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ПIДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО РОБОТИ В
СИСТЕМI ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ З

ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

В статтi розглянуто педагогiчну проблеми пiдготовки вчителiв математики до роботи в
системi електронного навчання. Виокремлено компетентностi вчителя необхiднi для успi-
шної професiйної дiяльностi з використанням дистанцiйних технологiй. Визначено рiвнi
опанування вчителем математики iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями для робо-
ти в системi електронного навчання.

Ключовi слова: електронне навчання, дистанцiйне навчання, пiдготовка вчителя
математики.

Вступ
У сучасному суспiльствi iнформацiйнi процеси стали однiєю з найважливi-

ших складових життєдiяльностi людини. Змiни, що вiдбуваються висувають
новi вимоги до якостi пiдготовки та характеристик фахiвцiв. У теперiшнiх
умовах актуальними є здатнiсть до пошуку, сприйняття i переробки великих
обсягiв iнформацiї; вмiння висувати гiпотезу i робити висновки; здатнiсть
оперативно приймати рiшення в нестандартних ситуацiях; вмiння бачити про-
блему в цiлому й застосовувати iнтегрований пiдхiд до її вирiшення; навички
застосування нових IКТ. Класична аудиторна система вже не влаштовує нi
учня, нi вчителя.

Поряд з цим сучасне оснащення шкiл i закладiв вищої освiти матерiально-
технiчними засобами дозволяє без особливих витрат збiльшити час перебу-
вання учня в освiтньому процесi за рахунок його часткової вiртуалiзацiї або
прискорити цей процес.

Суб’єкти освiтнього процесу сходяться на думцi про необхiднiсть активi-
зацiї лiнiї iндивiдуалiзацiї i диференцiацiї навчання, пiдвищення ролi само-
освiтньої дiяльностi, оновлення системи професiйного розвитку особистостi
вiдповiдно її потребами, мотивами, здiбностями. Досягти цього дозволяють
технологiї обмiну iнформацiєю мiж учасниками освiтнього процесу за допо-
могою мережi Iнтернет. Це зумовило необхiднiсть пошуку нових, iнтенсивних
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форм органiзацiї навчального процесу, що спричинило iнтеграцiю iнформа-
цiйних технологiй в освiту i видiлення серед них електронних технологiй
навчання.

Питання використання IКТ у пiдготовцi фахiвцiв, зокрема вчителiв
математики, розглянуто в наукових доробках В. Бикова, М. Жалдака,
Т. Крамаренко, Н. В. Морзе, С. Ракова, Ю. Рамського, С. Семерiкова,
О. Скафи, О. Спiваковського, Ю. Триуса. Проблеми використання ди-
станцiйних освiтнiх технологiй у процесi навчання учнiв загальноосвiтньої
школи дослiджували Т. Колчук, В. Снєгурова, Є. Полат, А. Хуторський
та iн. Науково-педагогiчнi засади дистанцiйного навчання висвiтлювали
О.Андрєєв, В. Биков, Д. Iванченко, В.Кухаренко, Є. Полат, П. Стефаненко,
А.Хуторський та iн.

Метою статтi є дослiдження педагогiчної проблеми пiдготовки учителiв
математики до роботи в системi електронного навчання.

Основна частина
Новий учитель, якого чекає сьогоднi суспiльство, може бути пiдготовле-

ний тiльки в новiй iнновацiйнiй системi вищої педагогiчної освiти. Специфiка
дiяльностi учнiв i вчителя в електронному навчальному процесi дозволяють
говорити про те, що новi умови навчання вимагають формування нової моделi
фахiвця, який вiдповiдає певним вимогам. Одним з напрямкiв використання
IКТ є розвиток системи електронного, зокрема дистанцiйного, навчання на
всiх етапах освiти.

Електронне навчання це складний технологiчний процес, в якому взаємо-
дiють розробники курсiв, вчителi, учнi, фахiвцi.

Однак спроби створення систем електронного навчання на практицi сти-
каються з певними труднощами. Опитування й анкетування викладачiв, вчи-
телiв свiдчать про велику кiлькiсть помилок щодо електронного навчання.
Основними труднощами, що виникають в процесi дистанцiйного навчання,
є: проблеми у визначеннi режиму взаємодiї з учнями; управлiння самостiй-
ною дiяльнiстю учнiв; вибiр форм, методiв i засобiв для проведення занять
в режимi реального часу; розробка сценарiю заняття в режимi реального
часу; керiвництво дiяльнiстю учнiв в режимi реального часу; пiдвищення
ефективностi проведення занять в режимi реального часу; визначення до-
цiльностi i форм органiзацiї взаємодiї в асинхронному режимi; конструювання
iндивiдуальної траєкторiї освоєння учнями навчального змiсту; керiвництво
дослiдницької та проектної дiяльнiстю учнiв в процесi дистанцiйного навчан-
ня та iн. Основна частина труднощiв пов’язана iз здiйсненням iнформацiйної
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взаємодiї з iншими суб’єктами процесу дистанцiйного навчання математики,
збiльшення навантаження на викладача.

