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Сучасні  комп’ютерні технології дозволяють 

внести зміни в навчальний процес. Одні – зробити 

подачу матеріалу більш наочною та 

індивідуальною. Інші – відкрити доступ до 

необмеженого об’єму інформації через бази даних, 

банки знань, глобальні комп’ютерні мережі. Тому 

одним із таких засобів є комп’ютерні презентації, 

які сьогодні тільки починають використовуватися 

при проведенні занять. Робота учня з такою 

презентацією нагадує роботу з підручником. Але 

презентація може мати багато переваг. Це –  і 

дискретизація інформаційного матеріалу, що 

спрощує її засвоювання, і оформлення інформації 

елементами якісної графіки, і супроводження 

звуком, і використання відеоматеріалу. Все це є 

чинниками більш якісного засвоювання учнем 

матеріалу, який він вивчає. 

          Противникам цього дидактичного прийому 

хочу сказати, що будь-які прийоми та методи 

навчання мають як переваги, так і недоліки. І як 

людина, що використовує в своїй роботі фарби і 

пензлик, може створити шедевр, або нікчемний 

малюнок, так і той, хто створює комп’ютерні 

презентації або документ може створити його або 

якісно, або не дуже. Крім цього, наявність такого 

продукту ще не гарантує його правильного 

використання в процесі навчання. Комп’ютер і все, 

що він на надає, – це тільки інструмент. А 



інструментом, перш за все,  необхідно вміти 

користуватися. 

     Серед переваг презентаційного прийому 

навчання  можна виділити розвантаження вчителя, 

зняття з нього функцій подання матеріалу і 

надання функцій контролю за процесом роботи з 

презентацією, обговорення та узагальнення нових 

знань учнів після закінчення роботи з нею. В таких 

умовах з’являється можливість для додаткової 

індивідуальної роботи з кращими учнями, що 

забезпечує індивідуальний підхід у навчанні.  

              Недоліком, на мій погляд, є відсутність 

емоційного контакту між учнями і вчителем під 

час вивчення нового матеріалу. Щоправда, цей 

контакт виникає на стадії обговорення та 

підведення підсумків. Слід також мати на увазі, 

що неможливо навчити того, хто сам не проявляє 

до цього бажання. Тому завжди знайдуться учні, 

для яких такий спосіб буде неефективним, як, між 

іншим, і інші способи навчання. Розвиваючи 

презентаційний спосіб навчання, в перспективі 

можна очікувати створення взаємопов’язаних 

навчальних пакетів з різних навчальних предметів, 

що забезпечують також міжпретметні зв’язки, 

систематизацію і узагальнення існуючих засобів 

викладання, можливість проведення 

нестандартних уроків, створення презентаційних 

електронних підручників 

 



Поради тим, хто створює презентації 

 

Стиль 

 Дотримуйтеся єдиного стилю оформлення. 

 Уникайте стилів, які будуть відвертати увагу 

від самої презентації. 

 Допоміжна інформація не повинна 

переважати над основною (текст, малюнки). 

Фон 

 Для фону використовуйте більш холодні 

тони. 

Використання кольорів 

 На одному слайді рекомендується 

використовувати не більше трьох кольорів: 

один для фону, один для заголовка, один для 

тексту. 

 Для фону і тексту використовуйте 

контрастні кольори. 

 Зверніть особливу увагу на колір 

гіперпосилань. 

Анімаційні ефекти 

 Використовуйте можливості комп'ютерної 

анімації для представлення інформації на 

слайді. 

  Не зловживайте різними анімаційними 

ефектами:  вони не повинні  відвертати  

увагу від змісту інформації на слайді. 

Змісту інформації 



 Використовуйте короткі слова і речення. 

 Вживайте якнайменше прикметників, 

прислівників, вигуків. 

 Заголовки повинні привертати увагу 

аудиторії. 

Розташування інформації на сторінці 

Інформацію  розміщуйте горизонтально. 

 Найважливіша інформація повинна 

знаходитися в центрі екрана. 

 Якщо на слайді розміщений малюнок, то  

текстова інформація  повинна знаходитися 

під нею. 

Шрифт 

 Для заголовка—не менше 24. 

 Для тексту—не менше  18. 

 Не потрібно змішувати різні типи шрифтів в 

одній презентації. 

 Для виділення інформації потрібно 

використовувати жирний шрифт, курсист чи 

підкреслити слова. 

 Не можна зловживати прописними літерами 

( такі літери читаються важче). 

Способи виділення інформації 

Потрібно використовувати: 

 Рамки, заливку. 

 Різні кольори, стрілки, штриховку. 

 Малюнки, діаграми, схеми для ілюстрації 

найважливіших фактів. 



Об'єм інформації 

 Не заповнюйте один слайд великою 

кількістю інформації: люди можуть 

одночасно запам'ятати не більше трьох 

фактів, висновків. 

 Найкращого ефекту досягають тоді, коли 

ключові елементи розташовані  на окремих 

слайдах. 

Види слайдів 

Для того, щоб урізноманітнити презентацію, 

потрібно використовувати різні види слайдів: 

 З текстом. 

 З таблицями. 

 З діаграмами. 

Презентація дослідження учня повинна  

включати: 

 Назву дослідження. 

 Мету самостійної роботи. 

 Хід і результат дослідження. 

 Висновки. 

 Список використаних джерел. 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендації районного семінару вчителів 

математики 

 

1.Ознайомити на шкільних методоб’єднаннях  

вчителів математики з особливостями 

використання комп’ютерних технологій на уроках 

та позакласній роботі. 

2. Впроваджувати в навчальний процес 

комп’ютерні технології, використовуючи чотири 

напрями: 

- як об'єкт вивчення; 
- як засіб навчання; 
- як складова система управління народною 

освітою; 
-як елемент методики наукових досліджень. 

3. Створювати на уроках математики умови для 

реалізації інтелектуального потенціалу кожного 

учня. 

4. Залучати учнів до створення комп’ютерних 

презентацій та програм з математики. 

5. Використовувати програмні педагогічні засоби з 

математики, рекомендовані МОН України. 

6. Вивчити досвід роботи вчителів, які постійно 

використовують комп’ютерні технології на уроках 

математики. 



Тип уроку: Урок–казка

УрокУрок математикиматематики вв

66––муму класікласі
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