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розвитку освіти в цифровому суспільстві, інновації в освіті, інформаційно-

комунікаційні технології в сучасній освіті, новітні тенденції у природничо-

математичній освіті, актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку 
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Через пандемію учні та вчителі вимушені у надзвичайних обставинах 

впроваджувати дистанційну форму освітнього процесу, стикаючись  із низкою 

об’єктивних та суб’єктивних складнощів. На наш погляд, суттєве значення у 

організації ефективного дистанційного навчання має розробка та використання 

спеціальних методичних підходів до вивчення навчального матеріалу. Так, 

наприклад, у шкільному курсі геометрії (8-й клас) представлена тема 

«Многокутники. Площі многокутників». Метою вивчення теми визначено 

засвоєння учнями поняття многокутника та його видів, площі многокутника; 

суми кутів опуклого многокутника, теорем про площу паралелограма, площу 

трикутника, площу трапеції [1], а на вивчення теми зазвичай відводиться 

14 годин. За умови дистанційного навчання проведення традиційних уроків, 

навіть в режимі онлайн, є ускладненим. Тому, не порушуючи логіку 

викладання, можливим є застосування методичного підходу, заснованого на 

розбитті теми на укрупнені модулі, опанування яких відбуватиметься за 

схемою: «Настановче заняття – Практичні вправи – Узагальнююче заняття – 

Контролючі заходи».  

Реалізація зазначеного підходу потребує якісного та сучасного навчально-

методичного забезпечення. Так, до кожного модуля уявляється необхідним  

мати комплект плакатів (інфографіки) із теоретичним відомостями, набір 

практичних завдань та вправ, спрямованих на засвоєння теоретичного 

матеріалу та формування практичних навичок, комплект завдання для 

поточного оцінювання та тематичного контролю. 

 Література: 

1. Інформатика. Навчальна програма  вибірково-обов’язкового предмету для учнів 10-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas  (дата звернення: 29.04.2020).  

 

 


