру учня і
стимулює його саморозвиток, відповідає сходженню від репродуктивної до пошуково-творчої і передбачає планомірне зростання ролі учнів у навчальному процесі, перетворенню комп’ютера з навчальної машини й об’єкта вивчення в інструмент пізнання і професійно-творчої діяльності.
Які ж особливості комп’ютеризованого уроку. Слід звернути увагу на те,
що: крім звичайної мети уроку, урок з комп’ютерною підтримкою має технологічну мету, пов’язану з використанням конкретної навчальної комп’ютерної програми. Головною особливістю такого уроку є те, що перевизначаться потоки інформації на уроці – діалог учителя з учнем відбувається через комп’ютер, який
виступає в ролі третього компоненту навчання, індивідуального для кожного учня.
Можна виділити три основні задачі, які необхідно розв’язати для успішного проведення комп’ютеризованого уроку: дидактичну, методичну та організаційну. Під дидактичним забезпеченням розуміють навчальні матеріали уроку, конкретну навчальну програму та апаратуру. Методична задача – визначення методів
використання комп’ютерів при викладанні теми, аналіз результатів уроку і постановка наступної навчальної мети. Організаційна задача, яка легко вирішується
під час традиційного уроку, стає головною. Вона полягає в тому, щоб виробити і
закріпити в учнів навички роботи з навчальною програмою, організувати роботу,
уникаючи перевантаження учнів та нераціонального використання часу.
Форми і місце використання комп’ютерів на уроці, звичайно, залежить від
змісту цього уроку, мети, що поставлена вчителем. Хочу розглянути деякі функції
і особливості застосування освітніх програм. Виділяємо наступні функції:
 навчальна (тренажери, навчальні предметні програми);
 демонстраційна (представлення вже виготовлених демонстраційних
програм, слайдів, презентацій и т.і.);


інструментальна (виготовлення наочних матеріалів);



контролююча (тести, перевірочні та самостійні завдання).
6

Існують різноманітні типи уроків із застосуванням інформаційних технологій:
- уроки проведення досліджень;
- уроки-бесіди з застосуванням комп’ютера як наочності;
- уроки-заліки;
- уроки практичної роботи;
- інтегровані уроки.
На мій погляд, найбільшого ефекту від застосування комп’ютера можна досягти саме на уроках математики:
 Під час вивчення нового матеріалу (ілюстрування різноманітними наочностями, мотивація введення нового означення, моделювання).
 Під час проведення самостійних робіт (отримуємо результат за короткий
час).
 Для організації і проведення дослідницької роботи учнів.
 Для проведення усних розрахунків (існує можливість оперативно подати
завдання і коректувати отримані результати).
 Для розв’язання завдань навчального характеру (виконання малюнків, побудова графіків, діаграм).
Потрібно пам’ятати, що основна перевага, яку комп’ютер дає на уроці, полягає в тому, що учень сам визначає темп своєї роботи з програмою. Під час традиційного уроку вчитель чітко по часу розділяє етапи уроку і відводить конкретний час на розв’язання кожної задачі. При цьому деякі учні „все виконали, що далі? ..”, а інші не встигають за вчителем. Намагання таким чином побудувати
комп’ютерний урок не дасть можливості реалізувати основну перевагу уроку з
комп’ютерною підтримкою. Програма повинна вступити в діалог з кожним учнем,
причому інтелектуальний рівень цього діалогу задається вчителем і програмою, а
темп та смислові акценти – учнем.
Отже, вчитель не може керувати комп’ютерним уроком за допомогою голосу. Вихід із цієї ситуації в тому, що учень отримує програму дій на урок. Ця програма представляє собою хід уроку.
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Програма дій може бути представленою у різних формах. Для технологічно
слабких учнів, які недостатньо добре вміють працювати з комп’ютером, краще
запропонувати віддрукований на папері план. Для інших учнів – підготувати спеціальний файл, який можна переглядати за допомогою текстового редактора.
На уроках з комп’ютерною підтримкою не слід принижувати значення традиційного робочого зошита. При вивченні будь-якого матеріалу за допомогою
комп’ютера потрібні означення, правила, властивості та теореми необхідно записувати в зошит, як на традиційному уроці.
Клас можна розбити на 3 групи. Кожній групі потрібно підготувати невеличке програмне завдання, яке розраховане на 10-12 хвилин самостійної роботи з
комп’ютером. До уроку кожен учень знає номер свого комп’ютера (комп’ютери в
класі повинні бути пронумеровані). Один і той же номер повідомляється трьом
учням, що належать до різних підгруп.
Другий етап починається для всіх одночасно. А ось зміна етапів для кожного учня індивідуальна. Учні другої і третьої підгруп знають послідовність своєї
роботи за комп’ютером з даним номером. Як тільки учень першої підгрупи звільнив комп’ютер, за нього відразу сідає учень другої підгрупи, а потім – третій. Сильні учні звільняють робоче місце, як правило, раніше. Вчителю доведеться простежувати за тим, щоб учні другої групи не затримувались за комп’ютером надто
довго. Зате слабкі учні в результаті отримують більше за всіх часу для роботи з
комп’ютерною програмою.
З точки зору вчителя урок можна представити у вигляді наступної схеми:
Етап
1.
2.
3.
4.
5

1 підгрупа

2 підгрупа

3 підгрупа

Організаційний момент, постановка мети
Робота з
комп’ютером
Інші форми
роботи
Інші форми
роботи

Інші форми роботи
Робота з
комп’ютером
Інші форми роботи

Час
2 хв.

Інші форми роботи

10-12 хв..

Інші форми роботи

10-12 хв.

Робота з комп’ютером

10-20 хв.

Підбиття підсумків, домашнє завдання

4-5 хв.
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Така схема добре зарекомендувала себе під час роботи на уроках математики з використанням наступних електронних засобів навчання.

ПАКЕТ ДИНАМІЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
DG
MICROSOFT
POWER POINT

ADVANCED
GRAPHER
GRAN 1,
GRAN 2D,
GRAN 3D

ТЕСТУЮЧА
ПРОГРАМА
MIFTESTS
ППЗ “АЛГЕБРА”, 10-11 клас
МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКС Терм
БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ НАОЧНОСТЕЙ
“АЛГЕБРА”, 7-9

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ
НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ

ППЗ “МАТЕМАТИКА”, 5-6 клас

ППЗ “ГЕОМЕТРІЯ”, 10-11 клас
ПС “СИСТЕМА
ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ”
БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ НАОЧНОСТЕЙ “ГЕОМЕТРІЯ”, 7-9

Дуже важливим моментом у використанні комп’ютерних технологій на уроках математики є раціональний розподіл часу та доцільність використання потрібного програмного забезпечення.
Під час вивчення теми «Напрямок і числа» в 6-их класах, на яку відведено 14
годин, я розподілив цей термін наступним чином:
Кіль№

Зміст урока

з/п
1.

