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методи їх розв’язання, аналізу для подальшого використання; використовувати 

алгоритми комп’ютерної алгебри і геометрії до розв’язування задач з 

елементарної математики, лінійної алгебри, математичного аналізу, геометрії; 

- здатність використовувати знання загальної та часткової методик 

навчання математики; розв’язувати методичні задачі з урахуванням 

особливостей шкільних програм, підручників для різних типів шкіл; 

застосовувати технології навчання математики в навчальному процесі. 

Формування суджень: 

- обґрунтовувати вибір методів розв’язування задач з математичного, 

комплексного, векторного, тензорного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної 

алгебри; пояснювати процес їх розв’язання; обґрунтовувати розв’язки; 

- обґрунтовувати вибір інструментарію побудови і використання різних 

типів економіко-математичних моделей; оцінювати доцільність застосування 

методик розв’язування математичних задач засобами пакета динамічної 

геометрії GeoGebra та системи комп’ютерної математики wxMaxima; 

- обґрунтовувати вибір способів розв’язування методичних задач; 

оцінювати доцільність використання технологій навчання математики в 

конкретних умовах навчального процесу. 
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Умови карантину з обов’язковим переходом до дистанційної освіти 

виявили багато питань щодо організації процесу навчання. Дистанційне 

навчання зумовило не тільки потребу в реалізації професійної компетентності 

викладачів, а й виявленні здатності до самоорганізації, справжньої 
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інтелігентності, культури, бажання й уміння працювати разом з іншими. Велика 

кількість нестандартних, непередбачених ситуацій в умовах дистанційного 

навчання вимагає постійного попередження, внесення змін, корекцій, 

регулювання, що стимулює викладача до прояву інноваційного стилю 

педагогічного мислення. 

Якість навчання в умовах дистанційної освіти в певній мірі залежить і від 

спрямованості етичної культури суб’єктів освітнього процесу. Специфіка 

спілкування в умовах дистанційного навчання зумовлює певні вимоги до 

поведінки, зовнішнього вигляду, мовлення, підготовки робочого місця тощо. 

Визначення чітких правил поведінки суб’єктів освітнього процесу під час 

онлайнової відеоконференції в умовах дистанційного навчання стає необхідною 

умовою забезпечення високого рівня освіти. Можна виділити три групи правил 

(вимог) для організації дистанційних занять за допомогою онлайнової  

конференції [1]. 

Перша група правил (вимог) стосується організаційних питань щодо 

підготовки та проведення дистанційного навчання з використанням онлайнової 

відеоконференції. До загальних правил для всіх суб’єктів навчання відносяться: 

 вибір програми для проведення відеоконференцій регламентується 

вимогами навчального закладу. Суб’єкти навчання повинні мати технічні 

можливості для участі в онлайновій відео конференцій; 

 реєстрація учасників має відповідати їх реальним даним (ПІБ або ПІ), та, 

при бажанні – фотографія, яка також повинна бути особиста; 

 якщо є потреба запису заняття, то слід попередити всіх учасників відео 

конференції; 

 відеокамера має бути включеною упродовж всього заняття, за винятком 

невеликих перерв та особливих випадків, які оговорюються. 

Також до першої групи правил відносяться окремі вимоги до викладача і 

до студентів. Вимоги до викладача при організації та проведенні онлайнової 

відеоконференції: 
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 організація відеоконференції викладачем потребує обов’язкового 

попередження студентів заздалегідь (посилання або запрошення з 

зазначеним часом) та обов’язкового підтвердження отримання ними 

запрошення; 

 викладач має відкрити конференцію за 10-15 хвилин до початку заняття, 

щоб дати змогу встигнути всім учасникам вчасно в ній зареєструватися. 

Після обов’язкового привітання викладач починає заняття у визначений 

час; 

 формат заняття обирає викладач, тому потрібно на початку заняття 

ознайомити студентів, як буде проходити конференція, визначити ролі 

учасників; 

 викладач має право відключати від участі в конференції учасників, які не 

виконують визначених правил; 

 за 10 хвилин до закінчення потрібно попередити учасників конференції. 

За цей час закінчити заняття, відповісти на питання та встигнути 

попрощатися з учасниками конференції. 

До окремих вимог до студентів при участі в онлайновій відеоконференції 

(дистанційному занятті) відносяться: 

 студент повинен зареєструватися на конференції за 10 хвилин до початку 

заняття; 

 після обов’язково привітання та визначення формату заняття студент має 

дотримуватися призначених викладачем правил проведення конференції; 

 студент може бути відключеним викладачем від конференції при 

невиконанні обов’язкових правил; 

 якщо є потреба відключити камеру або вийти з конференції, необхідно 

попередити про це викладача; 

 наприкінці заняття всі учасники мають попрощатися. 

Друга група правил стосується поведінки викладача та студентів при 

участі в дистанційному занятті з використанням онлайнової відеоконференції. 

До загальних правил для всіх суб’єктів навчання відносяться: привітання один 
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одного на основі поваги і вимогливості; виявлення щирої уваги і поваги до всіх 

учасників конференції; витриманість, тактовність та збереження робочої 

атмосфери. 

Третя група правил стосується зовнішнього вигляду викладача і 

студентів, та оформлення їх робочих місць. Незважаючи на дистанційні умови, 

викладач і студенти мають дотримуватися визначеного дрес-коду у вбранні та 

зачісці. Не можна виходити, навіть на короткий відеозв’язок в робочий час, в 

домашньому одязі та у неохайному вигляді. Проведення заняття в 

дистанційному форматі ніяким чином не відміняє обов’язкового дотримання 

етичних норм педагогічної діяльності. Робочі місця всіх учасників онлайнової 

відеоконференції мають бути оформлені у такий спосіб, щоб не відволікати від 

процесу навчання ні інтер’єром, ні зайвим шумом. 

Дотримання запропонованих правил свідчить, по-перше, про повагу 

учасників дистанційного спілкування один до одного і, власне, до себе; по-

друге, дотримання вимог дозволить не відволікатися на зайві речі, а 

зосередитися на головному – самому процесі спілкування, навчання.  

Література: 
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Ідея пізнання навколишнього світу через опис явищ і процесів в природі 

науковими методами закладена в концепцію всього шкільного навчання. 

«Величина» є одним з основних математичних понять, зміст якого з розвитком 

математики неодноразово змінювався, стаючи все більш загальним. Величина 

дозволяє перейти від якісного описового до кількісного вивчення властивостей 

об’єктів, узагальнити знання про досліджувані об’єкти, при цьому кількісний 
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