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Марія ВОЛЧАСТА, Олександр МОХОВИК 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРО-
ЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНЯМИ 5–6 КЛАСІВ 

У статті розроблено комп’ютерну підтримку для вивчення деяких тем з математики для 5–6 
класів. Пропонуються презентації і подані методичні рекомендації для їх застосування у навчальному 
процесі. 

Інтеграція української освіти в європейський і світовий простір є одним із пріоритетів її 
розвитку. Це вимагає значного підвищення якості освіти. Одним їз найважливіших завдань, які 
стоять перед сучасною освітою, — формування вільної, здатної критично мислити, конкурент-
но спроможної особистості, яка може самостійно приймати рішення, розв’язувати життєві про-
блеми, адаптуватися в нових умовах.  

Важливим є не просто дати учневі якомога більший об’єм знань, сформувати вміння за-
стосовувати їх на практиці. Необхідно, щоб учень був активним учасником занять, а не просто 
пасивним спостерігачем. Широкі перспективи для реалізації цих ідей відкриваються із впрова-
дженням комп’ютерних засобів навчання. 

Інформаційні технології навчання відкривають нові можливості і в навчанні математики. 
Питанню використання нових інформаційних технологій при вивченні математики приділено 
немало уваги у дослідженнях М. Жалдака [6], С. Ракова [8], О. Скафи [10], В. Швеця [1], 
Є. Вінничено, Ю. Горошко [2] та інших. 

Ми розглянемо використання комп’ютерних технологій при вивченні деяких тем матема-
тики у 5–6 класах. 

Надзвичайно важливо організувати вивчення математики так, щоб воно будувалося на 
розумному поєднанні логічного і наочно-образного мислення. Необхідно дати тому чи іншому 
математичному об’єкту наочну інтерпретацію, оскільки без наочних образів знання учнів ста-
ють беззмістовними, що веде до формалізму. Створюючи комп’ютерні презентації, ми старали-
ся реалізувати принцип наочності у вивченні математики. 

Розроблені презентації для 5 класу: «Переставна властивість множення», «Сполучна вла-
стивість множення», «Розподільна властивість множення» (рис. 1). Їх можна використати на 
уроках засвоєння знань, умінь і навичок пояснюючи новий матеріал. 

4×3

 

3×4

 

Від перестановки множників добуток не
змінюється

Ця властивість називається переставною

Вона виконується для будь-яких множників
a і b:

a ×b = a × b

 
Маса 1 торта 2 кг
Отже маса тортів в одному ряду (2×5)  (кг)

А тому маса всіх тортів (2×5)×3   (кг)

5 тортів

3 ряди

 

Маса 1 торта 2 кг

А тому маса всіх тортів 2×(5×3)  (кг)

Кількість всіх тортів (5×3)   (кг)

5 тортів

3 ряди

 

Обчислити зручним способом:

8×121×125 = (8×125)×121= 1000×121=121 000

1  спосіб:

2  спосіб:

а) 8×121×125

25×23×8= (25×23)×8= 575×8=4 600
1  спосіб:

2  спосіб:

б) 25×23×8

8×121×125 = (8×121)×125= 968×125=121 000

25×23×8= (25×8)×23= 200×23=4 600

 
Рис. 1 

Аналогічні презентації (рис. 2) з цікавим змістом, ілюстраціями, анімаціями допомагають 
ознайомити учнів із сполучним і розподільним законами множення. Також наголошується на 
застосуванні цих законів при усних обчисленнях для їх раціоналізації. 
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M&DEM’s відправляється з острова додому.
Йому на дорогу дали трохи їжі.

Давайте порахуємо скільки M&DEM’sa
кукурудзи і винограду

 

Порахуємо скільки в M&DEM’sa кукурудзи.

В першому ряду 3 кукурудзи, крім того є три ряди кукурудз.

Отже всієї кукурудзи 3х3=9.

Порахуємо скільки в M&DEM’sa винограду.

В одному ряді є 3 грона винограду, крім того є два ряди винограду.

Отже всіх грон винограду 3х2=6.

А разом всіх фруктів: 3х3+3х2=15

Перший спосіб.

 
Другий спосіб.

Порахуємо скільки в M&DEM’sa рядів фруктів.

Спочатку є 3 ряди кукурудзи і потім 2 ряди грон винограду.

