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Постановка проблеми.Модернiзацiя вищої освiти України стосується насамперед 

створення нових освiтнiх стандартiв, оновлення й перегляду навчальних програм, 

змiсту навчально-дидактичних матерiалiв, пiдручникiв, форм i методiв навчання. 

Однiєю з важливих складових полiтики держави є набуття молоддю знань, орiєнтацiя 

на розвиток компетентностi, розробка та реалiзацiя в навчально-виховному процесi 

вищої школи ефективних механiзмiв її формування. Отже у сучасних умовах розвитку 

педагогiчних формування iнформацiйної компетентностi майбутнього вчителя 

математики набуває особливої значущостi. Кiнцевою метою навчання магiстрiв є 

набуття ними не тiльки системи глибоких та мiцних знань в професiйнiй сферi 

дiяльностi, а й формування досвiду самостiйної дiяльностi з використання цих знань 

для розв’язання рiзноманiтних практичних задач. 

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй.Проблеми та особливостi використання 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчаннi розглядали в своїх роботах 

Р.С.Гуревич, М.I.Жалдак, О.С.Меняйленко, Н.В.Морзе. Теоретичнi основи 

застосування в навчальнiй дiяльностi медiаосвiтнiх технологiй розробляли Д. Бекiнгем, 

Л. Зазнобiна, Д. Консiдайн,Г. Онкович, С. Пензiн, Ю. Усов, О. Федоров, Е. Харт, та iн., 

психолого-педагогiчнi дослiдження з питань медiаосвiти виконували Л. Баженова, 

О. Баранов, О. Бондаренко, Р. Куїн, О. Федоров; вiтчизняний та свiтовий досвiд 

медiаосвiти узагальнювали А. Дилижан, О. Нечай, Є. Черкашин. 

Проблемам професiйної пiдготовки вчителя математики присвяченi 

роботи I.Акуленко,В. Бевз, Г. Бевз, М. Бурди, С. Гончаренка, О. Дубинчук,  О. 

Скафи, З. Слєпкань, Н. Тарасенкової, В. Швеця та iнших науковцiв. 

Iснуючi дослiдження фiксують увагу на рiзних аспектах впровадження 

iнформацiйних технологiй, але поза увагою дослiдникiв залишилось питання створення 

системи дидактичних матерiалiв створених засобами медiаосвiти та використання її в 

навчаннi магiстрiв математикiв.  



Метою статтi є розробка системи дидактичних матерiалiв для органiзацiї 

самостiйної навчальної дiяльностiмагiстрiв математики. 

Виклад основного матерiалу.Характерною особливiстю сучасного перiоду 

навчання у вищiй школi є великий обсяг самостiйної роботи студентiв.Згiдно 

нормативних документiв  самостiйна робота є основним засобом оволодiння 

навчальним матерiалом у час, вiльний вiд обов'язкових навчальних занять. Робочi 

навчальнi плани кожного ВНЗ регламентується цей вiд дiяльностi студентiв: не менше 

1/3 та не бiльше 2/3 загального об'єму навчального часу студента, вiдведеного для 

вивчення конкретної дисциплiни.Дослiдження сучасних українських педагогiв, атакож 

вивчення вiтчизняного досвiду органiзацiї самостiйної роботи у ВНЗ свiдчать про те, 

про практичну вiдсутнiсть законодавчої бази, нормативних документiв, науково-

методичних матерiалiв з органiзацiї наскрiзної самостiйної роботи студентiв. Практика 

органiзацiї самостiйної  роботи студентiв у вищiй школi вiдповiдно до європейських 

освiтнiх  стандартiв вимагає  розробки та впровадження пiдручникiв, навчальних 

посiбникiв нового поколiння для реалiзацiї потенцiйних можливостей кожної молодої 

людини, її навчання, самоосвiти та самовдосконалення впродовж життя. 

