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Проблема, над якою працює автор:

Smart-навчання як засіб формування інформаційно – цифрової
компетентності студентів при викладанні математики



Актуальність теми. У сучасному світі, який стрімко розвивається, здобувачу освіти 

недостатньо дати лише знання. Важливо навчити студента користуватися цими знаннями. 

Важливою складовою розвитку інноваційної особистості є інформаційно-цифрова 

компетентність. Для її досягнення необхідна модернізація системи підготовки фахівців.

Одними з таких інструментів є Smart-технології, які роблять навчальний процес більш 

динамічним і цікавим, підвищують пізнавальну активність студентів та забезпечують надійний 

трансфер знань.

Мета дослідження. Розробити систему управління інтерактивною складовою освітнього 

процесу з використанням Smart-технологій для формування інформаційно – цифрової 

компетентності студентів у процесі вивчення математики.

Предметом дослідження є впровадження Smart-технологій у навчально-виховний

процес при викладанні математики.

Основною ідеєю дослідження є виявлення найефективніших сучасних інноваційних форм,

методів, прийомів та технологій для формування інформаційно-цифрових компетентностей

майбутніх фахівців.

Новизна проведеного дослідження полягає в комплексному підході до впровадження

Smart-технологій на всіх етапах навчального процесу.



РОЗУМНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗУМНОГО СУСПІЛЬСТВА

Суспільство ІКТ

Smart –

освіта

Створення нових знань. 

Ефективне використання 

створених знань, що 

розміщені на вільних 

ресурсах Інтернета

Ефективне використання 

ІКТ позитивно корелюється 

з мотивацією і залученням 

суспільства до розвитку і 

використання нових 

технологій







SMART-навчання – це гнучке навчання в 

інтерактивному освітньому середовищі за допомогою

контента з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. 

Сама абревіатура SMART несе подвійне змістовне 

навантаження: крім дослівного перекладу з англійської її 

можна розшифрувати як Selfdirected, Motivated, Adaptive, 

Resource-enriched, Technology embedded – тобто навчання 

самостійне, мотивоване, адаптивне, збагачене ресурсами, з 

вбудованими технологіями.





Для реалізації  smart-технологій в 

освітньому процесі використовують 

наступні технічні засоби:



Аспекти інформаційно-цифрової компетентності студента 

в процесі вивчення математики

• 1. Загальний аспект 

• 2. Практичний аспект 

• 3. Комунікаційний аспект

• 4. Проблемно-орієнтований підхід



1. Наочне представлення теоретичної 

інформації



1. Наочне представлення теоретичної інформації

https://mpmek.org.ua/
https://mpmek.org.ua/
https://www.khanacademy.org/math/algebra2#x2ec2f6f830c9fb89:logs
https://formula.co.ua/uk/content/derivative.html


2. Проведення коротких тестувань

https://www.google.com/forms/about/
https://mpmek.org.ua/course/view.php?id=16
https://www.iznotest.info/matematika-2/
https://naurok.com.ua/test/paralelnist-ploschin-i-pryamih-u-prostori-606791.html


3.Застосування спеціалізованого програмного 

забезпечення.

https://ktoi.fi.npu.edu.ua/zavantazhyty
https://www.geogebra.org/m/gukUYTNe?fbclid=IwAR2RMj2_W3KuCwQrTanLSZjocAyvkGVN5igPVPdNw4qFAKxwfZvC6-s-DZ4
https://www.geogebra.org/m/h66tspdg#material/ax6xwvdb


4. Використання мобільних пристроїв 

(М-Learning)



5. WEB-квести, інтернет вправи

Відкритий навчально виховний 
захід на тему: «Формування 
просторового середовища для 
життя і діяльності людини»

https://learningapps.org/2633788
https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=14627&s=
https://learningapps.org/6334372
https://learningapps.org/6370146


6. Дистанційне і онлайн навчання

https://mpmek.org.ua/




Участь у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -

2019» в номінації «Формування інформаційно-цифрової

компетентності як важливої складової розвитку інноваційної

особистості.»

Робота «Використання смарт технологій для формування

інформаційно-цифрової компетентності викладачів та студентів

коледжу.» 2019р. Срібна медаль.



Висновок
• Використання інформаційних технологій є вкрай необхідним для сучасної

освіти, оскільки дозволяє поєднати традиційне та інноваційне навчання;

змінити методи і зміст; зблизити процес навчання і дослідження.

• Отже, впровадження SMART-освіти розширює спектр методів навчання,

які може використати педагог. Формування інформаційно-цифрової

компетентності викладача та студента в ході викладання математики може

бути досягнуте шляхом інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних

технологій у навчальний процес.



Дякую за увагу!


