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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Особливе значення для дітей сьогодні мають сучасні технічні засоби 
навчання. Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, 
книжки, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, сучасний 
комп’ютер може стати для дитини рівноправним партнером, спроможним 
реагувати на її дії й запити. Терплячий товариш і мудрий наставник, 
творець казкових світів і героїв, вершина інтелектуальних досягнень 
людства, комп’ютер відіграє все більшу роль у поза навчальній діяльності 
сучасних дітей, у формуванні їх психофізичних якостей і розвитку 
особистості. 

Якість проведення занять як у школі, так під час занять з учнями 
залежить від наочності і викладу, від уміння вчителя сполучити доповідь з 
образами, використовуючи різноманітні технічні засоби навчання, що 
мають наступні дидактичні можливості: є джерелом інформації; 
покращують форми подання навчальної інформації; підвищують ступінь 
наочності, конкретизують поняття, явища, події; організують і 
спрямовують сприйняття; збагачують коло уявлень дітей, задовольняють 
їхню допитливість; найбільш повно відповідають науковим і культурним 
інтересам і потребам учнів; створюють емоційне відношення учнів до 
навчальної інформації; підсилюють інтерес школярів до навчання шляхом 
застосування оригінальних, нових конструкцій, технологій, машин, 
приладів; роблять доступним для сприймання учнями такий навчальний 
матеріал, що без ТЗН недоступний; активізують пізнавальну діяльність 
учнів, сприяють свідомому засвоєнню матеріалу, розвитку мислення, 
просторової уяви, спостережливості; є засобом повторення, узагальнення, 
систематизації та контролю знань; ілюструють зв’язок теорії з практикою; 
створюють умови для використання найбільш ефективних форм і методів 
навчання, реалізації основних принципів цілісного педагогічного процесу і 
правил навчання (від простого до складного, від близького до далекого, від 
конкретного до абстрактного); заощаджують навчальний час, енергію 
викладача й учнів за рахунок ущільнення навчальної інформації та 
прискорення темпу викладу. Експериментально доведено, що статична 
проекція (презентація слайдів) заощаджує до 30–40 % часу, відведеного на 
пояснення нового матеріалу, а на технічних операціях з відтворення 
графіків, таблиць, формул 15–20 %. 

Використання сучасних технічних засобів навчання у навчальній і 
позаурочній діяльності школи є одним з ефективних способів підвищення 
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мотивації й індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей. Такі 
засоби надають потужні й універсальні способи отримання, опрацювання, 
зберігання, подання різноманітної інформації, розкривають широкі 
можливості щодо істотного зменшення навчального навантаження і 
водночас інтенсифікації навчального процесу, стимулюють бажання 
працювати, набувати нових знань. 

Значну роль сучасні технічні засоби навчання відіграють у 
формуванні загальнонаукових умінь та навичок (організаційних, загально 
пізнавальних, контрольно-оцінювальних), до яких належать і вміння 
адекватно добирати програмний засіб для розв’язування поставленого 
завдання, і формування та розвиток в учнів потреби неперервно 
розширювати та поглиблювати свої знання. У дитини молодшого 
шкільного віку поки переважає предметне мислення, отже, всі поняття 
повинні або графічно зображуватися, або супроводжуватися малюнком, 
картинкою та ін. 

Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще одним 
ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно 
урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає в дітей 
емоційний підйом, навіть невстигаючі учні охоче працюють за 
комп’ютером, а невдалий хід гри внаслідок пробілів у знаннях спонукує 
частину з них звертатися за допомогою до вчителя або самостійно 
отримувати знання у процесі гри. З іншого боку, цей метод навчання дуже 
привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності й знання 
дитини, зрозуміти його, шукати нові, нетрадиційні форми й методи 
навчання. Це велика область для прояву творчих здібностей для багатьох: 
учителів, методистів, психологів, усіх, хто хоче й уміє працювати, може 
зрозуміти сучасних дітей, їхні потреби й інтереси, хто їх любить і віддає їм 
себе. На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що 
дозволяють розв’язувати за допомогою комп’ютера досить широке коло 
задач різних рівнів складності. 

Із проведених нами спостережень видно, що використання сучасних 
технічних засобів навчання на уроках в початковій школі – справжнє свято 
для учнів. Вони сприяють активізації навчання, підвищують інтерес до 
нового, допомагають краще засвоїти програмовий матеріал. 
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