Отже всіх рядів (3+2).

А тепер порахуємо скільки в M&DEM’sa фруктів в кожному ряду .

В кожному ряду є три фрукти.

Отже всіх рядів фруктів (3+2)х3.

 

Обчислити зручним способом:

a) Перший спосіб:

47x21+53x21=987+1113=2100

Другий спосіб:

47x21+53x21=(47+53) x21=2100

б)Перший спосіб:

39x13+13x17=507+221=728

Другий спосіб:

39x13+13x17=(39+17)x13=728
 

Рис. 2 

Розроблена нами презентація для вивчення теми 5 класу «Ділення з остачею», має назву 
«Казка про ділення» (рис. 3). 

ЛітвинЛітвин ОксаниОксани

КазкаКазка ““ДіленняДілення зз остачеюостачею””
ЖилиЖили--булибули ЇжакЇжак іі ЇжачихаЇжачиха..

ІІ булобуло уу нихних шестерошестеро
їжаченятокїжаченяток. .  

КожногоКожного днядня батькобатько іі
матимати булибули уу пошукахпошуках їжіїжі

длядля своєїсвоєї малечімалечі. . 
ЗнайдутьЗнайдуть декількадекілька

грибочківгрибочків, , тото йй віддаютьвіддають
усеусе діточкамдіточкам, , щобщоб рослиросли

іі міцнілиміцніли..

ЄЄ 77 грибочківгрибочків..
ЇжачківЇжачків єє 66..

7:6=?7:6=?

ЩеЩе 11 залишаєтьсязалишається!!
ЄЄ 77 грибочківгрибочків..

7:6=?7:6=?

ЩеЩе 11 залишаєтьсязалишається!!

77 == 66 ** ++11 11
діленеділене

неповнанеповна
часткачастка

дільникдільник

остачаостача

ЩобЩоб знайтизнайти діленеділене, , ділячиділячи зз остачеюостачею, , 
потрібнопотрібно неповнунеповну часткучастку помножитипомножити нана
дільникдільник іі додо знайденогознайденого добуткудобутку додатидодати
остачуостачу..

 

АА тодітоді зновузнову батькобатько ЇжакЇжак
подаєтьсяподається вв лісліс нана
пошукипошуки їжіїжі..

ПовертаєтьсяПовертається
завждизавжди
ізіз повнимиповними
голкамиголками
здобичіздобичі..

Цього разу
пощастило
знайти 13 
соковитих

яблук. Зрадіє
малеча!!!

ЦьогоЦього разуразу
пощастилопощастило
знайтизнайти 13 13 
соковитихсоковитих

яблукяблук. . ЗрадієЗрадіє
малечамалеча!!!!!!

13:6=?13:6=?

ЯблукЯблук єє 1313..
ЇжачківЇжачків єє 66..
ЯкЯк поділитиподілити 1313 яблукяблук нана 66 їжачківїжачків??

ДумалиДумали –– гадалигадали ЇжакЇжак іі
ЇжачихаЇжачиха іі придумалипридумали……  

ПокликалиПокликали всіхвсіх дітокдіток..

13 = 6 * 2 + 113 = 6 * 2 + 1
діленеділене дільникдільник

неповнанеповна
часткачастка остачаостача

ЩобЩоб знайтизнайти діленеділене, , ділячиділячи зз
остачеюостачею, , потрібнопотрібно неповнунеповну
часткучастку помножитипомножити нана дільникдільник іі
додо знайденогознайденого добуткудобутку додатидодати
остачуостачу..

9:8= ?
11:9= ?
23:4= ?
29:6= ?
39:8= ?

8:6= ?
13:5= ?
27:4= ?
37:6= ?
49:8= ?

Рис. 3 
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Їжак з їжачихою ділять яблучка між їжаченятами. Цікавий сюжет захоплює учнів, сприяє 
підвищенню інтересу до навчання. Тому слід відмітити роль даної презентації для забезпечення 
мотивації навчання, бо, як відомо, казкові та ігрові елементи відіграють особливо важливу роль 
при навчанні п’ятикласників. 

Деякі учні, виконуючи ділення, дістають остачу, яка перевищує дільник. Усунути цей не-
долік допоможе те, що п’ятикласники бачать: батьки-їжаки ділять яблука до тих пір, поки оста-
ча не виявиться менша від кількості їхніх діток-їжаків. 

