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результативність і ефективність навчально-виховного процесу, особливо 

реалізації рекреаційно-інтеграційної функції навчального процесу. 

 Отже, проблеми навчання людей третього віку, як складового елементу 

безперервної освіти, потребують проведення як теоретичних розвідок, так 

вивчення і реалізації досвіду функціонування різних моделей освіти людей 

третього віку. 
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 Застосування медіаресурсної підтримки діяльності вчителя — одна з 

найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку сучасної освіти, зокрема, 

математичної. Широка орієнтація на освітні медіаресурси дає змогу ефективно 

поєднати формальну математичну освіту з онлайн-навчанням, що обумовлено, з 

одного боку, розбудовою в Україні ефективної системи медіаосвіти, з іншого – з 

наявністю потужних освітніх ресурсів, представлених у мережі Інтернет, 

використання яких дає змогу вдосконалити підтримку діяльності вчителя на 

сучасному етапі [1; 2].  

 Проблема медіаресурсної підтримки діяльності вчителя математики є 

достатньо актуальною в сучасних реаліях цифровізації освіти. Деякі переваги 

можна визначити на основі розуміння сутності такої підтримки, яку складають 

наступні якості [2; 3]:  

 мультимедійність — представлення математичних об’єктів і процесів у 

цифровому вигляді (фото, відео, діаграми, анімація і т. ін.), що надає 

змоги одночасно комбінувати різні форм представлення інформації; 
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 динамічність — моделювання реальних об’єктів і результатів 

дослідження;  

 комунікативність — усунення просторових, мовних обмежень для 

навчання, що надає змоги дистанційно керувати навчальним процесом. 

Слід звернути увагу, що під час такої комунікації з успішністю 

здійснюється надання якісних освітніх послуг — обмін навчальними 

матеріалами, залучення фахівців до обговорення проблем тощо; 

 продуктивність — автоматизація рутинних операцій (організація даних, 

представлення даних у вигляді діаграм, аналіз даних тощо), а також 

оперативне оцінювання правильності виконання завдань. 

 Для потреб сучасного вчителя математики в мережі представлено досить 

багато медіаресурсів. Розглянемо відкритий освітній медіаресурс “The Concord  

Consortium” (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ресурс The Concord Consortium 

Ресурс місить різні інтерактивні симулятори, які надають змоги, зокрема: 

 аналізувати динамічні моделі різних математичних понять, означень, 

теорем тощо (рис. 2);  

 

Рис. 2. Показникова (експоненційна) функція 



 55 

 здійснювати різноманітні обчислення, будувати графіки функцій; 

 моделювати та експериментувати з явищами, процесами (наприклад, для 

моделювання приросту населення (рис. 3) можна скористатися 

експоненційною функцією) і багато іншого. 

   

 

Рис. 1: Моделювання приросту населення 

 

Concord Consortium має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і не потребує 

додаткового часу на опанування. Під час роботи з ресурсом учневі надається 

індивідуалізована допомога (спрямовуючи коментарі) у разі виникнення 

утруднень, здійснюється перевірка розв’язків. Така медіаресурсна підтримка 

діяльності вчителя математики надає змоги ефективно створити змістову 

основу для розв’язання прикладних задач відповідно до потреб конкретного 

уроку.   
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