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 Динамічний поступ світової спільноти, глобалізаційні та інтеграційні 

процеси, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

призводять до появи інноваційних підходів щодо освітніх процесів та 

виховання нового покоління у XXI столітті. Переважна більшість дослідників 

розглядають SMART-освіту як навчальний процес з використанням 

технологічних інновацій та Інтернету, який надає учасникам освітнього 

процесу можливість придбання професійних компетентностей на основі 

системного багатовимірного бачення з урахуванням безперервного оновлення 

змісту. Перехід до SMART-технологій формує нові вимоги до педагогічних 

працівників: педагоги мають бути не тільки добре обізнаними у своїй 

професійній діяльності, а й мати широкий світогляд, світосприйняття, вміти 

використовувати різні технології для роботи як з інформаційними ресурсами, 

так і з учнями [2].  

Палестинці вважають розвиток технології важливим інструментом їхнього 

виживання, пом’якшуючи їх щоденні труднощі, сприяючи надзвичайним 

ситуаціям, покращуючи справедливість використання SMART-технологій серед 

учнів базової середньої школи. Відповідно до третього національного 

стратегічного плану на 2017–2022 роки, Міністерство освіти та Палестини 

зосередилося на підході, орієнтованому на учнів, шляхом адаптації нових 

технологічних ініціатив у державних школах та нових програм для 

професійного розвитку вчителів [1].  

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/%22a/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/%22a/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/
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Для розвитку SMART-технологій Міністерство освіти і вищої освіти 

Палестини реалізувало різні проекти використання SMART-технологій при 

вивченні математики (Smart Learning (2017), Digitalization of Education (2016), 

AbjadNet (2013), NetKetabi (Interactive Book, 2012), LTD (програма лідерства та 

розвитку вчителів, 2012), Model Schools Network (2007), Intel for Education 

(2008) та Seed (2012)) [3].  

На сучасному етапі розвитку математичної освіти учнів базової середньої 

школи в Палестині науковці та дослідники вважають необхідністю інтеграції в 

освітній науковий простір, використання SMART-технологій та інноваційних 

підходів до вивчення математики.  У палестинських школах, як і в українських 

школах, в навчальному процесі запроваджуються відеокурси на You Tube та 

iTunes, гейміфікація (впровадження ігрових технологій), інтерактивні 

підручники, мультимедіа-технології (кольорові фото, аудіо- та відеопідтримка, 

інтерактивна інфографіка тощо), використання програмного забезпечення 

викладання математики (GeoGebra, MathLab та ін.).    

Проведений науковий пошук доводить, що в освітній галузі 

«Математика» потрібно збільшувати вагу електронних навчальних матеріалів; 

переглянути методики подання навчального матеріалу шляхом переорієнтації 

технології навчання у бік особистісних та індивідуальних підходів. Саме 

застосування SMART-технологій допоможе учням сформувати бажання 

вчитися та розвине в них позитивне відношення до навчання математики. 
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