Окремий слайд виділяє основну теорему про подільність, щоб допомогти учням засвоїти 
залежність між діленим, дільником, часткою і остачею. 

Пропонуємо презентації «Задачі на рух» (рис. 4, 5), які можна використати в 5 класі при 
розв’язуванні задач на зустрічний рух, рух в одному напрямку, рух за течією і проти течії. 

ЗадачіЗадачі нана
рухрух

1)1)ШвидкістьШвидкість легковоголегкового автомобіляавтомобіля
7474 кмкм//ггодод, , аа вантажноговантажного 5511
кмкм//ггодод. . ЯкаЯка відстаньвідстань будебуде міжміж
ниминими черезчерез 4 4 годгод, , якщоякщо вонивони
одночасноодночасно вирушиливирушили зз одногоодного
пунктупункту вв одномуодному напрямкунапрямку??

 

?

74 74 кмкм//ггодод

5151 кмкм//ггодод

Задачу розв’яжемо двома способами.

4 4 ггодод

B

C

A

 

I спосіб:

1)74 -51 =23 ( км)

Знайдемо, яка буде між ними відстань через 1 год.

?

74 74 кмкм//ггодод

5151 кмкм//ггодод

1 1 ггодод

B

C

A

 

Знайдемо, яка буде між ними відстань через 4 год.

2) 23*4=92   (км)

?

74 74 кмкм//ггодод

5151 кмкм//ггодод

4 4 ггодод

B

C

A

 

II спосіб:

Знайдемо, яку відстань проїхав мотоцикліст за 4 год.

1)74*4=296  (км)

?

74 74 кмкм//ггодод
4 4 ггодод CA

 

Знайдемо, яку відстань проїхав автобус за 4 год.

2) 51*4=204 (км)

5151 кмкм//ггодод4 4 ггодод

?

BA

 
Рис. 4 

ТекстовіТекстові задачізадачі нана рухрух

••РухРух тілатіла заза течієютечією річкирічки

••РухРух тілатіла протипроти течіїтечії річкирічки

••ЗадачаЗадача нана знаходженнязнаходження відстанівідстані міжміж
тіламитілами, , якіякі рухаютьсярухаються вв одномуодному напрямкунапрямку

 

РухРух тілатіла заза течієютечією річкирічки

Vчовна

Стояча вода

 

РухРух тілатіла заза течієютечією річкирічки

Vтечії

 

ЗадачаЗадача ((усноусно))

ШвидкістьШвидкість човначовна вв стоячійстоячій водіводі
дорівнюєдорівнює 18 18 кмкм//годгод, , аа швидкістьшвидкість течіїтечії ––
3 3 кмкм//годгод. . ЯкаЯка швидкістьшвидкість човначовна заза
течієютечією річкирічки??

 

РухРух тілатіла протипроти течіїтечії річкирічки

Vтечії

 

РухРух тілатіла протипроти течіїтечії річкирічки

Правило
Швидкість човна проти течії річки дорівнює
різниці швидкості човна в стоячій воді та

швидкості течії річки

ПравилоПравило
ШвидкістьШвидкість човначовна протипроти течіїтечії річкирічки дорівнюєдорівнює
різницірізниці швидкостішвидкості човначовна вв стоячійстоячій водіводі тата

швидкостішвидкості течіїтечії річкирічки

 

ЗадачаЗадача ((усноусно))

ШвидкістьШвидкість човначовна протипроти течіїтечії
річкирічки дорівнюєдорівнює 18 18 кмкм//годгод, , аа швидкістьшвидкість
течіїтечії –– 2 2 кмкм//годгод. . ЯкаЯка швидкістьшвидкість човначовна вв
стоячійстоячій водіводі??

 

РозвРозв''яжітьяжіть задачузадачу::

Відстань між двома пристанями дорівнює
476 км. Рухаючись за течією річки, катер
проходить цю відстань за 14 год. За скільки годин
він пройде цю відстань проти течії річки, якщо
швидкість течії дорівнює 3 км/год. 