кість годин

Додатні і від’ємні числа. Число

3

Форми проведення уроку
6-А клас
Комп’ютерна

6-Б клас
Традиційне пояс-

презентація; ви- нення теми; вико-

0.

конання трену- нання
вальних

2.

Координатна пряма.

1

тренуваль-

вправ них вправ в зоши-

на комп’ютері

тах і на дошці

Використання

Робота на дошці та
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ПЗ «Координа- в зошитах
тна пряма»
3.

Протилежні числа. Модуль чи-

2

сла.
4.

Цілі числа.

1

5.

Раціональні числа.

1

6.

Порівняння раціональних чи-

3

сел.

Традиційне пояснення теми;
робота на дошці
та в зошитах
Традиційне пояснення теми;
робота на дошці
та в зошитах
Традиційне пояснення теми;
робота на дошці
та в зошитах
Використання

Традиційне пояснення теми; робота на дошці та в
зошитах
Традиційне пояснення теми; робота на дошці та в
зошитах
Традиційне пояснення теми; робота на дошці та в
зошитах
Традиційне пояснення теми; робоПЗ «Плюс та
та на дошці та в
мінус»;
вико- зошитах
нання тренувальних вправ на
комп’ютері.

7.

Розв’язання вправ. Самостійна

1

робота.

виконання тре- Робота на дошці та
нувальних
вправ

в зошитах
на

комп’ютері; перевірочна робота з теми на ПК
8.

Контрольна робота.

1

Письмова робо- Письмова робота в
та
для

в

зошитах зошитах для контконтроль- рольних робіт

них робіт
9.

Аналіз

контрольної

Урок корекції знань.

роботи.

1

Робота на дошці Робота на дошці та
та в зошитах

в зошитах

Зазначу, що обрані для порівняння навчальних досягнень з вище зазначеної теми
класи є майже рівними за попередніми результатами навчання. Та переглянемо
діаграми, які свідчать про отримані бали кожного класу під час написання контрольної роботи.
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Результати контрольної роботи
учнів 6-А класу з теми
"Напрямок і числа"
7

8

8
6

6
кількість
учнів

Початковий рівень
Середній рівень
Достатній рівень
Високий рівень

4
2

0

0
рівні навчальних
досягнень

Результати контрольної роботи
учнів 6-Б класу з теми "Напрямок і
числа"
12
10
8
кількість
6
учнів
4
2
0

11
5

4

2

Початковий рівень
Середній рівень
Достатній рівень
Високий рівень

рівні навчальних
досягнень
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Опис програмного забезпечення та його використання при
викладанні математики
1. Використання офісних програм при викладанні математики

Найлегшою для освоєння із всіх програм є Microsoft Word. Ця програма
призначена для роботи з текстом. Однак навіть цю програму можна використати в
навчальному процесі при викладанні будь-якого навчального предмету, в тому
числі і при викладанні математики. Розглянемо використання програми Word на
конкретних прикладах. Вміючи створювати форми можна за допомогою цієї програми створити тест. Для цього створюємо запитання, декілька варіантів відповідей і напроти них ставимо такий компонент – . Після цього для форми створюємо захист і записуємо створений тест на диск. Учень, який буде проходити тестування вибирає свій варіант відповіді та у компоненті «прапорець» ставить відмітку – . Після цього цей тест учень записує на диск, або відразу друкує його
на папері для перевірки. Також на формі можна встановити компонент текстове
поле –
і при тестуванні занести варіант відповіді. Для вибору одного варіанту відповіді з декількох слід скористатися компонентом «поле із списком»–
. Коли форму «захистити», то з’явиться кнопка із стрілкою за допомогою
якої можна відкрити список і вибрати варіант відповіді. Недолік запропонованих
варіантів це «ручна» перевірка тесту, а не автоматизована.
Розглянемо приклад такого тесту (Математика – 7 клас):

Тест по темі «Лінійні рівняння»

Введіть для даних завдань або відповідь, або
вибрати варіант відповіді.
1. Знайдіть корінь рівняння 7х=14?
2. Чи рівносильні рівняння: 3х+2х=15; 5х=15?
так
ні
3. Розв’яжіть рівняння і введіть правильну відповідь з клавіатури
4. Чи дане рівняння є лінійне (виберіть правильну відповідь – клацніть на відповідному прапорцю):
так
ні
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5. Зменшуване у 5 разів більше, ніж від’ємник х, а різниця дорівнює 44. (виберіть правильну відповідь із списку): 5х-х=44
6. Яке число є коренем рівняння (виберіть правильну відповідь із списку): 4

7. Яке число є коренем рівняння (виберіть правильну відповідь із списку) 4

Також текстовий редактор Word можна використовувати для створення таких дидактичних матеріалів:

Нумерація чисел
Практичні завдання
Запиши в таблицю арабські числа: вісім, двадцять сім, сорок п’ять,
шістнадцять, двісті шістдесят, дев’яносто дев’ять, сто.
Число сто записують так: 100.

Сотні

Десятки

Одиниці

Запиши арабськими цифрами числа, в яких:
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1.

три сотні, вісім десятків, чотири одиниці;
2. три сотні, дев’ять одиниць;
3. одна тисяча, вісім сотень, шість десятків, нуль одиниць.

Перенеси цифру до потрібної комірки:

Арабські числа

Римські числа

33

888

V

0

45

XII
M
123

I

L

Дані завдання є хорошим дидактичним матеріалом для учнів 5 класу, які вивчають тему «Числа. Натуральні числа». Наступний матеріал буде стосуватися
графіків функцій, де потрібно встановити відповідність між графіками та їх аналітичним записом.

Тест по темі «Графіки функцій»
Прізвище

Дата

Розмістіть графіки згідно заданих функцій?

y  x 1
2

14

y  x2

y  ( x  3) 2

Графіки функцій легко переміщаються у відповідні клітинки таблиці.
Завдань такого типу, або іншого можна створити багато з використанням персонального комп’ютера. Потрібно тільки трохи прикласти зусиль і звичайно фантазії.
Значно «гнучкішою» програмою, яку можна використати при викладанні математики є програма Microsoft Excel. Табличний процесор Excel має великі можливості для обчислень, великий набір функцій. Тому цю програму можна використати для створення завдань різного типу. Це і тести, і різного виду таблиці для
табулювання функцій, побудова діаграм і графіків функцій, розв’язування завдань
обчислювального характеру тощо. Розглянемо на конкретних прикладах, якого
типу завдання можна створити, як їх створити і використати на уроках при викладанні математики.
Наприклад можна для учнів 6 класу створити завдання, в якому потрібно виконати обчислення, а також побудувати діаграму.

