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Швидкі темпи інформатизації всіх сфер суспільства призвели до 

значних змін як у повсякденному житті, так і в професійній 

діяльності сучасної людини. Інформатизація освіти, як відповідь на 

виклики сучасності, є, в свою чергу, одним з основних напрямів 

підвищення її якості. Водночас впровадження ІТ у будь-яку ланку 

освіти вимагає концептуальних змін у процесі підготовки фахівців 

відповідного рівня. Необхідною умовою ефективного навчання будь-

якої дисципліни сьогодні є залучення ІТ, в тому числі мультимедіа. З 

цією метою  науковці вдаються до розробки різного роду 

електронних освітніх ресурсів, види, порядок розроблення та 

впровадження яких регламентовано Положенням про електронні 

освітні ресурси [3]. Підвищенню ефективності навчання сприяє 

використання різних видів таких ресурсів (електронних підручників 

та посібників, електронних дидактичних демонстраційних матеріалів, 

комп’ютерних тестів) під час аудиторної та самостійної роботи, 

контрольних заходів. 

З метою вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до навчання математики нами розроблено та впроваджено у 

навчальний процес ВНЗ мультимедійний методичний комплекс 

навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі 

«Математика»», що призначений для мультимедійної підтримки всіх 

форм організації навчання. До складу комплексу включено: 

конструктор мультимедійних презентацій лекцій (з можливістю 

вибору викладачем окремих слайдів і створення на їх основі власної 

презентації лекції); банк мультимедійних матеріалів до практичних/ 

лабораторних занять (відеоматеріалів, електронних версій підручників, 

нормативних документів, методичних посібників для вчителя, 



навчальних презентацій тощо); банк мультимедійних матеріалів для 

забезпечення самостійної роботи студентів (відеопрезентацій лекцій, 

електронних підручників і посібників, інтернет-ресурсів тощо); банк 

тестових завдань (комп’ютерних тестів з окремих тем курсу).  

Процес побудови мультимедійного методичного комплексу 

навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі 

«Математика»» передбачав декілька етапів. Перш за все було 

з’ясовано стан викладання дисципліни на сучасному етапі розвитку 

освіти (на основі аналізу нормативного забезпечення: Галузевого 

стандарту вищої освіти та нормативних програм навчальної 

дисципліни різних ВНЗ України, які проводять підготовку майбутніх 

учителів початкових класів), що дозолило обґрунтувати доцільний 

зміст дисципліни та визначити структуру комплексу. Наступним 

етапом було  вивчення та узагальнення передового досвіду з 

упровадження ІТ у навчальний процес ВНЗ, з’ясування можливостей 

їх використання під час викладання навчальної дисципліни 

«Методика навчання освітньої галузі «Математика»» (на основі 

анкетування викладачів дисципліни різних ВНЗ, та аналізу наявного 

дидактико-методичного забезпечення дисципліни, зокрема 

мультимедійного), що засвідчило доцільність використання ІТ у 

процесі її опанування та дозволило обґрунтувати необхідність 

розроблення мультимедійного методичного комплексу, 

аргументувати його склад. Після чого було розроблено й апробовано 

окремі складники комплексу (презентації лекцій, тестові завдання, 

відібрано матеріали для забезпечення практичних занять та 

самостійної роботи), що дозволило уточнити його склад та структуру. 

За результатами роботи було сформульовано систему вимог 

(психологічних, дидактичних, методичних, організаційних) до 

мультимедійного методичного комплексу дисципліни «Методика 

навчання освітньої галузі «Математика»», на основі яких він 

розроблявся. Важливим етапом було створення методики 

використання окремих компонентів комплексу, що дозволило 

підготувати методичні рекомендації для викладачів [1]. 

Побудований мультимедійний методичний комплекс навчальної 

дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика»» 

було апробовано та впроваджено в процес підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до навчання математики. Педагогічний 

експеримент підтвердив ефективність впровадження комплексу [2]. З 

огляду на це, вважаємо за доцільне узагальнити розроблену нами 



методику побудови мультимедійного методичного комплексу, яка 

може бути адаптована до процесу підготовки майбутніх учителів до 

навчання інших предметів. Отже, побудова мультимедійного 

методичного комплексу дисципліни передбачає кілька етапів. 

1. З’ясування стану практики навчання дисципліни на сучасному 

етапі розвитку освіти. Даний етап передбачає аналіз нормативного, 

дидактико-методичного забезпечення навчальної дисципліни; 

вивчення та узагальнення передового досвіду викладачів дисципліни 

різних ВНЗ. Результат: визначення мети, змісту та педагогічного 

інструментарію навчальної дисципліни. 

2. З’ясування потреб у використанні ІТ у процесі навчання 

дисципліни на основі опитування викладачів та студентів, що її 

опановують. Результат: визначення потреби у створенні 

мультимедійного методичного комплексу дисципліни. 

3. З’ясування можливостей використання ІТ у процесі навчання 

дисципліни, враховуючи дидактичні можливості ІТ та специфіку 

конкретної дисципліни. Результат: визначення складників 

мультимедійного методичного комплексу. 

4. Визначення структури та розробка окремих складників 

комплексу відповідно до методичного забезпечення дисципліни. 

Результат: уточнення складників та структури мультимедійного 

методичного комплексу навчальної дисципліни   

5. Визначення  вимог, яким має задовольняти мультимедійний 

методичний комплекс. Результат: визначення системи вимог 

(психологічних, дидактичних, методичних, організаційних тощо) до 

мультимедійного методичного комплексу дисципліни. 

6. Розробка всіх складників комплексу, відповідно до визначених 

вимог; їх структурування; побудова мультимедійного методичного 

комплексу дисципліни. Результат: розробка мультимедійного 

методичного комплексу дисципліни. 

7. Створення методики використання окремих компонентів 

мультимедійного методичного комплексу дисципліни. Результат: 

підготовка методичних рекомендацій до використання 

мультимедійного методичного комплексу дисципліни. 
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