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ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  
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спеціалізована економіко-гуманітарна школа м.Донецька 

У статті йдеться про проблеми розвитку системи дистанційної освіти в світі та в 
Україні і пошуки шляхів впровадження дистанційного навчання математики як форми 
навчання. 

 
Світовий процес переходу від 

індустріального до інформаційного сус-
пільства, а також соціально-економічні 
зміни, що відбуваються в Україні, вима-
гають суттєвих змін у багатьох сферах 
діяльності держави. В першу чергу це 
стосується реформування освіти. Націо-
нальною програмою "Освіта. Україна 
ХХІ сторіччя" передбачено забезпечен-
ня розвитку освіти на основі нових 
прогресивних концепцій, запроваджен-
ня у навчально-виховний процес новіт-
ніх педагогічних технологій та науково-
методичних досягнень, створення нової 
системи інформаційного забезпечення 
освіти. Для досягнення зазначених 
результатів необхідно швидкими темпа-
ми розвивати дистанційну освіту, запро-
вадження якої в Україні передбачено 
Національною програмою інформатизації [6]. 

Сучасна цивілізація на початку 
ХХІ століття з її ознаками гуманізації та 
демократизації суспільних відносин, 
швидкої зміни техніки і технологій, 
інтелектуалізації праці передбачає нову 
формулу освіти – „освіта через усе 
життя”. На сьогодні це можливо за 
умови впровадження сучасних ідей і 
технологій освіти, які вбирають новітні 
вітчизняні та зарубіжні психолого-
педагогічні здобутки щодо активізації 
навчання як провідного принципу освіт-
нього процесу, забезпечення раціональ-
ного рівня комп’ютеризації викладання 
й навчання. Саме ця потужна науково-
педагогічна база в сукупності з сучасни-
ми розробками в галузі інформаційних 
засобів визначає розвиток дистанційної 

освіти, що приходить на зміну 
традиційним формам навчання.  

Метою написання цієї статті є 
постановка проблеми розвитку системи 
дистанційної освіти в світі та в Україні 
зокрема; пошук шляхів впровадження 
дистанційного навчання математики як 
форми навчання, що має існувати 
паралельно з очною та заочною. 

У світовому досвіді дистанційне 
навчання розглядається як найефектив-
ніший засіб забезпечення безперервної 
освіти, шлях до її демократизації, гума-
нізації. Зважаючи на це, дистанційне 
навчання знайшло сьогодні відбиття в 
цілеспрямованій державній політиці 
України щодо інформатизації суспільства 
і відображено в Законах України “Про 
Національну програму інформатизації” та 
“Про вищу освіту". Спеціальним вивчен-
ням питань, що пов’язані з дистанційним 
навчанням у різних аспектах, займаються 
вже не один рік. Так, концептуальні 
педагогічні положення про дистанційне 
навчання детально розглядали 
О.О.Андреєв, В.М.Кухаренко, В.І.Овсян-
ніков, сутність нових ін формаційних 
технологій у дистанційному навчанні – 
Т.П.Воронін, А.А.Іванніков, В.П.Каши-
цин, А.Н.Тихонов, педагогічні підходи до 
комп’ютеризації навчального процесу – 
Б.С.Гершунський, Є.І.Машбиць, І.П.Під-
ласий, дидактичні функції спілкування в 
дистанційному навчанні - О.В.Рибалко. 
Система підготовки вчителя до вико-
ристання інформаційних технологій у 
навчальному процесі стала предметом 
досліджень І.М.Богданової, Ю.П.Госпо-
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дарика, О.С.Дмитрієвої, М.І.Жалдака, 
Є.С.Полат, О.М.Царенка, Н.В.Морзе, 
О.В.Співаковського. Система дистанцій-
ного навчання стала предметом дослід-
ження молодих вчених. Так, за останні 
роки в Україйні було захищено ряд дисер-
тацій в заданому напрямку: А.Я.Мушак 
“Комп’ютерне моделювання процесів дис-
танційного навчання в інтернет-техноло-
гіях” [8], Т.І.Койчева «Підготовка майбут-
ніх учителів гуманітарних спеціальностей 
як тьюторів для системи дистанційної 
освіти» [5], М.Ю.Кадемія “Формування 
професійних знань учнів профтехучилищ 
засобами мережних комунікацій” [4]. 

