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ПРИ ВИВЧЕННI МАТЕМАТИКИ В ШКОЛI

У статтi розглядаються сучаснi педагогiчнi проблеми дистанцiйного навчання, зокрема
впровадження елементiв дистанцiйного навчання в освiтнiй процес загальноосвiтнiх закла-
дiв. Аналiзується система дистанцiйного навчання Moodle та можливостi її використання
при вивченнi математики в школi.
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Вступ
Iнтенсивний розвиток iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в XXI ст.

призвiв до виникнення такої проблеми, як модернiзацiя системи освiти. Дер-
жавна нацiональна програма «Освiта. Україна ХХI столiття» передбачає
запровадження науково-методичних досягнень та сучасних педагогiчних те-
хнологiй в освiтнiй процес, створення новiтньої системи iнформацiйного за-
безпечення освiти.

У сучасному суспiльствi спiлкування все частiше набуває вiртуального
змiсту. Сучаснi учнi активно користуються мобiльними пристроями, еле-
ктронною поштою, чатами, форумами для комунiкацiї та спiлкування. Ва-
жливим завданням є навчання учнiв за короткий термiн отримувати, перетво-
рювати, засвоювати i використовувати в життi велику кiлькiсть iнформацiї.
Отже, можливостi, що надаються Iнтернетом i спiлкуванням на вiдстанi, да-
ють основу для формування нового способу навчання школярiв, яке отримало
назву дистанцiйне навчання.
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Завдяки сучасним iнформацiйно-комунiкацiйним технологiям дистанцiй-
на форма навчання дає можливiсть i вчителям, i учням розв’язувати рiзнi
практичнi та теоретичнi завдання, швидко i зручно спiлкуватися, працювати
у вiльний для себе час, знаходячись на вiдстанi вiд навчального закладу.

Розробцi концептуальних педагогiчних положень про дистанцiйне на-
вчання значну уваги придiляли вiтчизнянi та зарубiжнi вченi О. Андрєєв,
В. Биков, Д. Iванченко, В. Кухаренко, Н. Морзе, Є. Полат, Є. Смирнова-
Трибульська, П. Стефаненко А. Хуторський та iн. Методичним та дида-
ктичним проблемам i перспективам використання сучасних iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй у навчальному процесi присвячено роботи Ю. Го-
рошка, Л. Грамбовської, М. Жалдака, О. Жильцова, Т. Крамаренко, В. Мо-
нахова, С. Ракова, Ю. Рамського, С. Семерiкова, О. Скафи, В. Снєгурової,
Ю. Триуса, С. Шокалюк та iн.

Метою статтi є створення уявлення про елементи дистанцiйного навчання
як складовi освiтнього процесу та можливостi використання їх при вивченнi
математики в школi.

Основна частина
Через рiзнi пiдходи щодо розумiння поняття «дистанцiйне навчання» на-

уковцi наводять велику кiлькiсть його визначень. За одним з таких пiдходiв
дистанцiйне навчання означає форму органiзацiї i реалiзацiї освiтнього про-
цесу, за якою його учасники здiйснюють навчальну взаємодiю принципово i
переважно екстериторiально (тобто, на вiдстанi, яка не дозволяє i не перед-
бачає безпосередню навчальну взаємодiю учасникiв вiч-на-вiч, iнакше, коли
учасники територiально знаходяться поза межами можливої безпосередньої
навчальної взаємодiї i коли у процесi навчання їх особиста присутнiсть у пев-
них навчальних примiщеннях навчального закладу не є обов’язковою) [4, с. 9].

У навчальних закладах України навчання на вiдстанi представлено у ви-
глядi технологiй дистанцiйного навчання, що закрiпленi законодавчою базою.
Для забезпечення такого навчання, вдосконалення його структури шляхом
розширення мереж i навчальних центрiв, забезпечення контролю якостi за
рахунок впровадження в практику навчальних курсiв i технологiй, розвитку
дистанцiйної форми навчання в системi середньої освiти наказом Мiнiстер-
ства освiти i науки України затверджено Положення про дистанцiйне навча-
ння [2].

Пiд час використання в освiтньому процесi загальноосвiтньої школи ди-
станцiйних форм педагогiчна взаємодiя, методика навчання, органiзацiя про-
цесу навчання набувають суттєвих змiн.
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Iснують двi основнi моделi дистанцiйного навчання учнiв, якi побудованi
на основi комп’ютерних мережних технологiй:
— позбавлена безпосереднього спiлкування учителя з учнями;
— передбачає обов’язкову безпосередню взаємодiю педагога i учнiв.

