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візуалізації та модулювання процесів, явищ, об’єктів та інше, освітніх Інтернет ресурсів, 
інтерактивних додатків, віртуальних та цифрових лабораторій, тощо. 

Таким чином, професійна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних 
спеціальностей з необхідністю передбачає формування і подальший розвиток інформаційно-
цифрової компетентності, що для педагогічної науки наразі є актуальною проблемою.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА  
ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ АНІМАЦІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній процес засновано 

на фізіологічних даних людини: пам’ять зберігає 25% почутого матеріалу, 33% – побаченого, 50% – 
побаченого і почутого, і 75% матеріалу за умови активної участі учня в навчальному процесі [2]. ІКТ 
можна використовувати під час уроку в різноманітних форматах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формати використання ІКТ на уроках математики 

 
Сучасними технологіями подання інформації на уроці, зокрема на математиці, є комп’ютерні 

мультимедійні презентації. Презентації на уроках математики використовуються в залежності від 
змісту, цілей і завдань уроку: урок вивчення нового матеріалу – за допомогою презентації 
ілюструється навчальний матеріал; рішення усних завдань – презентація допомагає учням 
оперативно виконувати завдання і т.д. Навчальну презентацію можна створити у вигляді конспекту 
уроку. У такому вигляді презентація повинна містити основні складові традиційного уроку: тему 
уроку; мету і завдання уроку; ключові поняття; основні етапи уроку; завдання на урок і для 
самостійного рішення [1]. 

при вивченні нового матеріалу

для контролю знань

для закріплення вивченого матеріалу
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При проведенні уроків математики ефективне застосування зображень з ефектами анімації 
для організації роботи учнів з кресленнями і графіками буде актуальним при доведені теорем і 
розв’язанні задач, виконання схем тощо. 

Мультимедійні презентації крім представлення графічних і текстових елементів на екрані 
поєднують в собі рух, звукові та відеоефекти, що робить їх зручним і ефектним способом подання 
інформації та продовжує інтерес учнів до того, що відбувається на екрані. За допомогою 
мультимедійної презентації вчитель може самостійно сформувати навчальний матеріал, 
ґрунтуючись на особливостях конкретного класу, досліджуваної теми для побудови максимально 
ефективного уроку. На слайдах презентації можна демонструвати приклади, завдання, ланцюжки 
для усного рішення, організувати математичні розминки і ін. 

Окремим способом підвищення ефективності засвоєння та розуміння інформації поданої на 
уроці є використання flash-анімацій [3-5].  

Комп’ютерна анімація – це послідовність зображень, які змінюються протягом певного 
проміжку часу. Кадри, які змінюють один за одним протягом певного проміжку часу, створюють 
ілюзію руху, що і є анімацією. 

За допомогою застосування технологій flash-анімації на уроках можна створювати невеликі 
навчальні ролики, в яких за допомогою рухомих схем, зображень і тексту викладається фрагмент 
матеріалу, пропонованого для вивчення. Використання flash-анімацій має допомагати якісному 
поясненню нового матеріалу. Анімаційні ролики повинні містити чітко дозований обсяг 
навчального матеріалу, добре продуманий дикторський текст, достатня кількість ілюстрацій. 
Тривалі анімації повинні містити кнопки керування: «пауза», «стоп», «на початок» для можливості 
опитати учнів, дати додаткові пояснення тощо. Flash-анімації можуть застосовуватися і на етапі 
закріплення матеріалу або перевірки знань. Наприклад, при вимкненому звуці можна 
запропонувати учневі замінити диктора і розповісти про те, що відбувається на екрані або зупинити 
ролик і попросити продовжити розповідь про досліджувані властивості, продовжити правило тощо. 

Згадані комп’ютерні презентації та flash-анімації доступні вже протягом тривалого часу. 
Використання їх доцільно на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроці. Подача 
навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації чи анімації, якою б складною і нудною 
не була тема уроку, стане, цікава школяреві, якщо навчальний матеріал на екрані представлений в 
фарбах, зі звуком і іншими ефектами. 
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