Але повноцінна база для впрова-
дження дистанційного навчання в учбовий 
процес на Україні ще досить не сформо-
вана. Україна відстає від розвинутих країн 
в використанні технологій дистанційного 
навчання за рядом обставин:  

– в країні має місце велике 
відставання телекомунікаційних мереж 
передачі даних, які мають незначну 
пропускну здатність; 

– дистанційні курси, що вже існу-
ють, розробляються лише в сфері марке-
тингу, менеджменту, інформаційних тех-
нологій, іноземних мов, тоді як матема-
тика залишається за межами цього процесу. 

– недостатнє фінансування в процес 
створення програмного забезпечення та ме-
тодик для дистанційного навчання значно 
стримують розвиток дистанційної освіти.  

Починаючи з 2000р. в Україні 
почали активно розвивати законодавчу 
базу для дистанційного навчання: 

- Постанова Верховної Ради України 
від 06.07.2000р. № 1851-ІІІ "Про затвер-
дження Завдань Національної програми 
інформатизації на 2000-2002 роки; 

-  Указ Президента України від 
31.07.2000 року № 928/2000 "Про захо-
ди щодо розвитку національної складо-
вої глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення широкого 
доступу до цієї мережі в Україні"; 

- Наказ Міністерства освіти і 
науки України "Про створення Україн-
ського центру дистанційної освіти" від 

07.07.2000р. №293. 
- Концепція розвитку дистанційної 

освіти в Україні від 20.12.2000р. 
- Програма розвитку системи 

дистанційного навчання на 2004-2006р. 
від 23 вересня 2003 р. N 1494 [9] 

Але введення нових засобів 
навчання потребує підготовки досвідче-
них фахівців. Паралельно із законодав-
чою розвивається наукова і методична 
база дистанційного навчання. Ключо-
вою задачею, що її вирішують сьогодні 
є створення методології, яка б містила, 
з одного боку, методи підвищення тех-
нологічності при моделюванні процесів 
дистанційного навчання, а з іншого – 
методи дослідження та аналізу ефек-
тивності розглядуваного виду навчання. 

Важливим кроком у поліпшенні 
телекомунікаційного зв’язку стало створення 
національної телекомунікаційної мережі для 
установ науки і освіти України з доступом до 
Інтернет (мережі УРАН). Ця мережа була 
створена в рамках Національної програми 
інформатизації. 

З метою розробки технологій дис-
танційного навчання та застосування їх 
в освітньому процесі Міністерством 
освіти і науки України створено 
Український центр дистанційної освіти. 

Певні кроки у розвитку та впрова-
дженні дистанційних технологій у нав-
чальний процес зроблені у багатьох 
навчальних закладах, організаціях та 
установах України, де накопичені науко-
во-методичний, кадровий та виробничий 
потенціал, інформаційні ресурси та техно-
логії, існує телекомунікаційна інфраструк-
тура. Але переважна більшість навчаль-
них закладів, організацій та установ, які 
використовують технології дистанційного 
навчання, потребують об’єднання їх 
зусиль та зусиль державних інституцій 
щодо: прискорення цього процесу; 
координації дій, нормативно-правової 
захищеності; надання дистанційній освіті 
статусу рівноцінної з очною, заочною, 
екстернатом форми навчання.  

Сьогодні українські освітні уста-
нови, що використовують технології 
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дистанційного навчання, – це державні, 
недержавні і корпоративні заклади. 
Вони просувають на український ринок 
вітчизняні й іноземні освітні послуги. 
Вирішення цих питань відбувається в 
Міжрегіональній академії управління 
персоналом (МАУП), Міжнародному 
навчально-методичному центрі ЮНЕСКО 
Національної академії наук України і 
Міністерства освіти і науки України 
(підрозділ Кібернетичного центру імені 
В.М.Глушкова), проблемній лабораторії 
дистанційного навчання Харківського 
державного політехнічного університе-
ту, Львівському інституті менеджменту, 
Харківському державному технічному 
університеті радіоелектроніки. 

У 2000 році на базі Національного 
технічного університету України “КПІ” 
було створено Український центр дис-
танційної освіти (УЦДО) з метою коор-
динації робот, що проводиться в межах 
України, задля створення національної 
системи дистанційної освіти (НСДО), 
поетапного впровадження її елементів, а 
також сприяння органічному входжен-
ню НСДО до світового простору. 
Створення УЦДО сприяло прийняттю 
Концепції розвитку дистанційної освіти 
в Україні, де було визначено основні 
поняття, обґрунтовано доцільність, мету 
та основні завдання створення системи 
дистанційної освіти в Україні.  

Основу освітнього процесу при 
дистанційному навчанні складає ціле-
спрямована і контрольована інтенсивна 
самостійна робота учня, який може 
вчитися в зручному для себе місці, за 
індивідуальним розкладом, маючи при 
собі комплект спеціальних засобів 
навчання і налагоджену можливість 
контакту з викладачем і з іншими учня-
ми телефоном, факсом, електронною та 
звичайною поштою, а також очного. 

