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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

У зв’язку з активним розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) та їх упровадженням у різні сфери життя все більшої 

актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних 

школярів. Інформаційні технології – це, з одного боку, потужний 

інструмент для одержання дитиною найрізноманітнішої інформації, з 

іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання та 

формування мотивації, використання наочності, забезпечення науковості. 

Уроки з використанням ІКТ викликають велику зацікавленість в учнів, 

забезпечують можливість ефективно використовувати диференційований 

підхід у навчальному процесі. Тому їх необхідно активно використовувати 

у навчальному процесі. 

Проблемою використання інформаційно-комунікаційних технологій 

займалися такі вчені та педагоги-практики: О. Пометун, Л. Пироженко, 

Л. Аристова, Л. Масол, В. Едігей, І. Красильникова, І. Гудчина, Р. 

Петеліна, С. Полозова, В. Скворцова. 

Одним із предметів, де досить виправдано використовується ІКТ – 

математика. Застосування комп’ютерної техніки робить традиційні уроки 

математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює 

активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. 

Комп’ютерні технології дозволяють вчителю урізноманітнити матеріал на 

всіх етапах уроку, підвищити мотивацію учнів, їх зацікавленість, сприяти 

більш міцному засвоєнню знань. 

Застосування ІКТ на уроках математики дозволяє вчителю скоротити 

час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання 

роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує 

ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості 

– пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний, 
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сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів, робить уроки 

яскравими та цікавими [1]. 

Використання ІКТ у навчальному процесі передбачає підвищення 

якості освіти, тобто вирішення однієї з нагальних проблем для сучасного 

суспільства. Учитель, що йде в ногу з часом, сьогодні психологічно та 

технічно готовий використовувати ІКТ у викладанні. Будь-який етап уроку 

можна оживити завдяки використанню комп’ютера. 

Отже, завданнями застосування комп’ютера на уроках математики є: 

забезпечення зворотнього зв’язку в процесі навчання; підвищення 

наочності навчального процесу; пошук інформації із різноманітних 

джерел; індивідуалізація навчання; моделювання досліджуваних процесів 

або явищ; організація колективної й групової роботи; здійснення контролю 

за навчальними досягненнями [3]. 

Використання ІКТ під час уроку математики уможливлює 

застосування таких методів: 

1) пояснювально-ілюстративного, який передбачає використання 

ілюстрацій, таблиць, малюнків, схем у супроводі розповіді вчителя. 

Допомагають у цьому програми для створення презентацій , що сприяють 

розвитку пізнавальної активності учнів, передачі додаткової цікавої 

інформації, забезпечення принципу наочності. 

2) контрольно-діагностичного, зокрема використання тестування, 

як методу швидкого виявлення рівня знань, умінь та навичок учнів на 

різних етапах навчального процесу;  

3) практичного, який забезпечується використанням графічних 

програм і редакторів, що сприяє розвитку творчих здібностей, мислення, 

підвищує інтерес школярів до предметів; 

4) проблемно-пошукового на етапах повідомлення теми та мети 

уроку, мотивації навчальної діяльності, сприймання нового матеріалу з 

використанням відео програм, що створює проблемну ситуацію, сприяє 

зацікавленню учнів та розвитку їх мислення і мовлення; 

5) репродуктивного, ігрового тощо [2]. 

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен 

забувати, що це урок. При відборі навчального матеріалу він повинен 

дотримуватись основних дидактичних принципів: систематичності та 

послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. 

При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його [4]. 

Майстерність учителя на уроці полягає головним чином у вмілому 

володінні методикою навчання й виховання, творчому застосуванні 

сучасних педагогічних технологій і передового педагогічного досвіду, 

раціональному керівництві пізнавальною й практичною діяльністю учнів, 

їхнім інтелектуальним розвитком. Використання даних технологій в 

освітньому процесі робить навчання більш змістовним та сприяє розвитку 
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самостійності й творчих здібностей учнів, істотно підвищує рівень 

індивідуалізації навчання. 
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САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Безсумнівним є той факт, що поступальний, гармонійний розвиток 

індивіда як особистості зумовлюється багатьма чинниками різного 

походження. Не буде перебільшенням вважати, що провідна роль серед 

цих чинників належить процесу соціального самоствердження особистості.  

У науковій літературі є намагання проаналізувати деякі напрями 

розвитку поглядів, ідей, педконцепцій, теорій соціального самостверд-

ження особистості учнів. Так, А. В. Фурман проаналізував 

найперспективніші системи особистісно орієнтованого навчання вчених 

І. С. Якиманської і В. В. Сєрікова щодо технологічного розв'язання 

проблем самоствердження особистості учня [3]. З психологічних позицій 

порушував проблему особистісної самореалізації Г. О. Балл і М. С. Бургін, 

які обстоювали розвивальну стратегію впливу, що ґрунтувалась на 

діалогічних стосунках. 

Самоствердження особистості – фундаментальна потреба людини в 

самовираженні й саморозкритті. Мотивом особистісного самоствердження 

є прагнення досягти максимальної повноти життя за конкретних умов 

існування, забезпечення позитивного соціально-психологічного статусу в 

колективі й суспільстві загалом [2].  

Своїм корінням проблема соціального самоствердження особистості 

сягає глибин людської культури. Гуманістичним спрямуванням позначені 

роботи Протагора («Міра всіх речей – людина»), Сократа, Платона, 