Задача на обчислення і побудову діаграми

Скільки коштуватиме зв'язана для мене кофточка і скільки потрібно для цього
ниток, щоб кофточку мала вагу 800 грам?
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Вага 1 моточка
ниток (в грамах)

Вид ниток
Шерстяна
Бавовняна
Синтетична
Шовкова

Довжина нитки у
мотку (в метрах)

100
80
100
50

Ціна 1 мотка
ниток (у гривнях)

125
95
180
200

Ціна виробу (у
гривнях)

18,00 грн.
15,50 грн.
10,00 грн.
13,00 грн.

Скільки
потрібно
для мене
моточків
ниток?

144,00 грн.
155,00 грн.
80,00 грн.
208,00 грн.

8
10
8
16

Розхід матеріалу буде добре видно із такої діаграми.

Шовкова

16

Синтетична

8
Ряд1

Бавовняна

10

Шерстяна

8

Залежність ціни виробу від виду ниток можна побачити з такої діаграми.
Ціна виробу (у гривнях)

Вид ниток

Шовкова
Синтетична

Ціна виробу (у
гривнях)

Бавовняна
Шерстяна
0,00 50,00 100,0 150,0 200,0 250,0
грн. грн. 0 грн. 0 грн. 0 грн. 0 грн.
Ціна виробу

При вивченні теми «Діаграми» можна знову використати програму Excel. Побудувати діаграму в середовищі електронних таблиць легко за допомогою «майстра побудови діаграм». З таким завданням може справитись і учень 6 класу. Можна навчити будувати і читати діаграми як кругові, стовпчасті, гістограми. Наприклад розглянемо таке завдання.
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Побудова стовпчастої діаграми
Продаж автомобілів

Прізвище
Іванов
Сергієнко

1 квартал
23
8

2 квартал
20
12

19
11

14
6

Ткачук
Северіненко

3 квартал 4 квартал
12
16
10
14
12
7

10
9

Кількість проданих автомобілів
25
20

23
20

19
16

15

12
8

10

14
12
10

14
12
10

11
6 7

9

5
0
Іванов
1 квартал

Сергієнко
2 квартал

Ткачук
3 квартал

Северіненко
4 квартал

Цікавим і корисними для учнів будуть завдання такого типу:

Задача на відсотки
Варіант 1
Сім’я відправляється у відпустку.
Підрахуйте скільки грошей необхідно
затратити на квитки (туди і назад),
якщо відомо:
1. Їдуть 2-оє дорослих і 1 дитина.
2. Ціна дорослого квитка - 130 у.о.
3. Ціна дитячого - на 40% менша.
4. 1 у.о. = 5.43 грн.
Дорослий
квиток
Дитячий
квиток
Всього в
у.о.
Всього в
грн.
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Необхідно, щоб учень обчислив ціну дитячого квитка, скільки коштують квитки
для дорослих, для дитини, а також підрахувати всього в умовних одиницях та в
гривнях. Використовуючи логічні функції результати завдань може перевірити
комп’ютер. Наприклад поряд з коміркою де має бути результат – ціна квитка для
двох дорослих може бути такою: IF (F20=260; «правильно»; «неправильно»). Щоб
випадково учень не вилучив даної формули, або туди не підглянув можна стовпчик де є формула скрити.
Непоганим засобом для перевірки знань учнів є різноманітні тести. Еxcel для
цього має хороші засоби. Крім того тест створений в Excel може самостійно перевіряти результати. Розглянемо деякі варіанти тестів.

Тест «Рівняння»
При розв’язуванні рівняння (х2)/х=0 слід врахувати, що:

а)
б)

FALSE
FALSE

в)

FALSE

г)

FALSE

Ваші бали:

TRUE
TRUE

Помилка
Помилка
Правильна
FALSE відповідь
Правильна
FALSE відповідь

2

В цьому тесті слід вибрати ті варіанти які потрібно врахувати при розв’язуванні
рівняння (тобто може бути декілька варіантів).
Можна створити тести в яких використано компоненти перемикач та список.

Тест «Кути»
Встановіть відповідність між градусами та кутами
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Градуси

Кути

90
>0 і < 90
>90 і <180
180

Для перевірки тесту створюється на іншому аркуші таблиця для перевірки.
Для цього в одній колонці заноситься варіант вибраної відповіді учні, а в іншій
варіант
відповіді.
Результат
перевіряється
за
такою
формулою:
=IF(D3=E3;"Правильно";"Неправильно"). Сума балів підраховується по такій формулі: =COUNTIF(F2:F6;"Правильно"). Сама таблиця буде виглядати так:
Градуси

Кут

Вибір користувача

Правильна
відповідь

Оцінка

90
>0 і < 90

прямий

1

1

Правильно

гострий

2

2

Правильно

>90 і <180
180

тупий

3

3

Правильно

розгорнутий

4

4

Правильно
4

Всього балів

Вчителю математики не буде важко навчитися працювати з програмою Excel та
розібратися у потрібних формулах та функціях.
Найчастіше вчителі, які викладають в школі використовують програму Microsoft PowerPoint. За допомогою цієї програми можна створювати презентаціїуроки. Програма має великий набір інструментів для відтворення тексту, графіки,
таблиць, мультимедїї тощо. PowerPoint «легка» програма як для вивчення так і
для роботи. Дуже швидко маючи необхідний матеріал можна створити урокпрезентацію. Однак для демонстрації уроку в класі слід також придбати проектор
та екран для відтворення презентації і показу її учням класу. Створена презентація
не тільки замінить старі таблиці і інші засоби, але і в динаміці відтворить необхідні процеси, побудови тощо.
Наведемо деякі фрагменти використання цієї програми при викладанні математики та підкреслимо доцільність її використання.

Переріз трикутної піраміди площиною АВС
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Особливо хотілося б зупинитися на використанні такої інформаційної технології, як комп'ютерні презентації на уроках математики. Я використовую комп'ютерні презентації на уроці, коли комп'ютер виконує роль і дошки, і підручника,
і дидактичної допомоги.
Переваги використання презентацій:
оптимізація роботи вчителя
при підготовці уроку (організація уроків, що вимагають використання
великої кількості дидактичного матеріалу: ілюстрацій, блок-схем, діаграм),
при проведенні контролю знань
можливість забезпечити учневі індивідуальний режим роботи
можливості оформлення інформації (використання широкої колірної
гамми при оформленні слайдів, різного роду шрифтів, ефектів анімації)

Побудова перерізу паралелепіпеда методом внутрішнього проектування.

