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Компас 3Д





геогебра











Програми для 3 Д моделювання

ZBrush
Pixologic Zbrush
Autodesk Mudbox, Autodesk 3D max
Robert McNeel & Assoc. Rhinoceros 3D
Trimble SketchUp
Blender
Компас (САПР)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Zbrush
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mudbox
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_3D
https://ru.wikipedia.org/wiki/SketchUp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blender
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81_(%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0)
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Матричний 
калькулятор















Матричний 
розв'язник





Мій клас





















http://distance.edu.vn.ua/math_test
/m111.html



гіперпосилання





Місце в 
документі

Слайд з реакцією 
на правильну 

відповідь





















https://getkahoot.com/

Реєстрація або вхід у власний аккаунт

Створення нового завдання

https://getkahoot.com/


тест 

дискусія

послідовність

анкетування



Додайте ілюстрацію або картинку до тесту

Настроювання приватності
Для кого розроблено тест

Вкажіть матеріали, які використовувалися для створення тесту

Посилання на відео, якщо воно буде використовуватися



Натискаємо 
для переходу 
до створення 

тесту



Натискаємо для створення 
тесту

Час на відповідь Чи додавати 
бонуси за 
правильну 
відповідь

Картинка за 
бажанням

Правильна 
відповідь

Перехід до 
наступного 
запитання



Для закінчення 
створення 

тесту

Для збереження 
тесту









логін

пароль

Плікерс



Друк карток



Нове вікно РДФ формат



бібліотека

Результати

класи

Питання для 
студентів 
онлайн

Створити 
новий клас





Нове опитування



Тестування 
з варіантами

Тестування 
ТАК чи НІ



зберігти Зберігти і 
додати нове

Прив'язати до класу



Редагувати питання або 
варіанти відповідей

Перемістити питання

Архівувати питання

Видалити 
питання





Для роботи дошки

Оновлення



Студенти, що 
проскановані

Графік



Правильні відповідіРозгорнуті відповіді





Звіти





Із застосуванням електронних
ресурсів на уроках математики:
 підвищується інформаційна культура учнів; 

 забезпечується оперативність поповнення навчального матеріалу новими 
відомостями; 

 уроки стають цікавішими, насиченими, якісними, результативними; 

 забезпечується об'єктивність оцінювання результатів учнів; 

 підвищується мотивація до навчання. 

Застосування інтернет-технологій відкриває перспективний напрям в навчанні. В
той же час необхідно розуміти, що використання їх на уроці математики не вирішує
всіх проблем навчання. Необхідно дотримуватися принципу "в потрібному місці, в
потрібний час, в потрібному об'ємі".

І взагалі, скільки б інновацій ми не вносили в навчання, я вважаю, що поки учень
самостійно не розв'яже з десяток однотипних прикладів, не можна казати, що він
оволодів даною темою з математики.



Дякую за 
увагу!
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