Пiд системою дистанцiйного навчання розумiють педагогiчну систему,
що включає проектування, органiзацiю i проведення навчального процесу в
контекстi обраної концепцiї з урахуванням специфiки дистанцiйного навчан-
ня. Система дистанцiйного навчання передбачає проведення систематичних
занять з учнями з використанням засобiв комунiкацiй та освiтнiх ресурсiв
мережi Iнтернет. В умовах швидкого розвитку електронних технологiй викла-
дач отримує можливiсть автоматизувати дiяльнiсть учня, використовуючи
новi технологiї подання iнформацiї, а також рiзнi види тестiв, iнтерактивних
форм, автоматичних опитувань [4].

До електронного навчання належить все, що допомагає вчитися в мережi:
онлайн-курси, цифровi ресурси, веб-сервiси, мобiльнi додатки. Цифрова освi-
та, електронна освiта, digital-освiта, EdTech – ще це можна назвати мереже-
вим навчанням або онлайн-навчанням. В основi цiєї педагогiчної парадигми
лежить вiдкритiсть освiтнiх ресурсiв, децентралiзацiя навчальної дiяльностi
та використання в цих цiлях iнформацiйних технологiй. Мережеве навчання
передбачає створення масового загального цифрового середовища для освiти
та самоосвiти.

Для ефективної роботи в системi електронного навчання, зокрема дистан-
цiйного, викладач повинен бути компетентний не тiльки в областi класичної
педагогiки, але мати базову iнформацiйну грамотнiсть роботи в мережi Iнтер-
нет та бути компетентним в методицi органiзацiї та проведення електронного
навчання. Вчитель має бути пiдготовленим до реалiзацiї масштабних те-
хнологiчних проектiв у сферi освiти України, для цього потрiбно ретельно
вивчити новi пiдходи, процедури, технологiї як зарубiжних країн, так i уза-
гальнити вiтчизняний досвiд. Примiром, у форматi експерименту з 2018 до
2021 року, пропонується запроваджувати електронний пiдручник, а також
допомiжнi технiчнi засоби електронної платформи. На 2020-2021 навчальний
рiк заплановано упровадження електронних пiдручникiв з математики [1].

Для пiдготовки вчителiв для роботи в нових умовах доцiльно проводи-
ти дистанцiйний курс. При проектуваннi дистанцiйного курсу з пiдготовки
викладача для роботи в системi дистанцiйного навчання необхiдно врахо-
вувати специфiку теми даного курсу, що поєднує в собi теорiю i практику
дистанцiйного навчання самим фактом його проведення – слухачi дистанцiй-
но навчаються дистанцiйному викладанню. Формування необхiдних вчителю
компетентностей може проходити максимально ефективно на курсах пiдви-
щення квалiфiкацiї в режимi дистанцiйного навчання. Важливо опануванням
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користувачем не тiльки певною сумою знань, а й навичками самостiйної ро-
боти з iнформацiєю, способами пiзнавальної дiяльностi, залученням слухача
в активну пiзнавальну дiяльнiсть для вирiшення навчальних проблем. Саме
дистанцiйний курс дозволяє педагогам вiдразу ж потрапити в нову навчаль-
ну середу i сприйняти теорiю й практику одночасно. Пiсля роботи в ролi того,
хто навчається вчителю буде простiше органiзувати дистанцiйний навчаль-
ний процес з урахуванням особистого досвiду навчання.

Результати реалiзацiї дистанцiйного навчання дозволяють зробити висно-
вок про те, що для успiшної дiяльностi у вчителя мають бути сформованi
наступнi компетентностi. Дистанцiйний вчитель має знати: специфiчнi осо-
бливостi процесу навчання предмету в дистанцiйному режимi; особливостi
iнформацiйно-освiтнього середовища, в якому здiйснюється процес дистан-
цiйного навчання, можливостi його сервiсiв; змiст навчального дистанцiйного
ресурсу; способи встановлення контакту з учнями; можливостi для побудови
iндивiдуальної плану опанування навчальним предметним змiстом в умо-
вах дистанцiйного навчання; типи проведення дистанцiйних занять в режимi
реального часу, їх моделi; рiзнi форми органiзацiї взаємодiї учнiв в асинхрон-
ному режимi; специфiку реалiзацiї рiзних педагогiчних технологiй в умовах
дистанцiйного навчання [3].