Органiзацiя самостiйної роботи студентiв означає створення умов для планування 

студентом самостiйної навчально-пiзнавальної дiяльностi, виконання запропонованих 

викладачем та визначених самостiйно завдань, корекцiї отриманих результатiв, їх 

самоконтролю, контролю та оцiнювання викладачем. Органiзовуючи самостiйну 

роботу студентiв, викладач повинен звернути увагу на визначення мети навчально-

пiзнавальної роботи студентiв, обсягу, структури та змiсту навчального матерiалу, який 

пропонується для самостiйного опрацювання, правильний вибiр форм та методiв 

контролю за самостiйною роботою студентiв, а також здiйснити її навчально-

методичне забезпечення [1,с.38]. 

Виникненню нового поколiння сучасних засобiв навчання суттєво сприяла поява 

новiтнiх iнформацiйних технологiй. Сьогодення перспективного як загальноосвiтнього 

так i вищого закладу характеризується використанням засобiв мультимедiа, 

телекомунiкацiй, педагогiчних програмних засобiв, iнтегрованих навчальних 

середовищ, призначених для вiдпрацювання навичок, оцiнювання результатiв 

навчання, моделювання, самонавчання тощо. Iнструментальною основою самостiйної 

роботи магiстрiв ї сформованi загально навчальнi та спецiальнi (предметнi) вмiння та 

навички. Таким чином формується система предметних вмiнь, склад яких визначається 

видами навчальної дiяльностi. В рамках дослiджуваного питання вкажемо на 



такiскладовi цiєї системи: сприйняття та обробка iнформацiї поданої у друкованому 

виглядi (книга, пiзнавально-популярна стаття, наукова стаття), сприйняття та обробка 

iнформацiї в роботi з аудiо- та вiдеозаписом (радiо- та телепередача, навчальний та 

пiзнавальний фiльм),пошук та аналiз навчальної iнформацiї у цифровiй формi (колекцiї 

навчальних матерiалiв, цифровi енциклопедiї, педагогiчнi програмнi засоби тощо).  

Безперечно вмiння формуються тiльки в процесi професiйної дiяльностi, тому 

однiєю з задач дидактичного забезпечення навчального процесу є розробка системи 

завдань для органiзацiї самостiйної роботи магiстрiв математики. При розробцi системи 

завдань для конкретного модуля дисциплiни бажано складати завдання, якi орiєнтують 

майбутнiх педагогiв на виконання тих видiв навчального пiзнання актуального саме для 

цього модуля та можуть бути реалiзованi на його матерiалi. Їх змiст пов’язано з 

формуванням вмiнь та окремих дiй та операцiй, якi входять до узагальненої моделi 

вiдповiдного виду дiяльностi майбутнього вчителя. Не потрiбно нехтувати й 

простiшими завданнями — вправами, якi спрямованi на опрацювання елементарних 

пiзнавальних та практичних операцiй. Багато можливостей для складання таких вправ 

надають ресурси вiртуального навчального середовища. Джерелом цього середовища є 

освiтнi ресурси Internet, цифровi посiбники для студентiв та учнiв, засоби медiаосвiти 

тощо. Викладачевi доводиться вирiшувати проблему рацiонального вiдбору цифрових 

навчальних об’єктiв, якi дозволяють формувати та вiдпрацьовувати у студентiв  

рiзноманiтнi дiї та операцiї. Доцiльно використовувати переважно «активнi» елементи 

вiртуального освiтнього середовища (iнтерактивнi моделi, навчальнi радiопередачi, 

iнтерактивний плакат, мультискрипт — авт.[2, с.502]). Пiдбiр цифрових об’єктiв та 

складання навчальних завдань до кожного об’єкту для органiзацiї самостiйної роботи 

студентiв – складна методична та трудомiстка задача, яка потребує вiд викладача 

професiйної майстерностi та значних витрат часу. Пiдготовленi завдання та цифровi 

об’єкти  разом з завданнями традицiйного типу доцiльно поєднувати в колекцiї 

дидактичних матерiалiв. Можливо структурувати колекцiю за такими роздiлами: 

завдання для роботи з друкованими та електронними посiбниками; завдання для роботи 

з медiаосвiтнiми джерелами; завдання для розв’язку математичних задач; завдання з 

математичного моделювання; завдання для роботи з об’єктами вiртуального 

навчального середовища  тощо.  

