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практичних діях, мотивують до навчання, роблять освітній процес цікавим та 

пізнавальним.  
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Застосування обчислювальної техніки дозволяє сьогодні урізноманітнити 

освітню діяльність, зробити її нетрадиційною, яскравою, цікавою, сприяє 

використанню різних способів подачі і візуалізації нового матеріалу. Сучасний 

вчитель математики повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і 

сучасним мультимедійним обладнанням, а й розробляти та впроваджувати нові 

навчальні комплекси та доповнювати існуючі інноваційними розробками, а 

також широко використовувати їх у своїй педагогічній практиці. Це є 

важливою задачею шкільної математичної освіти [4].  

Однією із найефективніших інноваційних стратегій навчання математики 

є використання елементів мікронавчання. Мікронавчання (англ. microlearning) – 

це досить новий термін, який використовується в багатьох аспектах навчання, 

дидактики і освіти [3]. Це свого роду новий формат навчання, який розроблено 

з використанням серії коротких навчальних матеріалів і коротких завдань, які 

складають міні-курс. 

Розробка елементів мікронавчання є дуже складною задачею для вчителя. 

Оскільки треба визначити на скільки він є раціональним саме для обраного 

навчального матеріалу, виокремити зміст, створити сценарій, обрати формат та 
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багато інших важливих складових процесу. Щоб створити ефективне 

середовище мікронавчання при вивченні математики треба врахувати три 

основні складові цього процесу: зміст, педагогіку і технології [1]. 

Першою складовою в створенні середовища мікронавчання є зміст. У 

навчальній програмі з математики необхідно визначити області, в яких 

інтеграція технологій підходить для підрозділів і видів діяльності, пов’язаних з 

мікронавчанням. Після визначення змісту важливо подумати про педагогічні 

підходи, які доцільно використовувати. Пітер Баумгартнер у 2013 році 

висловив теорію, що лежить в основі мікронавчання, і запропонував модель 

спіралі компетенцій для підтримки навчання учнів, яку розбив на чотири етапи: 

«Навчання I», «Навчання IІ», «Навчання IІІ», «Навчання I+». І врешті решт, 

третьою складовою в створенні середовища мікронавчання є технології. Під час 

мікронавчання важливо визначити найліпшу технологію проектування. Серед 

найбільш поширених інструментів мікронавчання на сьогодні виділяються 

Coursmos, Grovo, Panopto [1]. 

Навчання математики має свої специфічні особливості. Воно пропонує 

широкий спектр освітніх ресурсів, підходів і методів, які розвивають критичне 

та інноваційне мислення. Типові навчальні заходи - аналіз проблеми, доведення 

задачі, пошук помилок в розв’язанні завдання тощо. Деякі з цих видів 

діяльності можна спроектувати як одиниці мікронавчання [3].  

Елементи мікронавчання при вивченні математики можуть бути 

реалізовані в якості доповнення до занять в класі. Учням можна запропонувати 

завершувати навчальні теми самостійно, або ці ж теми та завдання з 

математики проходити після уроків, щоб закріпити вивчений матеріал. Це 

можна зробити як для традиційних, так і для онлайн-класів. В математиці 

мікронавчання може замінити позакласну роботу вчителя з відстаючими або 

пропускають якусь тему учнями. Також мікронавчання може бути тренажером 

тем, на які відводиться невелика кількість уроків при тому, що вони є досить 

важкими для розуміння.  



 129 

Але для того, щоб досягти високих результатів учнів, треба точно знати 

характеристики, котрі необхідні для проектування і створення ефективних 

середовищ мікронавчання на цифровому підґрунті. По-перше, навчання в 

невеликих підрозділах, навчальний зміст створюється в цифровому форматі 

(наприклад, короткі відеоролики, анімація), кожен короткий сегмент змісту має 

займати в учня близько 2-4 хвилини. По-друге, довжина сегменту. Загальний 

час, необхідний для завершення всього сегмента змісту в середовищі 

мікронавчання, повинен займати не більше ніж 15-20 хвилин, щоб учні мали 

змогу завершити навчання за один раз. По-третє, єдиний результат навчання та 

правильна мотивація учня [1]. Адже за даними дослідження, учні, які за своєю 

природою є вмотивованими, більш залученими, краще зберігають інформацію і 

в цілому щасливіші [2]. 

Отже, мікронавчання не тільки відкриває нові педагогічні можливості, а й 

дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити результати освіти. Воно 

легко погоджується із сучасними інформаційними й комунікаційними 

моделями і може бути легко адаптоване для задоволення індивідуальних потреб 

у навчанні. Включаючи в навчання математиці всі складові мікронавчання, 

можна залучити великий контингент учнів, підвищити задоволеність, 

зацікавленість уроком та позитивно вплинути на досвід навчання. 
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