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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА 
ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ 

Математичні дисципліни, що викладаються у технічних вишах є фундаментом, 

на якому базується освіта сучасного фахівця інженерних спеціальностей та фахівців 

сфери інформаційних технологій. Дані математичні курси не є легкими для сприй-

няття та засвоєння сучасними студентами, які здебільшого мають недостатню 

шкільну математичну підготовку. 

При передачі знань від викладача студентам для глибшого розуміння нового ма-

теріалу важливим є створення візуальних образів, які б яскраво та всебічно інтерп-

ретували нові означення, поняття, їх властивості, зв’язки між ними тощо. Моделі 

візуалізації навчальної інформації мають декілька видів: схематична, логічна, 

узагальнююча, блок-сітка, опорна схема тощо. В педагогіці даний спосіб навчання 

раніше застосовувався як  технологія навчання за допомогою концентрації на 

символьних або схематичних методах, що структурують вивчення складного для 

засвоєння предмету. 

Розвиток сучасних технологій інформатизації змінює традиційні підходи у ви-

вченні вищої математики, сприяє підвищенню пізнавальної, творчої та креативної 

активності студентів, надає можливість застосовувати не лише схематичну та 

ілюстративну функцію візуалізації навчальної інформації, а й самостійно створити 

нову модель чи навіть мультимедіа-технологію, яка акцентуватиме увагу на тих 

теоретичних та практичних завданнях, що є проблемними та важкими при вивченні. 

Це сприяє набуттю та закріпленню нових знань, вмінь та навичок, при цьому ще й 

дає змогу студентам вчитись працювати колективно, змагаючись між собою та 

доповнюючи один одного у створенні авторських робіт, удосконалюючи професійні 

навики. 

Новітні інформаційно - комунікаційні технології значно розширюють інструме-
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нтарій та методи вивчення математичних дисциплін, змінюючи стереотипне сприй-

няття цієї науки лише як символьний запис з допомогою крейди, дошки, ручки, 

паперу. 

Для заохочення, осмислення та глибшого розуміння теми «Інтегрування функцій 

багатьох змінних. Теорія поля» студентам першого курсу, які навчаються за спеціа-

льностями «звукотехніка та реєстрація інформації» та «мікро- та наносистемна 

техніка» факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського було запропоновано 

виконати завдання стосовно застосування поверхневих інтегралів, використовуючи 

для побудови поверхонь другого порядку різні математичні програми та додатки, 

анімацію, зробити порівняльний аналіз та висновки щодо їх доцільності та зручнос-

ті. 

Це завдання викликало у них значний інтерес, студенти працювали групами по 

двоє, роботи були у вигляді презентацій з анімаціями, змістовними, веселими та 

креативними, кращі роботи розглядалися та рецензувалися, доповнювалися та 

удосконалювалися при цьому. Студенти зазначили, що при виконанні робіт їм стали 

зрозумілішими умови задач, геометрична інтерпретація та вибір системи координат 

при обчисленні. 

Цікаво та корисно було порівняти студентські презентації та висновки, що нада-

вало можливість більш досконало вивчити дану тему. Можливо, це ще й не справж-

нє наукове дослідження, але перші кроки у цьому напрямку сприяли зацікавленню 

майбутніх спеціалістів до наукової творчості. 

Надаємо кілька слайдів виконання студентських робіт. 

 

 

Рис.1. Приклади виконання студентських робіт 
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Слід зазначити, що студенти таким чином були краще підготовлені до заняття, 

що дало можливість розглянути в аудиторії набагато більше задач, які стосувалися 

обчислення поверхневих інтегралів І та ІІ роду та їх застосування. 

Важливо, що після самостійної підготовки завдань з використанням мультиме-

дійних технологій у студентів значно посилилась мотивація, пізнавальний інтерес, 

зацікавленість у вивченні та візуалізації поданих задач, виникало критичне ставлен-

ня до застосованих програм та додатків та бажання їх удосконалювати та викорис-

товувати при вивченні суміжних дисциплін та для майбутньої професійної  

діяльності. 
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