У Концепції розвитку дистанцій-
ної освіти в Україні констатовано, що 
дистанційна освіта розширює й оновлює 
роль викладача, робить його нас-
тавником-консультантом, який повинен 
не тільки координувати навчально-

пізнавальний процес, постійно вдос-
коналювати курси, які викладає, підви-
щувати власну творчу активність і 
кваліфікацію відповідно до ново-
введень та інновацій, але й надавати 
кваліфіковану допомогу студентам, що 
навчаються і здобувають фах в системі 
дистанційної освіти. Натомість, сьогод-
ні в Україні підготовкою спеціалістів 
для системи дистанційної освіти займа-
ються лише Український центр 
дистанційної освіти при КПІ та 
Проблемна лабораторія дистанційного 
навчання Харківського політехнічного 
інституту, які за своїм профілем 
зорієнтовані на підготовку фахівців 
технічних спеціальностей. 

Методологічно важливою пробле-
мою для розвитку теорії і практики 
дистанційної освіти є створення ін фор-
маційного простору для впровадження 
дистанційної освіти, особливо в галузі 
математики. До інформаційного забез-
печення СДН відносяться інформаційні 
ресурси, які використовуються у процесі 
дистанційного навчання: окремі дистан-
ційні курси, електронні бібліотеки, норма-
тивно-правова база, що стосується 
дистанційного навчання, інші бази та 
банки даних, у тому числі й ті, що 
знаходяться в мережі Інтернет[6]. 

Будь-який курс, що застосовується 
в дистанційному навчанні повинен мати 
єдину структуру: 

• вступ (характеристика курсу; для 
кого він призначений; попередні знання та 
вміння, якими має володіти слухач; періо-
дичність та розклад занять; умови реєстрації); 

• питання для само тестування; 
• теоретичний матеріал (розбива-

ється на частини, кожна з яких закінчу-
ється контрольними питаннями для само-
перевірки теоретичного характеру та 
обов’язково питаннями евристичного ха-
рактеру на наведення прикладів, застосу-
вання теорії; також бажано включати 
проблемні запитання для отримання 
колективного розв’язку, наприклад, в 
геометрії, задати мінімальні вхідні 
параметри і попросити знайти все, що 
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можливе – при цьому кожен слухач 
бачить те, що вже знайдено іншими); 

• практичні та лабораторні роботи (з 
попереднім допуском у вигляді тестів з 
теорії та проблемних творчих завдань); 

• довідковий матеріал (глосарій – 
список всіх використаних термінів та 
понять з означеннями та прикладами); 

• творчі завдання (для слухачів, що 
зацікавились більш детальним та глибшим 
вивченням теми; обов’язковий допуск); 

• засоби спілкування (електронна 
пошта, телеконференції, розсилки, чати). 

Таким чином, щоб запровадити дис-
танційне навчання в Україні, зокрема мате-
матики, потрібно розробити ряд програм-
них засобів (електронних підручників), що 
складаються з ряду модулів, які відпові-
дають вищевказаним вимогам. Наприклад, 
підручник з теми «Рівняння» повинен 
включати модулі: лінійні рівняння, дрібно-
раціональні, квадратні, тригонометричні, 
логарифмічні та показникові (можливо й 
інше більш детальне розподілення на моду-
лі). Кожен з цих модулів має складатися з 
декількох різнорівневих груп тестів (само-
тестування на початку модуля, само тесту-
вання в процесі вивчення теоретичного та 
практичного матеріалу, питання для про-
міжного контролю та в кінці вивчення 
модулю). При чому останній перевірочний 
контроль має проходити в режимі on-line. В 
кожному модулі має бути теоретичний 
диференційований блок та глосарій. Бажа-
но також включати більше творчих, проб-
лемних, евристичних завдань як для 
індивідуального так і для групового 
розв’язку. 

Отже, дистанційна освіта являє собою 
один з найважливіших і прогресивних 
напрямів розвитку сучасної освіти. Її 
прогрес зумовлено декількома чинниками, 
серед яких найбільш вагомими є наявність 
технічного забезпечення сучасними 
засобами якісних навчальних програм, 
розрахованих на використання в системі 

дистанційного навчання, фахівців, зокрема 
педагогів, що вміють професійно навчати і 
сприяти розвитку людини, що навчається, 
використовуючи нові інформаційні засоби і 
відповідні технології. 
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