
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

Гаврилюк Ольга  
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ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), зокрема й хмаро орієнтованих, суттєво впливає як на процес 

здобуття освіти так й на її здобувачів. Останнім часом технології хмарних 

обчислень змінили характер мережі Інтернету від статичного середовища 

до високо динамічного середовища, що дозволяє користувачам запускати 

програми, спільно працювати, обмінюватися відомостями, створювати 

віртуальні додатки, вчитися он-лайн тощо.  

Хмарні сервіси можливо використовувати для повноцінної 

візуалізації даних, обчислень, застосовувати для розв’язання задач із 

певних навчальних дисциплін, а також для організації індивідуальної 

діяльності та колективної співпраці, моніторингу і контролю знань 

здобувачів вищої освіти.  

Під час вивчення дисциплін, що пов’язані зі статистикою можливо 

застосовувати прикладні програми для вивчення математики, що 

використовуються для розв’язання задач різних розділів математики, й до 

них належать: MATLAB, Mathсad, Maple, Mathematica, Macsyma, MuPAD, 

S-PLUS та інші. Крім того, під час розв’язання деяких статистичних задач 

можливо застосовувати графічні калькулятори, електронні таблиці та 

статистичні пакети, що вказані вище, та середовище R або Minitab. 

Проаналізуємо їх. 

Альтернативним засобом у викладанні та вивченні статистики 

виступає хмарний сервіс GeoGebra (пакет програмного забезпечення з 

відкритим кодом, що доступний в мережі Інтернет, поширюється 

безкоштовно, й може бути ефективним інструментом у навчанні геометрії, 

алгебри і статистики). 



GeoGebra – хмаро орієнтований сервіс динамічної та інтерактивної 

математики, що поєднує геометрію, алгебру, математичний аналіз, 

статистику, числові й символьні обчислення та інші можливості. Даний 

сервіс перебуває в постійному розвитку та вдосконаленні, містить систему 

потужної підтримки засобами мережі Інтернет. 

MapleCloud – це потужний математичний web-інструмент, що 

призначений для вирішення низки популярних математичних задач. Даний 

сервіс спрямований не тільки на окремі розрахунки, а на розв’язання задач 

з алгебри, математичного аналізу, аналітичної геометрії та інших 

дисциплін, що пов’язані з ними. 

Нагадаємо, що Maple – потужне математичне програмне 

забезпечення, що поєднує в собі математичний механізм з інтерфейсом, що 

дозволяє надзвичайно легко аналізувати, досліджувати, здійснювати 

візуалізацію даних та повноцінне розв’язання складних задач. 

Scilab – пакет прикладних математичних програм, що являє собою 

потужне середовище для технічних на наукових розрахунків, а саме для 

розв’язання нелінійних рівнянь та систем, розв’язання задач лінійної 

алгебри, розв’язання задач оптимізації; диференціювання та інтегрування; 

обробка експериментальних даних (інтерполяція, апроксимація, метод 

найменших квадратів). 

Крім того, що він містить значний арсенал математичних функцій, 

також дозволяє створення нових, використовуючи мови програмування 

такі як C, C++, Fortran та інші. Scilab успішно працює на різних версіях 

операційних систем, таких як: Linux, Windows, Mac OS. 

Scilab був спроектований як відкрита система, в яку користувачі 

можуть додавати свої типи даних та операції. Також наявні інструменти 

для побудови 2D й 3D графіки, анімації. 


