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Сучасний етап розвитку освіти характеризується її глибинною 

трансформацією й інтенсивним пошуком нових шляхів підвищення 

ефективності навчального процесу. Дана риса, зумовлена особливостями 

інформаційного суспільства [1], виявляється у закономірному виникненні, 

поглибленні і загостренні протиріч, зокрема, між загальним визнанням 

Інтернету, як глобального інформаційного середовища, і досить 

обмеженим використання його можливостей у навчанні [2]. Незважаючи 

на те, що мережа Інтернет пропонує величезну кількість вільних 

математичних веб-сервісів, переважна більшість викладачів 

математичних дисциплін мають лише приблизне уявлення про їх існування 

[3; 4]. 

Між тим, сучасні веб-сервіси Інтернет природним чином притягують 

увагу учнів, як своєрідна гра, у якій є місце самостійності, простір для 

вільного прояву свободи волі, позитивний емоційний фон, мотивація для 

прийняття рішень, необхідні засоби їх термінового втілення з можливістю 

неодноразового повторення, рефлексії і самокорекції до одержання 

бажаного результату. Завдання викладача – скористатися цими 

можливостями в інтересах навчального процесу [5]. Математичні веб-

сервіси сьогодні є найбільш актуальними засобами навчання, що здатні: 

привернути і зосередити увагу учнів, зацікавити їх; запропонувати 

актуальний навчальний матеріал у цікавій ігровій формі; забезпечити 

диференційований підхід; зробити навчання доступним, навчити учня, 

студента; показати практичне значення вивченого матеріалу, навчити 

практичному застосуванню набутих теоретичних знань, практичних умінь 
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та навичок – те, що має практичне значення залишається, все інше – 

забувається за непотрібністю. На веб-сервіси загального призначення 

можна покласти ряд актуальних завдань з навчання математики [6]. 

Розглянемо приклади вільних математичних веб-сервісів різного 

рівня, що можна з успіхом використовувати для навчання математики. 

MathMotorWay – це математична он-лайн флеш гра для молодших 

школярів (http://www.theedugames.com/math_motorway.php), що тренує 

навички швидкого виконання арифметичних дій. Гра має декілька рівнів 

складності, що обираються гравцем. Її сюжет: учасники беруть участь в 

автомобільних перегонах, під час яких їм пропонуються арифметичні 

завдання, на які треба дати відповідь. Виграє той, хто відповідає швидко і 

правильно. Гра є потужним стимулом до досягнення результатів на тлі 

позитивних емоцій: замість того, щоб розв’язувати арифметичні приклади 

під керівництвом вчителя, учні із задоволенням і захопленням самостійно 

тривалий час із зосередженою увагою розв’язують ті самі вправи у процесі 

веселої гри. Гра інтегрується з веб-браузерами, що забезпечує швидкий 

доступ і зручне використання навіть для молодших школярів. 

Archimedean 

(www.quantimegroup.com/solutions/pages/Archimedean1.1/ 

Archimedean.html) – веб-інструмент для вивчення многогранників, який 

перетворює досить складне і копітке вивчення цієї теми на захоплююче 

інтерактивне змагання (пригадайте «кубік Рубіка»), завдяки можливості 

конструювати різноманітні многогранники, використовуючи у якості 

вихідного матеріалу набори правильних многокутників [7]. 

Інтерактивні математичні веб-демонстрації розташовані у вільному 

доступі на веб-сайті Університета Колорадо (http://phet.colorado.edu/en/ 

simulations/category/math). Серед них: Equation grapher (http://phet 

.colorado.edu/sims/equation-grapher/equation-grapher_en.html), який дозволяє 

в інтерактивному режимі досліджувати властивості парабол; Vector 

Addition (phet.colorado.edu/sims/vector-addition/vector-addition_en.html) – 

дозволяє наочно вивчати дії з геометричними векторами; Curve fitting 

(http://phet.colorado.edu/sims/curve-fitting/curve-fitting_en .html) – надає 

можливість досліджувати апроксимацію емпіричних залежностей за 

методом найменших квадратів; Normal Distribution (http://phet.colorado 

.edu/sims/plinko-probability/plinko-probability_en.html) – інтерактивна 

демонстрація нормального розподілу на дошці Гальтона [8, 12]. 

WolframAlpha (WA) (http://wolframalpha.com) – інтернет-додаток з 

вільним дотупом, що через web-інтерфейс, подібний до пошукових систем 

інтернету, реалізує, серед іншого, потужні алгоритми символьних та 

чисельних розрахунків системи комп’ютерної математики (СКМ) 

Mathematica. WA має численні переваги перед іншими СКМ, зокрема: 

http://www.theedugames.com/math_motorway.php
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вільний доступ, доступність, гнучкість, мобільність, зручність у 

користуванні, інтуїтивний інтерфейс, можливість використання текстових 

запитів, які інтелектуально обробляються системою тощо [9, 10, 11]. 

Система WA має зручний доступ як зі стаціонарного комп’ютера, 

ноутбука або нетбука, так і у мобільному варіанті – через мобільні 

пристрої (смартфони і т.ін.). Це є його перевагою порівняно з іншими 

математичними web-сервісами. (Докладніше з можливостями WA можна 

ознайомитися у блозі автора http://wolframalpha-ru.com).

Використання вільних математичних веб-сервісів здатне надати 

вагомі переваги у навчанні математики порівняно з традиційними 

комп’ютерними засобами навчання. Але вони мають й недоліки: можуть 

раптово з’являтися, і так само непередбачувано зникати з вільного 

доступу, оскільки здебільшого підтримуються ентузіастами. Тому 

використання вільних веб-сервісів у навчанні математики вимагає від 

викладача постійного моніторингу мережі Інтернет з метою пошуку  і 

систематичного методичного опрацювання відповідних інформаційних 

ресурсів. Ці недоліки значною мірою компенсується тим, що використання 

вільних математичних веб-сервісів з легкістю відкриває учням горизонти 

математичних знань, значно (часто за рахунок ігрової форми) полегшує 

сприйняття математичних понять, фактів, основ теорії, пробуджує інтерес 

до навчання, знімає психологічні бар'єри. Одночасно, забезпечує 

доступність, оперативність, реальну мобільність, економить час вчителів і 

учнів, і при цьому є зручним для осіб з обмеженими можливостями, 

оскільки надає додаткові можливості з онлайн-консультування, формує 

самостійність учнів, їх здатність шукати і знаходити правильні відповіді, 

підвищує самооцінку, впевненість у собі, мотивацію до навчання і 

успішність; забезпечує практичну реалізацію принципу гнучкості у 

навчанні; є пропедевтикою навчання протягом усього життя що підвищує 

конкурентоздатність особи на ринку праці. 
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