Дистанцiйний вчитель повинен розумiти: необхiднiсть виконання вимог
до рiвня пiдготовки учнiв в умовах дистанцiйного навчання вiдповiдно до
державного освiтнього стандарту[2]; можливiсть використання предметного
змiсту для задоволення iндивiдуальних освiтнiх потреб учнiв; допустимi межi
конструювання iндивiдуальної траєкторiї освоєння предметного змiсту рiзни-
ми учнями; особливостi проведення мережевих занять в режимi реального
часу; особливостi асинхронної взаємодiї рiзних груп учнiв пiд час дистанцiй-
ного навчання; особливостi рiзних методiв, засобiв i технологiй в реалiзацiї
процесу дистанцiйного навчання.

Дистанцiйний вчитель повинен вмiти: аналiзувати змiст мережевого ре-
сурсу з метою визначення його можливостей для досягнення цiлей навчання
кожним з учнiв; встановлювати контакт з мережевими учнями; вiдбирати
навчальнi матерiали, що доповнюють матерiали навчального дистанцiйно-
го ресурсу для досягнення цiлей навчання; визначати стратегiю навчання в
групи на основi врахування її специфiчних особливостей; конструювати iнди-
вiдуальну для кожного учня траєкторiю освоєння навчального предметного
змiсту; здiйснювати управлiння самостiйною дiяльнiстю кожного учня i гру-
пи; здiйснювати керiвництво проектної та дослiдницькою дiяльнiстю учнiв в
умовах дистанцiйного навчання.
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Для того щоб електронне навчання було досить ефективним i комфор-
тним для всiх учасникiв процесу, необхiдно, щоб у всiх суб’єктiв були сфор-
мованi навички взаємодiї в специфiчних умовах середовища такого навчання.
Формування навичок роботи в системi пов’язано: з певним рiвнем опанува-
ння iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями, зокрема, з рiвнем сфор-
мованостi умiнь дiяти в iнформацiйно-освiтньому середовищi (технологiчний
аспект); умiнь органiзацiї дiяльностi учнiв i управлiння нею в iнформацiйно-
освiтньому середовищi дистанцiйного навчання (педагогiчний аспект); вмiння
органiзувати процес навчання предмету з урахуванням його специфiки (мето-
дичний аспект); вмiння органiзувати процес навчання з урахуванням особли-
востей учнiв: групових та iндивiдуальних (психолого-педагогiчний аспект).

Висновок
До переваг електронного навчання вiдносяться: бiльш висока адаптив-

нiсть до рiвня базової пiдготовки та здiбностей учнiв, здоров’я, мiсця прожи-
вання тощо, i вiдповiдно, кращi можливостi для прискорення процесу отри-
мання освiти та пiдвищення якостi навчання; пiдвищення якостi освiтнього
процесу за рахунок орiєнтацiї на використання автоматизованих навчальних i
тестувальних систем, завдань для самоконтролю та iн.; оперативне оновлення
методичного забезпечення навчального процесу, тому що змiст методичних
матерiалiв на електронних носiях легше пiдтримувати в актуальному ста-
нi; доступнiсть для учнiв перехресної iнформацiї, оскiльки у них з’являється
можливiсть, використовуючи комп’ютернi мережi, звертатися до альтерна-
тивних джерел; пiдвищення творчого та iнтелектуального потенцiалу учнiв
за рахунок самоорганiзацiї, прагнення до знань, умiння взаємодiяти з ком-
п’ютерною технiкою й самостiйно приймати вiдповiдальнi рiшення.

Використання рiзних моделей електронного навчання сприяє формуван-
ню необхiдних в сучасному суспiльствi компетентностей, як в учнiв, так i у
батькiв та вчителiв. Безумовно, електронне навчання не повинно замiнювати
традицiйне навчання, але має стати невiд’ємним його доповненням.
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Preparing of the mathematics teacher for the work in the electronic
education system with using distance technologies

The article deals with the pedagogical problem of preparing mathematics
teachers for work in the system of e-learning. The teacher’s competencies, whi-
ch are necessary for a successful professional activity using remote technology,
are separated. The levels of mastering by a mathematics teacher of information
and communication technologies for work in the system of electronic learning are
determined.

Keywords: e-learning, distance learning, preparation of a mathematics
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