ВідстаньВідстань міжміж двомадвома пристанямипристанями дорівнюєдорівнює
476 476 кмкм. . РухаючисьРухаючись заза течієютечією річкирічки, , катеркатер
проходитьпроходить цюцю відстаньвідстань заза 14 14 годгод. . ЗаЗа скількискільки годингодин
вінвін пройдепройде цюцю відстаньвідстань протипроти течіїтечії річкирічки, , якщоякщо
швидкістьшвидкість течіїтечії дорівнюєдорівнює 3 3 кмкм//годгод. . 

 

t =10 годtt =1=133 годгод 30 30 хвхв

ЗадачаЗадача
О 10 год з пункту А виїхав велосипедист зі швидкістю

10 км/год, а о 13 год 30 хв з цього пункту в тому самому
напрямі виїхав автомобіль зі швидкістю 63 км/год. Яка
відстань буде між ними о 15 год 30 хв?

ОО 10 10 годгод зз пунктупункту АА виїхаввиїхав велосипедиствелосипедист зізі швидкістюшвидкістю
10 10 кмкм//годгод, , аа оо 13 13 годгод 30 30 хвхв зз цьогоцього пунктупункту вв томутому самомусамому
напрямінапрямі виїхаввиїхав автомобільавтомобіль зізі швидкістюшвидкістю 63 63 кмкм//годгод. . ЯкаЯка
відстаньвідстань будебуде міжміж ниминими оо 15 15 годгод 30 30 хвхв??

tt =1=155 годгод 30 30 хвхв

? ? кмкм10 10 кмкм//годгод63 63 кмкм//годгод

1)1) 1515годгод 3030хвхв --1010годгод = 5= 5годгод 3030хвхв = 5,5 = 5,5 годгод –– часчас рухуруху велосипедиставелосипедиста;;
2)2) 1515годгод 3030хвхв -- 1133годгод 3030хвхв = 2 = 2 годгод –– часчас рухуруху автомобіляавтомобіля;;
3)3) 10*5,5=55(10*5,5=55(кмкм) ) –– шляхшлях, , якийякий проїхавпроїхав велосипедиствелосипедист;;
4)4) 63*2=126(63*2=126(кмкм) ) –– шляхшлях, , якийякий проїхавпроїхав автомобільавтомобіль;;
5)5) 126126--55=71(55=71(кмкм) ) –– відстаньвідстань міжміж ниминими оо 15 15 годгод 30 30 хвхв

 
Рис. 5 
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Розв’язування таких задач не обходиться без ілюстрацій, схем. Використання комп’ютера 
дозволяє показати вчителю, зекономивши час на уроці, зацікавити учнів, показати якісні ілюст-
рації, причому використання анімацій допомагає спостерігати сам процес руху, що сприяє кра-
щому розумінню умови задачі, усвідомленому пошуку розв’язку. Наприклад, при розв’язуванні 
задач на рух в одному напрямку, учні мають змогу усвідомити і запам’ятати, що коли тіла, які 
рухаються в одному напрямі, розділяє певна відстань, то тіло, яке має більшу швидкість, подо-
лає її за стільки одиниць часу, скільки разів різниця швидкостей рухомих тіл вміщується у цій 
відстані (у відповідних одиницях). При розв’язуванні задач на рух за течією і проти течії річки, 
учні наочно бачать, що коли тіло пливе за течією річки, то, щоб знайти його швидкість, потріб-
но до власної швидкості додати швидкість течії, а в протилежному випадку — відняти швид-
кість течії. 

Вивчення теми «Ймовірність випадкової події» у 6 класі вимагає для усвідомлення нових 
понять, розуміння їх використовувати наочний матеріал, задачі з цікавим змістом, ілюстрацією, 
анімацією. З цією метою пропонуємо фрагмент уроку у вигляді комп’ютерної презентації 
«Ймовірність випадкової події» (рис. 6). 

 

Випадкові події можуть
бути більш імовірними, менш
імовірними, рівноймовірними. 
Тому випадкову подію можна
охарактеризувати поняттям
імовірність. Якими числами
можна оцінювати ймовірність? 
Зрозуміти це допоможуть такі
. приклади.

 

Приклад 1. На столі лежать 8 зовні
однакових зошитів.

З них один у клітинку, а
решту – в лінійку. Учень хоче
взяти зошит у клітинку.