Доцільність використання програми PowerPoint є очевидна, тому, що переріз піраміди виконується динамічно «покроково». Тим більше можна на будь-якому
етапі зупинитися, або повторити побудову декілька разів, що не можливо зробити
на дошці, або показати на таблиці. Лінії можна відобразити в кольорі, переріз заштрихувати та виділити. На наступних малюнках взято фрагменти із презентацій
для побудови перерізу трикутної піраміди та побудови перерізу чотирикутної
призми методом слідів. В додатках до моєї роботи містяться презентації таких
побудов. Тобто уроки геометрії мають проводитись з використанням персонального комп’ютера та відповідних створених до уроку презентацій. Створені презентації дають вчителю потужний інструмент який замінить дошку, крейду, табли-
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ці, стереометричний ящик і звичайно зекономить час на уроці та дасть вагомий
результат.

Можна такі презентації створювати самому, а також залучати учнів, які зможуть під керівництвом вчителя побудувати те що необхідно на урок.
Цю програму можна використовувати для створення презентацій, які можна використати при поясненні нового матеріалу, закріпленні вивченого матеріалу, для
перевірки знань учнів тощо. Розглянемо слайд уроку по темі «Квадратні рівнян21

ня». На даному слайді демонструється скільки коренів має квадратне рівняння в
залежності від дискримінанта.

Слайд уроку по темі «Корені квадратного рівняння

Останнім часом я працюю над створенням динамічних презентацій. Такі презентації створюю для проведення уроків з таких тем, як побудова графіків функцій, побудова графіків функцій за допомогою паралельного перенесення, задачі на
рух, вивчення властивостей функцій, розв’язування рівнянь, систем рівнянь та нерівностей графічним способом. Наприклад, наведемо зразки слайдів з таких презентацій:
Задача на рух за течією та проти течії.
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Задача на рух за течією та проти течії.

Властивості тригонометричних функцій
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Слайд з презентації: Ознаки рівності трикутників
Створення динамічних презентацій є дуже добрим дидактичним матеріалом для
засвоєння нового матеріалу, розуміння тих чи інших властивостей функцій, геометричних фігур тощо. Такі презентації не просто заміняють паперові плакати чи
малюнки, а дають легке сприйняття інформації.
На основі використання цього методу можна створити програмний продукт. Він
буде складатися зі слайдів і дозволяє подати основні математичні поняття в цікавій та доступній для школярів формі. У цьому випадку використання комп'ютера з
його величезними наочними можливостями є дуже корисним не тільки для школярів, а й для вчителів.
Звичайно в цьому матеріалі не все висвітлено щодо використання офісних
програм при викладанні математики. Для цього потрібно добре вивчити дані програмні продукти і знайти їх використання при викладанні. Творчий вчитель, який
весь час в пошуку завжди щось знайде цікаве як для нього так і для дітей.
2.

Використання спеціального програмного забезпечення

Набагато більше можливостей мають програми спеціального призначення.
Зараз таких програм стає щораз більше і вчитель має підібрати таке програмне забезпечення, яке йому буде корисним, з яким йому легше працювати та буде виконувати всі запити вчителя. Є досить потужні засоби, як Graph Win, Mathad,
Mathlab, Mathplot та інші. Але ці програмні продукти заважкі для використання в
школі. Вони потребують доброї підготовки, навиків роботи з даною програмою
тощо. Тому є набагато легші програмні засоби, а саме: GRAN, EUREKA, DERIVE,
Advanced Grapher, динамічна геометрія та інші. Дані програми можна використати практично на будь-якому уроці. Але для цього слід добре вивчити дані програми та продумати методику їх використання.
24

Використання програми Advanced Grapher

Розглянемо основні функціональні можливості програми Advanced Grapher та принципи її використання.

Головне вікно програми Advanced Grapher показане на рис 1.
Зверху маємо головне меню та панелі інструментів. Робоче поле має три вікна:
основне для побудови графіків та два додаткових – Список графіків для навігації
і Калькулятор для обчислень. Два останніх вікна можна приховати.
Коротко розглянемо інструменти програми. Окрім знайомих елементів на панелі
інструментів, які присутні в багатьох програмах, маємо слідуючи:
-список графіків. Показує вікно зі списком побудованих графіків, що дає
можливість зручної навігації для редагування графіків.
- властивості документа. Відкриває діалогове вікно для настройки системи
координат, підписів, заголовків та ін.
- інтуїтивно зрозумілі інструменти для форматування області побудови графіків.
- дозволяє вставити текстові елементи .
- обчислення функцій. Відкриває вікно, в якому можна обчислити функцію для
вказаного значення аргументу.
- добавити таблицю. Відкриває діалогове вікно для вводу та редагування
таблиць.
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- дослідження функції. Дозволяє знайти екстремуми функції та точки перетину
з осями.
- дозволяє знайти координати точок перетину двох графіків.
- похідна. Знаходе аналітичний вираз похідної та будує її графік.
- для вказаної точки видає рівняння дотичної та нормалі та будує їх графіки.
- інтегрування. Обчислює визначений інтеграл для вказаної функції та границь
інтегрування.
- регресійний аналіз. Дає можливість побудувати різні види рівнянь регресії,
обчислити коефіцієнти кореляції, знайти найліпшу апроксимаційну залежність.
- властивості графіка. Установка та редагування властивостей графіка.
- добавити графік. Відкриває вікно для вводу функцій.
- добавити таблицю. Відкриває вікно для вводу та редагування таблиць.
- видаляє активний графік.
- дозволяє побудову декількох графіків в одній
системі координат.
- трасировка вздовж графіка функції.
На панелі інструментів присутні також кнопки
для форматування ліній графіка та маркерів
Розглянемо послідовність виконання роботи на
такому прикладі .
Завдання а). На панелі інструментів натискуємо
кнопку Добавить график . В діалоговому вікні,
що з'явилося, вводимо вираз функції, стиль форматування лінії, колір (рис. 2).
На вкладці Доп. Свойства можна встановити інтервал для аргументу та кількість
точок для табулювання функції. Далі натискуємо ОК –з'являється графік функції.
Користуючись кнопками
установлюємо найбільш сприятливий формат для відображення графіка та положення його на екрані. Натиснувши кнопку Свойства документа
в діалоговому вікні, що з'явиться (рис. 3), маємо можливість настроїти та сформувати стиль,
зарубки на осях, сітку, заголовки та підписи, легенду. Для цього, в лівій частині
вікна вибираємо атрибут, а в правій установлюємо його параметри.
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Графік функції

y  x 2  5x  6

Для пошуку екстремумів та нулів функції натискуємо кнопку -Исследование функции. З'являється
діалогове вікно, в якому треба вказати інтервал, на
якому відбувається пошук, та точність пошуку.
Натиснувши ОК – здобуваємо результати
пошуку.
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Використовуючи дану програму можна знаходити похідну, похідну в точці, дотичну, виконувати інтегрування тощо. Програма Advanced Grapher є надійним помічником для вчителя і учня на уроках, вдома.
Завдання
Розв’язати рівняння 2sin 0.5x=-1.
Перед побудовою слід обрати Тригонометричний набір, активізувати послугу додавання графіка, вказати тип функції у(х), ввести вираз 2sin(0.5x)+1, вибрати знак = 0.

