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Передмова 

Метою освітньої галузі "Математика"  ДЕРЖАВНОГО  СТАНДАРТУ  

початкової загальної освіти  є формування предметної математичної і 

ключових компетентностей, необхідних для самореалізації учнів у 

швидкозмінному світі. Саме використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках математики в початкових класах сприяє підвищенню 

інтересу до навчання, його ефективності, всебічно розвиває дитину.      

Сьогодні комп`ютерні технології  можна вважати тим новим способом 

передачі знань, який відповідає якісно новому змісту навчання й розвитку 

дитини, дозволяє їй із цікавістю вчитися, знаходити джерела інформації, 

виховує самостійність і відповідальність при отриманні нових знань, 

розвиває дисципліну інтелектуальної діяльності. 

Одним з основних напрямків роботи сучасної школи є використання 

інформаційних технологій у процесі навчання. Діапазон використання 

комп'ютера в навчально-виховному процесі дуже великий. Комп'ютер може 

бути як об'єктом вивчення, так і засобом навчання. Учителі ще ніколи не 

мали такого могутнього засобу навчання у своїй роботі. Комп'ютер значно 

розширив можливості репрезентації навчальної інформації. Застосування 

кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяють 

моделювати різні ситуації і середовища. ІКТ дають можливість підвищити 

мотивацію навчання.  

Комп'ютерні технології дозволяють ставити перед учнем початкової 

школи пізнавальні й творчі завдання й допомагають йому вирішувати їх з 

опорою на наочність.  

Справжня співпраця вчителя й учня можлива за умови, що навчатися 

не примушують, а навчанням захоплюють. Завдання в цікавій формі 

дозволяють здібним учням розкрити й активізувати свої можливості, а 

невпевненим у своїх знаннях - розвинути ініціативу, кмітливість, мислення.  
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2. Використання  мультимедійних  технологій при вивченні математики 

в початкових класах ЗНЗ 

Застосування мультимедійних технологій відкриває перспективний 

напрям розвитку сучасних комп'ютерних технологій навчання. При 

проведенні уроку з використанням ІКТ дотримується основний принцип 

дидактики - наочності, що забезпечує оптимальне засвоєння матеріалу 

школярами, підвищує емоційне сприйняття і розвиває всі види мислення у 

дітей. 

У зв'язку з цим можна виділити ряд переваг такого уроку в порівнянні 

із звичайним: 

- покращується засвоєння нового матеріалу, оскільки переважає 

наочно-образне  мислення і школярі легше сприймають інформацію 

(кольорові ілюстрації, зображення та ін.); 

- у ході роботи  в учнів  формується просторове й логічне мислення; 

- природним чином досягається оптимізація темпу роботи учнів; 

- з'являється можливість за допомогою комп'ютерної анімації 

створювати на уроці ігрову пізнавальну ситуацію, внаслідок чого урок 

набуває характеру навчальної гри, у більшості учнів підвищується мотивація 

навчальної діяльності.  

Підготовка подібних уроків вимагає ще більш ретельної підготовки, 

ніж у звичайному режимі традиційного навчального заняття. Проектуючи 

майбутній мультимедійний урок, учитель повинен продумати послідовність 

технологічних операцій, форми й способи подачі інформації на великий 

екран. Варто зразу ж задуматися над тим, як слід управляти навчальним 

процесом, яким чином забезпечуватиметься педагогічне спілкування на 

уроці. 

Мультимедійний урок - це урок, який будується за тією ж структурою, що 

й традиційний, але відмінність у тому, що весь матеріал, наочні посібники, 

плакати представлені в електронному варіанті й демонструються через 
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відеопроектор, підключений до комп'ютера. Інтерактивна дошка виводить 

властивість мультимедійності  на якісно новий рівень. На уроці з 

мультимедійною підтримкою вчитель залишається одним з головних 

учасників освітнього процесу, часто й головним джерелом інформації, а 

мультимедійні технології застосовуються для більш доступного пояснення 

навчального  матеріалу.  