Маємо 8 рівноймовірних
випадків взяти зошит, і лише в
одному з них він буде в
клітинку. Тому вважають, що
ймовірність того, що навмання
взятий зошит буде в клітинку, 
дорівнює
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Відношення є ймовірністю події: 
взятий зошит буде зошитом у клітинку.

8
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Приклад 2. Підкидається гральний кубик.

Яка ймовірність того, що на верхній грані
кубика випаде число очок 4? 

Під час підкидання кубика на верхній грані
можуть випасти такі очки:

Тобто існує 6 різних можливостей появи
певного числа очок. Число 4 є одним з них.

Отже, ймовірність появи числа
очок 4 дорівнює
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Приклад 3. У лотереї є 1000 білетів, з них
10 виграшні. 

Яка ймовірність того, що куплений лотерейний

білет буде виграшним

Маємо 1000 рівноймовірних випадків купити білет
лотереї, і лише у 10 випадках він буде виграшним.

Відношення є ймовірністю події:  

білет буде виграшним.
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Приклад 4. В урні є 7 білих і 3 червоних кульки.

Не зазираючи в урну, навмання виймають одну кульку.

10

3

Імовірність того, що вийняли білу кульку, дорівнює , 
оскільки в урні є 10 кульок, тобто маємо 10 
рівноймовірних випадків вийняти кульку, і серед них у
7 випадках кулька буде білою. Імовірність вийняти
червону кульку дорівнює
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Рис. 6 

Презентація, розроблена для вивчення теми «Стовбчасті та кругові діаграми» (рис. 7), 
допомагає зекономити час на уроці, проілюструвати якісні і точно побудовані діаграми. 

 

ПісляПісля зборузбору фру к тівфру к тів ізіз садусаду
вия вилосявия вилося , , щощо 50% 50% ус іхусіх фру кт івфру ктів
становля тьстановля ть я блу к ая блу к а , 15% , 15% -- г ор іх иг ор іх и , , 
10% 10% -- сливисливи іі 25% 25% -- г руш іг руш і . . 
Побу ду йтеПобуду йте стовпчастустовпчасту тата к ру г овук ру г ову
д іаг р ам ид іаг р ам и розпод ілурозпод ілу врож аюврож аю
фру к тівфру к тів заза їхїх видамивидами ..

 

ПобудуємоПобудуємо спочаткуспочатку
стовпчастустовпчасту діаграмудіаграму..
ДляДля цьог оцьог о спочатк успочатк у намнам
потр ібнопотр ібно побу ду в атипобу ду в ати
пр я м ийпр я мий к у тк у т АОВАОВ..
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НаНа пром ен іпром ен і ОАОА
позначим опозначим о видивиди
фру к тівфру к тів , , аа нана ОВОВ –– ї х н іїх н і
в ідсотк ив ідсотк и ..
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Оск ільк иОск ільк и нана 100% 100% фрук тівфру к тів припадаєприпадає
в есьв есь к ру гк ру г , , тото нана я блу к ая блу к а (50%) ( 50%) 
припадаєприпадає п ів к ругп ів к р уг ..

Розд ілимоРозд ілимо к р у гк р у г н авп ілн авп іл іі
зафарбуємозафарбуємо половин уполовин у ,  ,  щощо
припад аєприпад ає нана я блук ая блук а
чер вонимчер воним к ольоромк ольором ..

Яблу к а

НаНа г руш іг руш і ( 25%) (25%) 
припадаєприпадає чв ертьчв ерть
к ру г ак ру г а ..

Розд ілимоРозд ілимо п івк ру гп івк р у г ,  ,  щощ о залиши всязалиши вся
навп ілнавп іл іі зафарбуємозафарбуємо ч астинуч астину , , щощо
припад аєприпад ає нана г р уш іг р уш і син імсин ім к ольоромк ольором ..
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ПобудуємоПобудуємо тепертепер секторсектор, , якомуякому
відповідаєвідповідає врожайврожай горіхівгоріхів
(15%).(15%). ДляДля цьогоцього намнам потрібнопотрібно
знайтизнайти величинувеличину кутакута, , якомуякому
відповідаєвідповідає 15% 15% всіхвсіх овочівовочів..