Щоб знайти розв’язки рівняння, необхідно помістити курсор в

точки перетину з віссю Ох і визначати їх абсциси.
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Завдання 2.
Обчислити площу фігури, обмеженої графіками кривих

у  6 х  5 , у  ( х  2) 2 .

Розглядають функції у=SQRТ(6x-5) та y=(x-2)^2 і застосовують операцію Точки
перетину графіків, записують абсциси точок перетину – межі інтегрування. Користуючись послугою Інтеграл, необхідно зазначити, між графіками яких саме функцій потрібно обчислити площу фігури, ввести межі інтегрування. Можна обчислити площу фігури за одну операцію. Штриховка фігури при цьому зберігається
як окремий об’єкт.

Мультимедійні засоби
Програмний засіб “Програмнометодичний комплекс Терм VII підтримки практичної навчальної математичної діяльності”

(ПМК Терм)

призначено для використання на уроках
алгебри в 7 класі загальноосвітньої шко29

ли, а також вчителями математики - при підготовці до проведення уроків, самостійних або контрольних робіт, учнями – при виконання домашніх завдань.

Приклад оформлення засобами ТерМ перетворення виразу (режим перевірки кроку розв’язування)
Програмне середовище “Системи
лінійних рівнянь” (ПС СЛР) призначено
для застосування в курсі алгебри загальноосвітньої школи при вивченні теми
„Системи лінійних рівнянь з двома змінними”.
Даний програмний засіб
дозволяє учневі зосередитися
на логіці розв’язування систем лінійних
рівнянь і отримати осмислений результат;
звільняє учня від рутинних обчислень, що дозволяє розв’язувати набагато більшу кількість задач;
дозволяє диференціювати навчання, полегшує перевірку виконання завдань.
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ПС СЛР надає наступні можливості: розв’язування систем лінійних рівнянь
графічним способом, способом додавання, способом підстановки, а також текстових задач, математичною моделлю яких є системи лінійних рівнянь.

“БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ
НАОЧНОСТЕЙ “АЛГЕБРА 7 –
9””
Основним призначенням програмного засобу «Алгебра 7-9» є використання в якості наочностей на уроках алгебри у 7-9 класах загальноосвітньої
школи або у процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань
та практичних вмінь.
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Бібліотека опорних конспектів

Конспект-означення

Конспект-алгоритм розв’язання задачі.

Конспект - приклад застосування алгебраїчної властивості.
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Конспект-графічне побудування.

Конспект - анімація (реального процесу.
Мета застосування педагогічного
програмного засобу (ППЗ) “Бібліотека
електронних наочностей “Геометрія, 7-9
класи” – активізувати пізнавальну діяльність учнів; посилити самостійність в опануванні знаннями, вміннями і навиками, мотивацію та інтерес до навчання геометрії і,
тим самим, покращити навчальні досягнення учнів.
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Головне вікно ПЗНП «Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9
клас» завантажене в режимі „Конструктор”
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Електронний навчально-методичний комплект «Алгебра, 10 і 11 класи»
(ЕНМК) містить тексти та ілюстрації, аудіо супровід, анімаційні фрагменти, завдання для програмованого контролю рівня навчальних досягнень учнів, інтерактивні ресурси тощо.
Цей ЕНМК має широкий спектр демонстраційних можливостей:
 анімація процесів, які складно або й неможливо спостерігати у природному
середовищі;
 збільшення або зменшення зображень, їх переміщення, зміна напрямку
спостереження тощо.
Разом з цим ЕНМК надає можливості для індивідуалізації та диференціації навчання, контролю та самоконтролю рівня навчальних досягнень учнів.
Він має інформаційно-довідкову систему для самостійного пошуку учнем необхідної інформації та систему діалогового режиму.

Імпортовані наочності для уроку "Застосування визначених інтегралів"
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Копія вікна ППЗ „Алгебра 11” до завдання на обчислення площі фігури з
використанням визначених інтегралів

Електронні навчально-методичні комплекти «Геометрія, 10 і 11 класи» це електронне видання, яке містить набір мультимедійних компонентів, що відображають об'єкти геометрії, які вивчаються в 10 – 11 класі, програвач мультимедійних компонентів, простий у використанні редактор, який дозволяє вчителю формувати набори необхідних наглядних матеріалів. Зміст і структуру ППЗ зорієнтовано на розв'язування навчальних завдань. Розглядувані завдання можуть бути
включені до шкільної лекції, семінарського заняття, уроків повторення і систематизації знань. Використання засобу може відіграти важливу роль в організації самостійної, групової чи індивідуальної роботи учнів. Оскільки більша частина завдань
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подається з підказкою чи з відстрочкою висвітлення ходу розв’язування, то така
подача матеріалу сприяє впровадженню інтерактивних форм навчання.
Тестові завдання
дозволяють швидко
перевірити знання
пройденого матеріалу
та

Великі бібліотеки
інтерактивних
моделей, таблиць,
портретів

отримати навички
користування тестами
для майбутнього
незалежного тестування

покращують
сприйняття матеріалу

Історичні
відомості,
словник
довідка

Анімаційний та
інтерактивний
матеріал

найкращим чином
допомагає запам’ятати
весь курс

розширять
світогляд

та

ваш

Урок в ПМК “Математика, 5 і 6 класи” – це сукупність зображень, відеофрагментів, текстових пояснень, тестових запитань, що використовує вчитель при
проведенні одного заняття з використанням ПМК. Урок складається з певної кількості кроків. Крок – це частина уроку, що містить сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, пояснення властивості,
явища). Крок складається з одного або декількох кадрів. Кадр – це частина кроку,
що висловлює, демонструє певну властивість, явище, думку. Елемент кадру –
окреме зображення, відеофрагмент, текст, тестове запитання. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення
необхідної теми: текст, формули, статичні та динамічні схеми, моделі, анімації, аудіо- та відеофрагменти, малюнки, світлини тощо. Для перевірки знань передбачено
контрольні запитання та завдання, задачі, тести для самоконтролю та контролю.
37

Копія екрану ППЗ „Математика, 5 клас”. Режим „Конструктор”
При створенні тесту Простий вибір учню надається декілька варіантів відповіді
на поставлене запитання. Він має вибрати правильну відповідь. При створенні такого
завдання потрібно ввести заголовок завдання, кількість балів за правильну відповідь,
текст запитання, варіанти відповіді. При потребі на відведене місце можна вставити зображення. Оскільки у ПМК передбачена можливість перемішувати відповіді, то при
створенні тесту правильну відповідь доцільно писати першою.
При створенні тесту Множинний вибір учню надається декілька варіантів
відповіді на поставлене запитання. Він має вибрати правильні відповіді (більше
однієї). Біля кожної з правильних відповідей потрібно натиснути один раз курсором на полі правильна відповідь, після цього у полі з’явиться символ