Для дисциплiни «Методика викладання математики у ВНЗ» прикладами таких 

завдань: рацiональний пошук i зберiгання iнформацiї у сучасних цифрових 

iнформацiйних масивах; органiзацiя самостiйної роботи учнiв з медiаосвiтнiми 



засобами; вiдбiр та подання потрiбної iнформацiї з рiзноманiтних медiаосвiтнiх джерел 

(цифровий глосарiй, перiодичнi цифровi видання, тематичнi сайти, сайти викладачiв, 

чат, мiкроблог, тематичнi розсилки вчителiв тощо); опрацювання та створення 

авторського педагогiчного продукту засобами обробки цифрового вiдео 

(мультискрипт), органiзацiя навчального матерiалу з медiа (текст, графiка, вiдео, 

мультимедiа) за допомогою карт знань та iнтерактивного плакату. 

Традицiйно бiльшу частину навчальної iнформацiї студенти отримують з 

пiдручникiв та пiд час лекцiй, але все бiльшу частку становить iнформацiя подана 

засобами медiаосвiти.  Як у традицiйному пiдручнику так i у цифровому джерелi 

використовують як загальнi (текст, малюнок, фотоiлюстрацiя, таблиця) так i специфiчнi 

для цифрових носiїв (гiпертекст, анiмацiя, аудiо iнформацiя, вiдео сюжет тощо). Тип 

носiя iнформацiї не повинен впливати на процес засвоєння. Поряд з унiверсальними 

вмiннями у студентiв важливо сформувати специфiчнi умiння, змiст яких визначається 

специфiчними для вiртуального середовища способами представлення iнформацiї. 

Значна частка iнформацiйно-комунiкацiйних вмiнь, необхiдних для успiшної роботи з 

цифровими джерелами iнформацiї, вiдпрацювується в курсiiнформатики. В предметнiй 

сферi навчання цi вмiння конкретизуються та закрiплюються, йде процес їх подальшого 

розвитку. Наведемо перелiк основних вмiнь потрiбних майбутньому викладачевi 

математики для опрацювання публiкацiй у сучасних медiа: з гiпертекстом та 

гiпергрфiкой; iнтерактивнi таблицi, схеми, дiаграми; малюнки, фотографiї, об’єкти 

комп’ютерної графiки; аудiо- та вiдеоiнформацiя; iнструменти для створення цифрових 

авторських педагогiчних дидактичних засобiв. 

Створенi викладачами завдання дають можливiсть коригувати змiст навчальних 

курсiв, спрямовують педагогiчнi технологiї на створення умов для саморозвитку 

майбутнiх викладачiв математики у формуваннiiнформацiйної компетентностi; 

удосконалити методи перевiрки рiвня сформованостi компонентiв професiйної 

компетентностi студентiв. Першi результати педагогiчного експерименту показали, що 

данi експериментальної групи магiстрiв  статистично значимо помiнялися пiсля 

використання таких дидактичних завдань: процес навчання наблизився до 

iндивiдуальних потреб i можливостей кожного студента, пiдвищився рiвень свiдомого 

засвоєння знань, майбутнi педагоги включилися в процес навчання, враховуючи свiй 

особистий темп засвоєння iнформацiї, рiвень знань i розумiння. 

Висновки.Отже, застосування системи вправ роботи магiстрiв з сучасними 

засобами медiаосвiти дозволяє збагатити педагогiчнi технологiї, iнтенсифiкувати 



освiтнiй процес у ВНЗ. Вже сьогоднi виникає необхiднiсть в органiзацiї психологiчних 

та педагогiчних дослiджень з вивчення процесу органiзацiї самостiйної роботи 

студентiв з цифровими медiаосвiтнiми джерелами. 
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