ОскількиОскільки нана 25% 25% припадаєприпадає куткут , , 
тото нана 1% 1% припадаєприпадає
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15% 15% відповідаєвідповідає куткут . . 
ЗаЗа допомогоюдопомогою транспортиратранспортира
побудуємопобудуємо йогойого іі зафарбуємозафарбуємо
білимбілим кольоромкольором
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Гор іх и

ЧастинаЧастина кругакруга, , якаяка залишиласязалишилася
відповідаєвідповідає врожаюврожаю сливслив

Сливи

 

ВВ результатірезул ьтаті додо нашоїнашої задачізадачі
мими отрималиотримали такітакі двідві діаграмидіаграми ::
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Рис. 7 
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Увагу дітей привертає веселий чоловічок, який будує діаграми, причому чітко і покроко-
во виділено алгоритми побудови стовбчастої і кругової діаграм. 

Отже, можливості комп’ютерних технологій надзвичайно широкі. Їх використання — не 
модне нововведення, а необхідність, що диктується стрімким розвитком суспільства.  

Використання комп’ютера допомагає реалізувати такі цілі:  
� зацікавленість в процесі здобуття знань; 
� швидкість і охайність в здійсненні побудов; 
� глибоке і свідоме засвоєння знань; 
� точність результату. 

Висновки. Використання ППЗН дає можливість реалізувати свої здібності дітям, які ма-
ють схильність до математики, і допомагає подолати психологічний бар’єр до вивчення мате-
матики тим, хто має слабкі знання з цього предмета, дозволяє реалізувати інноваційні педагогі-
чні технології, що базуються на продуктивній, а не репродуктивній діяльності учнів. 

Наталія СТУЧИНСЬКА 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Робота присвячена проблемі вдосконалення традиційних форм навчання (лекційних та лаборато-
рних занять) шляхом широкого використання інформаційних технологій. 

Постановка проблеми. Особистісно орієнтована освіта передбачає наявність середови-
ща, в якому особистість могла б функціонувати та розвиватись. Характерною прикметою су-
часного освітнього процесу є інтенсивний розвиток нових технологій навчання та розширення 
інформаційних ресурсів: банків даних, мережевих підручників, вільний доступ до бібліотек; 
впровадження інтерактивних комп’ютерних навчальних програм, систем тестового контролю, 
створення віртуальних університетів та комп’ютерних лабораторій. Ці інновації, спираючись на 
інформаційну інфраструктуру навчального закладу, змінюють характер, методику, а подекуди й 
зміст навчальних дисциплін. 

Аналіз досліджень і публікацій. Однією з традиційних та давніх форм навчальної діяль-
ності є лекція. Роль лекцій у навчальному процесі всебічно та глибоко вивчалась педагогами та 
психологами [1–6]. На різних історичних етапах роль лекції як основної форми та методу на-
вчання фізики в університетській освіті оцінювалася по-різному [1, 7, 8, 10]. На думку вчених 
[1], класична лекційна система з часом втрачатиме актуальність і значення, через те, що вона не 
сприяє залученню студента до активної самостійної роботи. У вітчизняній практиці робилися 
спроби замінити лекційну систему альтернативними (семінарсько-груповою тощо), підвищив-
ши роль самостійної роботи. Проте ці спроби були недостатньо обґрунтованими, а тому виявилися 
безуспішними. 

Метою статті є вдосконалення традиційних форм занять шляхом широкого використан-
ня інформаційно-комунікаційних технологій задля забезпечення інтеграції фундаментальної та 
фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз навчальних планів за останні десятиріччя свідчить 
про тенденцію до зниження як кількості лекційних годин, так і їхньої частки у кількості годин, 
відведених на вивчення курсу. Ця тенденція цілком зрозуміла — сучасна освітня парадигма пе-
редбачає підвищення статусу суб’єкта навчального процесу, акценти зміщуються на самостійну 
роботу студентів. Відповідно до чинного навчального плану лекційні години курсу «Медична 
та біологічна фізика» становлять 22% загальної кількості годин (36 годин з 165) і 35% від кіль-
кості аудиторних годин.  

Враховуючи власний педагогічний досвід та узагальнюючи думки, висловлені в роботах 
провідних учених, ми вважаємо, що на сьогодні лекційна форма занять не втратила своєї актуа-
льності, оскільки: 

� є економічно найвигіднішою формою навчання як за затратами часу та зусиль студен-
тів, так і за використанням науково-педагогічних кадрів; 


