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м. Харків 

 

Система дистанційного навчання у ЗВО − це форма навчання, що 

базується переважно на самостійному отриманні студентами знань, 

компетенцій з різних тем, викладач лише направляє студентів і консультує. 

Взаємодія викладача і студентів здійснюється за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій і ресурсів мережі Інтернет. Дистанційне навчання 

передбачає використання широкого спектру як традиційних, так і нових 

інформаційних технологій.   

Дистанційна освіта з математики − нова, сучасна технологія, яка 

допомагає зробити навчання більш якісним і доступним. Реалізація 

дистанційного навчання з математики наразі є актуальним питанням, має 

широке практичне значення. Дистанційна освіта реалізується вже в багатьох 

вишах країни. Також насьогодні досить актуальною формою є змішане 

навчання, в процесі якого елементи дистанційного навчання вводяться під час 

очного навчання, тому в вишах зараз з'явилися освітні портали, де викладачі 

надають лекційний і практичний матеріали для студентів, проводять онлайн 

консультації, спілкуються зі студентами за вивченими темами у чатах. У разі 

пропуску заняття через хворобу або з інших поважних причин, студент 

виходить на освітній портал і вивчає самостійно матеріал, пропущений на 

занятті, перевіряє отримані знання в ході виконання контрольних і тестових 

завдань на порталі.  

Сучасна дистанційна освіта має багато переваг, наприклад такі як: 

1. Індивідуалізація навчального процесу по максимуму. 

2. Диференційований підхід до кожного студента. 

3. Різноманітність освітніх послуг, які забезпечує дистанційна форма 

навчання. 

4. Гнучкість організаційної структури дистанційного навчання дає 

можливість суміщення освіти з іншими видами діяльності. 

5. Самостійний вибір темпу навчання. 

При дистанційному навчанні відбувається орієнтація студентів на процес 

самоосвіти, і тут криється найбільша проблема. Не всі студенти готові до 

процесу самоосвіти. Багато студентів краще подивляться цікавий для них 

фільм, проведуть вільний час з друзями або родичами, чим займуться 

самоосвітою. Дистанційна освіта підійде тільки для цілеспрямованих, 

мотивованих на навчання молодих людей, і ось в цьому полягає великий 

недолік дистанційної освіти. Ще однією проблемою дистанційної освіти у ЗВО 

є низький рівень шкільної підготовки з предмета. Добре підготовленим 

студентам достатньо пояснити основи теми, навіть якщо їм не зовсім зрозуміла 

картина нового знання в цілому, то в процесі роботи за зразками вони, 
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спираючись на розвинену інтуїцію, логічне мислення, інформацію в Інтернеті, 

можуть розібратися з незрозумілими питаннями. Слабкі студенти часто 

самостійно розібратися з новим матеріалом не можуть, у них не виходить 

самим знайти відповіді на ці запитання, вони справляються з роботою тільки 

якщо є чіткий алгоритм виконання дій і абсолютно схожі розібрані завдання. 

Якщо студент, приходячи до вишу, має слабку математичну підготовку, 

то йому мало що зрозуміло на занятті, а значить і не цікаво, і при цьому 

неважливо, в якій формі проходить навчання: очно або дистанційно. Для того, 

щоб зацікавити студента математикою, показати її практичне застосування 

можна використовувати в дистанційному навчанні проекти.  

Під проектом мається на увазі самостійна творча робота студента, 

виконана із заданої теми самостійно або в групі при консультуванні педагога [1; 

2]. А проектування − це процес розробки заданої теми і його фіксації в якійсь 

формі − у вигляді буклету, альбому, макета, мультимедійної презентації тощо 

[1; 2]. 

За кількома великими темами, що вивчаються за семестр, студенти 

отримують завдання з виконання проекту. Часто ці проекти націлені на те, щоб 

показати застосування вивченого матеріалу з математики в житті та суміжних 

дисциплінах. При роботі над проектом студентам надається тема, перелік 

основних моментів, які повинні бути показані в дослідженні, а далі вони вільні 

у виборі форми та змісту свого проекту. 

Дистанційна освіта дуже різноманітна за способами реалізації змісту 

навчання, що відповідає навчальним програмам. При дистанційній системі 

навчання можна використовувати такі форми занять: лекції, «он-лайн» 

семінари (вебінари), лабораторні заняття, контрольні роботи, тести, «он-лайн» 

заліки та іспити, консультації (в чаті), самостійні роботи тощо. На нашу думку, 

в майбутньому дистанційне навчання буде ще більше актуальне, ніж зараз.  

Таким чином, для того, щоб вивчення математики в дистанційній та 

змішаній формі не сприймалося студентами абстрактно, щоб зацікавити 

студентів займатися математикою, серед завдань можна використовувати 

проекти, тим паче, що фахівці, які вийшли зі стін вишів і знайомі з творчою, 

проектною роботою, легше знаходять «своє місце» в сучасному світі, більш 

компетентні на професійному рівні, мають вищу конкурентоспроможність на 

ринку праці. 
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