Практика показує, що, завдяки мультимедійному супроводу занять, 

учитель економить до 30% навчального часу в порівнянні з роботою біля 

класної дошки. Увагу учнів привертає новизна проведення мультимедійних 

занять. У класі під час таких уроків створюється обстановка реального 

спілкування, при якій учні прагнуть висловити думки «своїми словами», 

вони з бажанням виконують завдання, виявляють цікавість до матеріалу, що 

вивчається, у них зникає страх перед комп'ютером. Школярі вчаться 

самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою літературою з 

предмета. У них з'являється зацікавленість в отриманні більш високого 

результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання.  

Для забезпечення ефективності навчального процесу необхідно: 

- уникати монотонності; 

- орієнтуватися на розвиток розумових здібностей дитини;  

- дати можливість успішно працювати на уроці із застосуванням 

мультимедійних технологій і сильним, і середнім, і слабким учням;  

- враховувати чинник пам'яті дитини (оперативної, короткочасної і 

довготривалої).  

Мультимедійні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання: 

- засвоїти базові знання з предмета; 

- систематизувати засвоєні знання;  

- сформувати навички самоконтролю; 

- сформувати мотивацію до навчання;  

- надати навчально-методичну допомогу учням для виконання самостійної 
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роботи при засвоєнні навчального матеріалу. 

Великого значення набуває і використання комп’ютерних ігор у 

навчанні молодших школярів. Справа в тому, що саме комп’ютерні ігри є 

одним з найпоширеніших мультимедійних засобів навчання дітей 6-10-

річного віку, окрім того, ігри з комп’ютером виконують ряд навчально-

виховних функцій, основні серед яких – мотиваційна, розвивальна та 

дидактична. 

3. Інсталяція електронного навчального посібника 

Процес встановлення  програми є записом різної інформації в різні 

місця. Що і куди записувати вже вказано у файлі установки. Називають його 

- дистрибутив або інсталятор.  У нашому випадку  файл має  вигляд  (рис.  1).   

Щоб встановити програму, двічі натисніть лівою кнопкою миші на даному 

інсталяторі.  

 

Рис. 1. Зображення файлу інсталятора електронного навчального 

посібника 

 

У вікні, що з’явилося, ознайомтеся з наданою інформацією, натисніть 

кнопку «Далі» (рис. 2).  
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Рис. 2. Вікно привітання ЕНП «Електронна наочність». 

 

У наступному вікні з’явиться текст ліцензійної угоди. Після 

ознайомлення з нею натисніть кнопку «Гаразд» для продовження інсталяції 

або «Скасувати» для відмови і виходу з інсталятора (рис. 3). 

Кнопка «Назад» призначена для повернення до попереднього вікна 

інсталятора (на крок назад). 

 

 

Рис. 2. Вікно з текстом ліцензійної угоди.  

 

Для продовження інсталяції натисніть кнопку «Далі». У наступному 

вікні виберіть директорію для встановлення ЕНП. (рис.3). 
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Рис. 3. Вікно для обрання директорії установки ЕНП. 

 

У наступному вікні слід поставити відмітку коло напису «Створити 

ярлик на робочому столі» або ж проігнорувати дану пропозицію. 

Для продовження інсталяції натисніть кнопку «Далі» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зображення вікна  з наданням можливості створення ярлика на 

робочому столі. 

 

У наступному вікні з`являється інформація про обрану директорію та 

створення чи відсутність ярлика на робочому столі. 

Для продовження інсталяції натисніть кнопку «Встановити» (рис. 5). 
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Рис. 5. Зображення вікна з наданням інформації відносно встановлення 

програмного засобу 

Відкриється вікно процесу інсталяції (рис.6). 

 

 

Рис. 6. Вікно процесу інсталяції. 

 

Після завершення інсталяції з’явиться відповідне повідомлення. Після 

натиснення кнопки «Готово» це вікно зникне.  

 

Рис. 7. Вікно завершення інсталяції 

Можна розпочати роботу з програмою натисненням лівої кнопки миші 

на встановленому ярлику (рис. 8). 
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Рис. 8 

3. Методика роботи з електронним навчальним посібником «Табличне 

додавання і віднімання в межах 10». 

Даний посібник призначений для використання студентами вищих 

педагогічних навчальних закладів та вчителів початкових класів під час 

проведення уроків математики в початковій школі. Електронний посібник 

покликаний сприяти кращому засвоєнню учнями початкових класів 

табличних випадків додавання і віднімання чисел у межах 10.  

Електронний навчальний посібник створено в програмі Adobe Flash 

CS3 Professional. Даний програмний засіб створений за підручниками:                             

М. В. Боздановича,  Г. П. Лишенко. Математика. 1 клас (2012 р.) та                               

Ф. М. Ривкінд, Л. В. Оляницької, Математика1 клас (2012 р.).   

Складається з титульної електронної сторінки (рис. 9) та електронних 

таблиць (рис. 13, рис. 18 – рис.21). 

На титульній електронній сторінці таблиці є перелік електронних 

таблиць, які може використовувати педагог, натиснувши лівою кнопкою 

миші на відповідному написі. У нижній частині таблиці розташовані 

зображення зі знаками запитання. При наведенні миші на кожен з них 

з`являється підказка, яку інформацію можна отримати, якщо натиснути лівою 

кнопкою миші на цей знак. Користувач може познайомитись з інструкцією, 

дізнатись про використані ресурси та авторів даного ресурсу (рис. 9). 
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Рис. 9. Титульна електронна сторінка електронного навчального 

посібника «Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10». 

 

Педагогові обов`язково слід ознайомитись з інструкцією. Адже на цій 

електронній сторінці детально описано, як слід користуватись даним 

ресурсом (рис. 10).  

 

Рис. 10. Інструкція електронного ресурсу  «Табличне додавання і 

віднімання чисел у межах 10». 
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За бажанням можна ознайомитись з використаними ресурсами та 

дізнатись, хто працював над даним ресурсом. Щоб перейти від цих 

електронних сторінок до титульної, потрібно натиснути на кнопці синього 

кольору, розташованій у нижньому правому кутку (рис. 11 – рис. 12). 

 

Рис. 11. Зображення електронної сторінки з інформацією про 

використані ресурси. 

 

Рис. 12. Зображення електронної сторінки з інформацією про авторів. 

Обравши один з написів, учень переходить до вивчення відповідної 

таблиці додавання та віднімання. Для прикладу оберемо тему «Таблиця 

додавання і віднімання числа 1» (рис. 9). Відкривається таблиця, яка нічим не 

відрізняється від класичної. Але внизу та вгорі електронної сторінки 

розташовані кнопки жовтого кольору (рис. 13). З їх допомогою можна 
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зробити всі записи невидимими. Крім того, внизу сторінки розташовані 

кнопки синього, червоного та зеленого кольорів. Це кнопки навігації. З їх 

допомогою можна перейти до наступної електронної сторінки (кнопка 

зеленого кольору), попередньої (кнопка червоного кольору), титульної 

електронної сторінки (кнопка синього кольору). 

 

Рис. 13. Зображення електронної сторінки «Таблиця додавання і 

віднімання числа 1». 

 

Натискаючи на зображенні кожного з м`ячів помаранчевого кольору, 

розташованих на рисунку справа (по одному в кожному рядку), вони 

зникають. Якщо ж натиснути на їх зображенні ще раз, вони знову 

з`являються. Завдяки цим особливостям учитель має більше можливостей під 

час роботи з наочністю. 

Для того, щоб учитель міг закрити всі записи, передбачені кнопки 

жовтого кольору, розташовані внизу електронної сторінки. За допомогою цих 

кнопок педагог може закрити всі записи (рис. 14) та працювати, відкриваючи 

поступово наочність та приклади (рис. 15). 



14 

 

 

Рис. 14. Зображення таблиці з закритими записами. 

 

Натискаючи на прямокутні зображення, учитель поступово «відкриває» 

записи, слідкуючи за відповідями учнів. 

Перевага інтерактивної таблиці над класичною в тому, що вчитель має 

набагато більше можливостей для спілкування з учнями.  

 

Рис. 15. Зображення таблиці в процесі засвоєння учнями таблиці 

додавання числа 1. 

 

Методика роботи над складанням таблиці віднімання дещо інша. 

Вчитель поступово «забирає» по одному м`ячу з кожного рядка, а молодші 

школярі складають відповідні приклади на віднімання числа 1 (рис. 16).  
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Рис. 16. Зображення таблиці в процесі засвоєння учнями таблиці 

віднімання числа 1. 

 

За методикою, описаною вище, можна проводити роботу на етапі 

вивчення нового матеріалу. А на етапі закріплення  наочність не потрібно 

використовувати. Вчитель може поступово відкривати завдання, а учні 

відповідають на поставлені запитання (рис.17). 

 

Рис. 17. Робота з електронною таблицею «Додавання і віднімання числа 

1» на етапі закріплення вивченого матеріалу. 

 

У такий спосіб проводиться робота з усіма електронними таблицями 

(рис. 18 - рис.21). 
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На рис.18– рис. 21 можна ознайомитись із зображеннями електронних 

сторінок таблиць додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У цих 

електронних таблицях можна зробити зображення видимими або 

невидимими, розташовані справа на рисунку. Вони розташовані по 2 

(таблиця додавання і віднімання числа 2), по 3 (таблиця додавання і 

віднімання числа 3) і т. д. 

 

Рис. 18. Зображення електронних сторінок з таблицями додавання і 

віднімання чисел 2 і 3. 

 

Працювати з  даними таблицями слід аналогічно до таблиці додавання і 

віднімання числа 1. 

 

Рис. 19. Зображення електронних сторінок з таблицями додавання і 

віднімання чисел 4 і 5. 
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Рис. 20. Зображення електронних сторінок з таблицями додавання і 

віднімання чисел 6 і 7. 

 

Рис. 21. Зображення електронної сторінки з таблицями додавання і 

віднімання чисел 8 і 9. 

 

Компактне розміщення матеріалу дозволяє привести таблиці у 

відповідність з вимогами ергономіки й естетики, даний програмний засіб 

полегшує сприйняття матеріалу, який вивчається, сприяє його розумінню й 

запам'ятовуванню, стимулюючи пізнавальну активність молодших школярів. 

Інтерактивні таблиці - електронний освітній засіб нового типу, який 

забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття 

наочності навчального процесу. В цифрових освітніх ресурсах цього типу 

інформація пред'являється не відразу, вона «розвертається» залежно від 
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управляючих дій користувача. Новизна досвіду використовування полягає в 

комплексному підході до застосування мультимедійних технологій. 

 

4. Кнопки навігації електронного навчального посібника. 

 

Розглянемо кнопки навігації посібника (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Кнопки навігації електронного навчального посібника «Табличне 

додавання і віднімання в межах 10». 

 

Кнопка переходу до електронної сторінки    

«Інструкція» 

  

Кнопка переходу до електронної сторінки    

«Використані ресурси» 

 

Кнопка переходу до електронної сторінки    

«Автори» 

           
Кнопки, які закривають записи.  

           
 Кнопки, які відкривають записи.  

 
Кнопка переходу до наступної електронної сторінки 

 
Кнопка переходу до попередньої електронної   

сторінки 

 
Кнопка переходу до титульної електронної сторінки 

 
Зображення, що закриває записи 

 
Кнопка виходу 

 

5. Відомості про авторів. 

Програмне забезпечення виконали студенти 31 групи відділення 

початкової освіти Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу  ім. І. Я. 

Франка. 

       Керівник проекту - Рибалко Ольга Олексіївна, викладач методики 



19 

 

навчання математики та методики навчання інформатики в початкових 

класах Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка. 

 

6. Розповсюдження електронного навчального посібника. 

Електронний посібник розповсюджується безкоштовно. 
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