Перша може бути використана у загальноосвiтнiх навчальних закладах,
наприклад, пiд час карантину [1, c. 45].

Щоб органiзувати дистанцiйне навчання школярiв необхiдно мати насту-
пнi основи:
— iндивiдуальний пiдхiд та вiдкритiсть при органiзацiї навчального процесу;
— закрiплення за школярем вчителя-тьютора, який виконує роль вчителя,
керiвника й консультанта та веде спiлкування за допомогою iнформацiйно-
комунiкацiйного зв’язку, зокрема Iнтернету (форумiв, чатiв, онлайн-конфе-
ренцiй тощо);
— створення вiдповiдних умов для навчання учня, який бажає опанувати
математичнi науки для оволодiння мiжнародним досвiдом.

Важливими елементами дистанцiйного навчання для шкiльної освiти є
систематичний комплекс програмно-методичних засобiв; багатофункцiональ-
нiсть; нова дидактична якiсть програмно-методичного забезпечення муль-
тимедiйними засобами; адаптивнiсть, що спирається на наявнi навчально-
методичнi програми; апаратнi й програмнi засоби навчання, якi забезпечують
роботу вчителя й учня; технологiчнiсть змiсту (застосування вiдеоматерiалiв,
аудiоматерiалiв, мережi Iнтернет тощо).

Найголовнiшим елементом у системi дистанцiйного навчання є його змiст i
форма реалiзацiї. Змiст — це розробка продуманих та чiтких навчальних про-
грам, посiбникiв, пiдручникiв, системи самоперевiрки, методичних розробок;
форма реалiзацiї – набагато ширша, нiж просте використання комп’ютерiв та
iнших технiчних засобiв навчання.

Реалiзацiя дистанцiйного навчання математики може вiдбуватися у ви-
глядi послiдовностей технологiчних циклiв: пiдготовчого, навчального, за-
ключного.

Пiдготовчий цикл забезпечує включення учнiв у процес дистанцiйного
навчання математики на основi визначення iндивiдуалiзованих цiлей дiяль-
ностi, забезпечення комфортного входження учнiв в навчальний колектив та
реалiзацiї процедури знайомства; конструювання iндивiдуальних траєкторiй
освоєння навчального математичного змiсту.

Навчальний цикл вiдображає структуру навчальної математичної дiяль-
ностi; передбачає обов’язкову взаємодiю вчителя та учнiв i забезпечує засво-
єння учнями математичного змiсту у вiдповiдностi iз загальними та iндивi-
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дуалiзованими цiлями, здiйснення контролю i дiагностики з метою корекцiї
подальшої траєкторiї навчання.

Завершальний цикл орiєнтований на перевiрку досягнутого рiвня сфор-
мованостi системи математичних знань i вмiнь [3].

Iснує велика кiлькiсть систем дистанцiйного навчання, якi дозволяють
створювати дистанцiйнi курси для отримання освiти. До найпопулярнiших
систем дистанцiйного навчання можна вiднести наступнi: Moodle, Lotus,
Learning, мережева освiтня платформа e-University, вiртуальне навчальне се-
редовище Веб-клас, система дистанцiйного навчання АГАПА тощо.

Усi цi системи мають спiльну мету — програмне забезпечення дистан-
цiйного навчання. Але вiдрiзняються технiчним забезпеченням, наявнiстю
рiзних параметрiв та компонентiв, цiновою категорiєю, широтою викори-
стання, потребами до устаткування, якi можуть бути платними. Системи
дистанцiйного навчання повиннi дозволяти користувачам виконувати елемен-
тарнi функцiї, серед яких завантаження, редагування текстових документiв,
збереження їх на серверi та обмiн документами, перегляд i прослуховува-
ння навчальних ресурсiв, зокрема мультимедiйних, проводити навчання в
синхронному та асинхронному режимах за допомогою чатiв, форумiв, e-mail
тощо.

Система пiдтримки дистанцiйного навчання Moodle є зручним програм-
ним засобом для створення та пiдтримки навчального процесу в умовах
дистанцiйного i змiшаного навчання, оскiльки надає своїм користувачам ве-
лику кiлькiсть можливостей:

1. Через мережу учень отримує навчальнi матерiали, для цього викори-
стовуються такi елементи: Ресурс, Урок, Глосарiй, Семiнар та iн.