. Після за-

вершення вводу слід натиснути кнопку Зберегти для збереження завдання та виходу із діалогового вікна. При створенні тесту з можливістю уведення тексту можна передбачати такі типи відповідей, як рядок (слово), ціле число, дійсне число
(з десятковою комою).
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Вікно створення тестового завдання на впорядкування

Використання програм серії GRAN
Ціла серія програм з математики це GRAN. Дані програми можна використовувати для побудови та дослідження графіків функцій, розв’язування систем рівнянь, знаходження площ многокутників, побудови просторових тіл тощо.
Наприклад за допомогою програми GRAN1 можна побудувати графіки функцій, а потім дослідити як буде змінюватись графік функції при зміні деяких параметрів у формулах, де буде функція зростати чи спадати. Тому учням можна задати таке наприклад завдання.
1. Побудувати графіки функцій:
у = -х^2; y = -x^2+a; y = -x ^2-a;
y = -(x+d)^2; y = -(x-d)^2.
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2. Визначити:
а) на якому проміжку функція спадає;
б) на якому проміжку функція зростає;
в) як реагує функція +а і –а .
г) як реагує функція на +b і –b;
д) точки перетину з віссю OX.
За допомогою GRAN1 можна будувати та аналізувати функціональні залежності явного та неявного видів, які задані в декартових чи в полярних
координатах, параметрично, таблично, графічно розв’язувати рівняння,
нерівності та їх системи з однією чи двома змінними; наближено визначати корені
многочленів; досліджувати границі числових послідовностей та функцій; опрацьовувати статистичні дані; обчислювати визначені інтеграли; площі криволінійних
трапецій; площі поверхонь та об’єми тіл обертання тощо.
Завдання
1. Розв’язати нерівність 3sin2x>1 .
Для цього потрібно виконати ланцюжок операцій: Тип функції y(x) - Об’єкт
- Створити - Ввести формулу 3*sin(2*x) – задати Відрізок –10; 10. - Побудува40

ти графік - Використати послугу операції Нерівності - Вказати „>1”. У вікні
Відповідь отримати наближені розв’язки нерівності.

Урок алгебри у 10 класі з використанням ППЗ GRAN1
Тема уроку: ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЇ
Мета: Закріпити вміння будувати графіки функцій за допомогою геометричних перетворень; відпрацювати навички побудови графіків засобами прикладного програмного забезпечення GRAN-1.
ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Побудуємо графік функції y  sin x та виконаємо вказані перетворення.
1) y  sin x  1
2) y  sinx  1
3) y  sin x 
4) y  sin x .
5) y  sin x
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При вивченні теми „Побудови графіків функцій за допомогою елементарних
перетворень” актуальним буде творчий проект „Малюємо графіками функцій”. Кінцевим продуктом в проекті стане колекція малюнків. Завдання для школярів будуть
корисними у тому змісті, що закладають базу для усвідомлення практичного застосування матеріалу – опису графічних зображень за методом функціонального подання. Школярі мають можливість проявити нестандартний підхід, творчість, розкрити прихований потенціал дослідника, винахідника.

Програма GRAN-2D призначена для графічного аналізу систем геометричних об'єктів на площині, звідки і походить її назва (GRaphic
Analysis 2-Dimension).
За допомогою ППЗ GRAN-2D також зручно виконувати малюнки до значної кількості стереометричних задач на розташування прямих і площин в просторі. Процес
побудови при цьому подібний до побудови вручну, оскільки враховуються властивості паралельного проектування. Перевагою комп’ютерних моделей є динамічність. Фігуру можна розташувати в найкращому ракурсі, легко змінивши розташування опорних точок, покроково відтворити хід побудови, розмістити підказки до умови завдання чи до ходу розв’язування.
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Завдання 1.
З точки простору до вершин квадрата зі стороною 60 см проведені рівні відрізки. Відстань від цієї точки до площини квадрата рівна 40 см. Обчислити площу опуклого чотирикутника, одна із сторін якого співпадає зі стороною квадрата, кінці протилежної сторони належать протилежним проведеним відрізкам, а площина чотирикутника перпендикулярна до площини цих відрізків.

Вивчаючи тему „Круг та його частини”, пропоную учням створити колекцію малюнків, в яких приховані дані геометричні фігури. Маючи необмежений
час для виконання домашнього завдання, можливість дібрати в літературі потрібний матеріал, порадитися з друзями, учні можуть самовиразитися, створюючи малюнки, отримати позитивну оцінку однолітків та вчителя. Завдяки виконанню подібних творчих завдань у школярів зміцнюється позитивне уявлення про себе, підвищується внутрішня мотивація, інтерес до навчання.
Для побудови фігур, обчислення периметра чи площі їх частин застосовуємо
ППЗ GRAN-2D. Задаючи в налаштуваннях програми кількість значущих цифр для
розрахунків, учні можуть оцінювати похибку наближених обчислень. Щоб зробити
малюнок яскравим, привабливим, його можна розфарбувати різними кольорами, на43

нести штриховки.

ППЗ GRAN-3D дозволяє створювати та оперувати моделями геометричних об'єктів, а саме: точка, відрізок, ламана, площина, многогранник, поверхня обертання. При цьому можливе задання об'єктів у
різний спосіб.
Приклад задачі на обчислення. В правильній чотирикутній піраміді бічне
ребро дорівнює 9 од., а площа основи 20 кв. од. Обчислити висоту піраміди; радіус описаного навколо основи кола; кут між сусідніми бічними ребрами; кут нахилу бічного ребра до площини основи; кут між площинами суміжних бічних
граней.
Щоб

створити

модель

піраміди,

використовують

послугу

Об’єкт

\Створити базовий об’єкт. На вкладинці Правильна піраміда вікна Задання базових просторових об’єктів необхідно ввести параметри піраміди та натиснути
кнопку Створити.
Висота піраміди – це відстань від вершини до площини основи піраміди,
тому для обчислення можна скористатися послугою Обчислення \Відстань \між
точкою і площиною. Але оскільки при зверненні до цієї послуги необхідно вказати об’єкт типу Площина, то попередньо створюють об’єкт, що відповідає площині
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основи піраміди. Активізуємо послугу Об’єкт \Створити з екрану. За відповідними запитами програми, що з’являться у полі підказки, вказують три точки, що
визначатимуть площину. Далі активізуємо послугу Обчислення \Відстань \між
точкою і площиною, і за відповідними запитами програми вказуємо у полі зображення точку – вершину піраміди та площину – об’єкт Площина основи. У поле
звіту буде виведено результат обчислення відстані, що становить 8.4261. Довжину
діагоналі зручно обчислити звернувшись до послуги Обчислення \Відстань \між
двома точками. Радіус описаного кола становить 3.1623. Для обчислення кута
між сусідніми бічними ребрами користуються послугою Обчислення \Кут \за
трьома точками, вказавши послідовно на три точки, що утворюють кут. У полі
звіту зявиться результат обчислення 28.7720.

Кут нахилу бічного ребра до площини основи можна обчислити, скориставшись послугою Обчислення \Кут \між прямою і площиною. Оскільки при зверненні до цієї послуги необхідно вказати об’єкт типу Площина і об’єкт Пряма, то
слід попередньо створити об’єкт пряма, що відповідає бічному ребру піраміди. У
полі звіту зявиться результат обчислення відповідного кута: 69.4290. Програмою
не передбачено виконувати побудову даного кута, тому можна позначити основу
висоти піраміди як точку перетину діагоналей піраміди, а потім побудувати лама45

ну, що відповідає куту.
Кут між суміжними бічними гранями можна обчислити, скориставшись послугою Обчислення \Кут між двома площинами. Оскільки при використанні цієї
послуги вимагається вказати два об’єкти типу Площина, то попередньо необхідно
створити об’єкти-площини, що відповідають площинам двох сусідніх бічних граней. Активізувавши послугу Обчислення \Кут \між двома площинами, за відповідними запитами програми послідовно вказати у полі зображення об’єкти Площина
грані 1 та Площина грані 2. У полі звіту зявиться результат обчислення кута між
вказаними площинами: 86.2280.
Щоб виконувати обчислення вручну, учневі необхідно правильно побудувати лінійний кут двогранного кута при бічному ребрі. З практики відомо, що учні
часто допускають при цьому помилки.

Використання тестових програм
Перевірка знань та вмінь учнів, оцінювання їх досягнень є невід'ємною частиною процесу навчання.
Порівняльний аналіз різних форм контролю та оцінки знань та вмінь показує, що найбільш повно критеріям якості при визначенні рівня знань відповідає
тестування, а враховуючи необхідність оперативного тестування та обробки даних, значить і комп'ютерне тестування.
Часто при викладанні того чи іншого предемету використовують тестові програми. Тестові програми можна використовувати як для перевірки знань учнів з
деяких тем, так і для самоперевірки знань учнів з тої чи іншої теми. На даний час
є розроблено багато різних програм такого типу. Можна знайти і таку програму в
Інтернеті. В своїй практичній діяльності я використовую тестову програму TestW
або TestW-2 (видавництво «Аспект»). Цю програму можна використовувати тому,
що вона по-перше безплатна, по-друге має рекомендацію Міністерства освіти та
науки України, ну і найголовніше для цієї оболонки розроблено багато тестів з
різних предеметів, в тому числі і з математики. Програма легка в користуванні,
має український інтерфейс та в комлект до цієї програми входить редакто тестів,
за допомогою якого можна створювати нові тести.
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Такий вигляд має тестова програма та редактор тестів.
Також в своїй роботі я використовую тестову програму MIFTests. Програма
має можливість створювати тести різних видів: відповідність, вибір правильної
відповіді, вибір декількох правильних відповідей.
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“Тестові завдання. Математика” – комп’ютерна програма, яка дозволяє
швидко та якісно підготуватись до зовнішнього оцінювання з математики. За її
допомогою можна здійснювати перевірку знань у режимах тесту та за темами.
Налаштування програми дозволяють включити підказки, щоб негайно дізнатись, яка відповідь правильна, або спробувати повторно дати відповідь.
Програму можна використовувати для підготовки до зовнішнього оцінювання, тематичного оцінювання, поточного оцінювання. Програма може викорис48

товуватись учителями на уроках у кабінетах, обладнаних комп’ютерами або інтерактивною дошкою.

Пакет динамічної геометрії DG
Пакет динамічної
геометрії DG створений для підтримки
шкільного курсу планіметрії. DG
– це комп’ютерне середовище
для експериментування з геометрії. DG призначений для використання вчителями математики
і учнями 7-9 класів на уроках геометрії у школі. Мета пакета –
надати учням можливість самостійного відкриття геометрії
шляхом експериментування на
комп’ютері. Пакет також можна
використовувати для ілюстрування задач і теорем курсу планіметрії, створення та
використання наочних інтерактивних навчальних матеріалів.
DG надає модель геометрії на площині: геометричних об’єктів і залежностей між
ними.
Головна ідея DG – дати користувачеві можливість робити на комп’ютері
побудови, аналогічні класичним геометричним побудовам “на папері”. Однак потім DG дозволяє “оживляти” отриманий рисунок, спостерігати, як він змінюється
при переміщенні базових точок мишею.
На малюнку показано побудову паралелограма, якщо відомо три його вершини.
Використовуючи даний пакет можна вивчати геометрію за допомогою персонального комп’ютера.
Урок - навчальне дослідження геометрії у 9-му класі із використанням ПЗ
“Пакет динамічна геометрія DG”.
ТЕМА УРОКУ: КУТИ, ВПИСАНІ В КОЛО
Завдання 1.
Дослідіть залежність величини вписаного й центрального кутів, якщо вони
спираються на спільну дугу.
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1. Побудуйте коло

(інструмент Коло) з центром О і довільним радіусом

.
2. Позначте на колі три точки

A, B

і

C

(інструмент Точка фігури).

3. Використовуючи інструмент Промінь
, побудуйте BAC , вписаний у
коло.
4. Побудуйте центральний BOC .
5. Виберіть інструмент Виміряти кут
та виміряйте BOC та BAC . У
скільки разів BOC більший від BAC ?
6. Динамічно змінюйте положення точки A , B та C . Дослідіть, чи буде
зберігатися між градусними мірами кутів

BOC

та

BAC .

Зробіть висно-

вок.
7. Змінюючи положення точок

B

та

C,

розгляньте випадок, коли хорда

перетвориться на діаметр. Якою буде градусна міра кута

BC

BAC .

8. Сформулюйте властивість вписаних кутів, які спираються на діаметр кола.
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3. Опис і використання власного програмного забезпечення
Хоч на даний час є багато різних програм для вивчення математики інколи
виникає потреба в такій програмі, якої насправді немає, або не можна її «дістати».
В такому випадку я створюю свої власні програми. Такі програми як правило пишуться для деякої конкретної теми чи певного виду завдань. Програми розробляються в середовищі Delphi, Visual Studio 2005, мовою HTML. Розглянемо деякі з
власних програм та та опишемо їх використання.
Оскільки така тема, як «Значення тригонометричних функцій» є для ряду учнів важкою і їм важко
запам’ятати значення
тригонометричних функцій, то за допомогою
відповідної програми
«Тригонометрія» можна як перевірити знання учнів по цій темі,
або використати як
тренажер. Попрацювавши трохи з цією програмою можна покращити свої знання.

Щоб швидко перевірити знання учнів із стереометрії, раціонально використати час на уроці можна учням запропонувати
програму, де можна вибрати номер задачі, учень
повинен розв’язати її і тоді
занести варіант відповіді.
Завдання буде перевіряти і
оцінювати
звичайно
комп’ютер. Для кращого
запам’ятовування формул
з стереометрії також можна використати програму «Формули стереометрії».
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За допомогою програми «Графіки функцій» можна перевірити знання учнів,
як вони знають і вміють будувати графіки функцій.

Для закріплення знань і вмінь учнів 5-х класів я розробив комплекс програмтренажерів. Програмою передбачено виконання завдань а також перевірка, оцінювання по 12-ти бальній системі. Якщо учень помилився, то програма видає підказку.
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Для вироблення навиків розв’язання квадратних рівнянь розроблено програму «Квадратні рівняння».
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Калькулятор звичайних дробів

Програма для розв’язування трикутників
Таких прикладів програм можна навести багато. Є програми створені для перевірки знань учнів, є програми по яких можна вивчити ту чи іншу тему. Також
мною розроблені комплексні програми, за допомогою яких можна вивчити тему
та перевірити свої знання. При розробці програми потрібно врахувати важливий
момент, а саме той щоб програма приносила користь учневі, вчителю і щоб про54

грама і комп’ютер не просто замінила чи вчителя чи таблицю, або підручник.
Програма має нести в собі інструмент для кращого засвоєння навчального матеріалу, кращого розуміння навчальної теми, повинна давати хороший ефект для якісного засвоєння матеріалу та стимул для вивчення математики за допомогою персонального комп’ютера.
Висновки
Особливості сучасного розвитку освіти України потребують розвинених
форм і методів навчання та виховання школяра, що сприяють становленню його
особистості. Це покладає величезну відповідальність на вчителів, які повинні свідомо застосувати інноваційні технології навчання. Застосування комп'ютерних
технологій навчання в шкільній практиці дає один з шляхів перебудови шкільної
освіти.
Відомо, що успішність навчання залежить від відношення дитини до навчання. Позитивне відношення до навчання залежить від мотиву діяльності учня, його
інтересу до теми, що вивчається, а також від стійкого інтересу до предмету в цілому. Комп'ютер значно поширив можливості подання навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відео техніки дозволяє моделювати різноманітні ситуації і середовища. І це одна з переваг застосування
комп'ютерних педагогічних засобів для підвищення інтересу до предмета.
На уроках математики з використанням комп'ютерних технологій учні проявляють зацікавленість до предмета, добре оволодівають знаннями з математики.
Процес навчання проходить у невимушеній формі, школярі швидко вирішують
поставлені перед ними завдання, не бояться помилитися, є дуже активні, пропонують різноманітні способи розв'язування задач, бажають дістати правильний результат. Якщо це не вдавалося, учні шукали нові варіанти, доки не було досягнуто
правильного розв'язування задач - все це сприяє формуванню необхідних математичних понять.
Також можна відзначити, що використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів, їх розумових здібностей, розвиває хист до самостійної творчої роботи, що допомагає
становленню та розвитку особистості дитини.
У сучасному суспільстві використання інформаційних технологій стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками
цих технологій ще за шкільною партою багато в чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки нинішніх учнів. Досвід показує, що оволодіння цими навичками протікає набагато ефективніше, якщо відбувається не тільки на
уроках інформатики, а знаходить своє продовження й розвиток на уроках учителів-предметників. Цей підхід висуває нові вимоги до підготовки вчителяпредметника, ставить перед ним нові проблеми, змушує освоювати нову техніку й
створювати нові методики викладання, засновані на використанні сучасного інформаційного середовища навчання.
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50. Програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра 7-9 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів України», версія 1. – Херсон, 2006. – 1 електрон.
опт. диск (СD-ROM): 12 см. – Системні вимоги: Pentium, тактова частота – від 1100
МНz, 128 Mb RAM, CD-ROM Windows XP.
51. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів «АЛГЕБРА,
10 клас». – К.: УкрПриборСервис, 2006. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): 12 см. –
Системні вимоги: процесор х86, 1100 МНz; 128 Мб RAM, CD-ROM Windows 98/XP.
52. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів «АЛГЕБРА,
11 клас». – К.: УкрПриборСервис, 2006. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): 12 см. –
Системні вимоги: процесор х86, 1100 МНz; 128 Мб RAM, CD-ROM Windows 98/XP.
53. Педагогічний програмний засіб ―Бібліотека електронних наочностей ‖Геометрія, 7-9
клас‖. – К. Мальва, 2006. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): 12 см. – Системні вимоги:
процесор х86, 1100 МНz; 128 Мб RAM, CD-ROM Windows 98/XP.
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54. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів «ГЕОМЕТРІЯ, 10 клас». – К. Мальва, 2006. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): 12 см. – Системні вимоги: процесор х86, 1100 МНz; 128 Мб RAM, CD-ROM Windows 98/XP.
55. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів «ГЕОМЕТРІЯ, 11 клас». – К. Мальва, 2006. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): 12 см. – Системні вимоги: процесор х86, 1100 МНz; 128 Мб RAM, CD-ROM Windows 98/XP.

Адреси деяких освітніх порталів, веб-сайтів
 • http://www.mon.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства освіта та науки
 • http://osvita.org.ua – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти,
вищі навчальні заклади України і Росії
 • http://edu.ukrsat.com/ - для вчителів – методичні розробки, навчальні програми,
для учнів – бібліотеки,
 • http://edu.km.ru — сайт Відділу освітніх проектів компанії «Кирилл и Мефодий»
 • http://www.is.svitonline.com/malinman/rus/nav.htm

- весела математика. Багато

цікавої інформації, цікаві задачки, парадокси
 • http://www.unicyb.kiev.ua/MMEDIA/reports/TaisiyaNazarenko/index.htm

- Елект-

ронна бібліотека математичної літератури (математичні видання, журнали, публікації, посилання на сторінки з математичними ресурсами Інтернету)
 • http://www.bymath.net. – Вся елементарна математика. Середня математична
Інтернет-школа.
 • http://itdrom.com/ – Школьный IT-университет (Росія).
 • http://ostriv.in.ua – Шкільний Інтернет-портал "Острів Знань" (Україна).
 • www.mathler.narod.ru –Російський сайт з різноманітною математичною інформацією
 • www.amazon.com – База даних книг з комп’ютерної математики (одна з найбільших в Internet)
 • www.emis.de/math –Європейське математичне товариство (публікації, присвячені викладанню математики)
 • www.exponenta.ru – Російський освітній математичний сайт
 • http://math-on-line.com – Цікава математика для школярів
 • http://www.peoples.ru –Біографії відомих людей (математиків)
 • http://mathem.hl.ru – Математика On-line
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