2. Забезпечення та пiдтримка можливостi взаємного спiлкування як мiж
учнями та вчителем, так i мiж учнями, якi беруть участь у курсi. Для спiлку-
вання може бути використаний синхронний режим, який потребує застосува-
ння програм-комунiкаторiв, чатiв, внутрiшнього обмiну повiдомленнями, та
асинхронний режим, у якому контакт здiйснюється з використанням e-mail,
форуму, завдання та iн.

3. Документування i збереження роботи, результатiв дискусiй, заданих
питань та отриманих вiдповiдей.

4. Надання iнструментiв, якi можуть здiйснювати поточний контроль
та оцiнювати досягнення окремих учасникiв та доставку зворотних даних ко-
жної теми, зокрема оцiнки й вiдгуки на їх роботи. Для цього використовують
Форум, Завдання, Журнал, Оцiнки, Звiти тощо.
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5. Надання можливостi аналiзу участi й активностi окремих учасникiв
курсу, аналiз часу, який учень витратив на роботу з навчальними матерiа-
лами; оцiнка труднощiв, якi виникли в учасника або групи при вивченнi тiєї
чи тiєї теми навчального курсу; швидка реакцiя на проблеми, якi виникли,
наприклад, при пересиланнi додаткових матерiалiв.

На базi системи дистанцiйного навчання Moodle, було розроблено курс
для учнiв 10 класу «Тригонометричнi функцiї». Для спiлкування з учнями
були використанi елементи, якi пропонує дана система — «Чат», «Форум»;
для отримання теоретичної iнформацiї — «Глосарiй», «Урок», «Файл», «Сто-
рiнка»; для контролю знань учнiв — «Завдання», «Тест» та iншi (рис. 1).

Рис. 1: Приклад дистанцiйного курсу у Moodle

В силу iнтерактивного стилю спiлкування i оперативного зв’язку в ди-
станцiйному навчаннi вiдкривається можливiсть бiльш iндивiдуалiзувати
процес навчання. Вчитель в залежностi вiд успiхiв учня може застосову-
вати iндивiдуальну методику навчання, пропонувати йому додатковi блоки
навчальних матерiалiв, посилання на iнформацiйнi ресурси. Фактор часу стає
обов’язковим, учень може також вибрати свiй темп вивчення матерiалу, а зна-
чить, може працювати за iндивiдуальною освiтньою програмою. У навчаннi
математики ця проблема займає особливе мiсце, що пояснюється специфiкою
цього навчального предмета.
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Система, налаштована учителем, подбає про те, щоб перевести учня на
наступний рiвень вивчення матерiалу або повернути до попереднього за
умови, що учень повнiстю не оволодiв знаннями. Для учня це можливiсть
вивчення предмета на новому, сучасному рiвнi. Математика є однiєю з най-
складнiших шкiльних дисциплiн i викликає труднощi у багатьох школярiв.
Сьогоднi необхiдна така органiзацiя навчального процесу, яка дозволила б
враховувати вiдмiнностi мiж учнями i створювати оптимальнi умови для
ефективної навчальної дiяльностi всiх школярiв.

Висновок
Система Moodle може бути використана для пiдтримки всiх етапiв плану-

вання, адмiнiстрування та реалiзацiї процесу дистанцiйного навчання мате-
матики. Управлiння системою та створення курсiв, їх повна публiкацiя з про-
стим iнтерфейсом не вимагає спецiальних iнформацiйно-комунiкацiйних ком-
петентностей з боку вчителя. Основна задача, яка стоїть перед дистанцiйним
навчанням, полягає в тому, що використовуючи iнструменти iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй, створити курси, якi б приносити користь освiт-
ньому процесу на вiдстанi.

Литература
1. Органiзацiя середовища дистанцiйного навчання в середнiх загальноосвi-

тнiх навчальних закладах : посiб. / [Богачков Ю. М., Биков В. Ю.,
Пiнчук О. П. та iн.] ; наук. ред. Ю. М. Богачков. — К.: Педагогiчна
думка, 2012. — 160 с.

2. Положення про дистанцiйне навчання. Режим доступу
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

3. Снегурова В. И. Методическая система дистанционного обучения ма-
тематике учащихся общеобразовательных школ : автореф. дис. на сои-
скание научн. степени докт. пед. наук : 13.00.02 / Снегурова Виктория
Игоревна – Санкт-Петербург, 2010. — 46 с.

4. Технологiя створення дистанцiйного курсу : [навч. посiб.] / За ред.
В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренко — К. : Мiленiум, 2008. — 324 с.

96 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ


