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У статті відображені технологія проектування дистанційних курсів, психолого-

педагогічні передумови навчання студентів диференційної геометрії через дистанційні 
курси, структура дистанційного курсу з диференціальної геометрії, шляхи актуалізації 
знань студентів, методика навчання головних понять диференціальної геометрії, 
контроль навчальних досягнень.  

 
 

Сьогодні у вищому навчальному 
закладі відбуваються певні позитивні 
зміни, пов’язані з інноваційною діяльніс-
тю в напрямках удосконалення організації 
навчального процесу, розробки та впро-
вадження активних методів і сучасних 
інформаційних технологій навчання. З 
ростом вимог до рівня кваліфікації фахів-
ців виникає необхідність якісно поліпши-
ти систему їх підготовки. Розвиток інфор-
маційних телекомунікаційних технологій 
привів до появи нової форми навчання – 
дистанційної [4]. 

Дистанційне навчання є особливою 
формою, що сполучає в собі елементи 
очного, заочного і додаткового навчання 
на основі нових інформаційних технологій 
і системи мультимедіа. Система дистан-
ційної освіти базується на основних прин-
ципах: педагогічна доцільність застосуван-
ня засобів нових інформаційних техноло-
гій; забезпечення відкритості і гнучкості 
навчання; ідентифікація; інтерактивність; 
стартовий рівень; плановість навчання; 
індивідуалізація. 

Дистанційне навчання стає одним із 
впливових інформаційно-технологічних 
механізмів підвищення ефективності осві-
ти завдяки універсальності своєї форми. 
Процес навчання студентів при цьому не 
залежить від місця їх перебування в 
просторі і часі. Однак, на теперішньому 

етапі розвитку інформаційних технологій 
та програмного забезпечення реальне 
створення і функціонування дистанційної 
освіти, як відзначає Е.С.Полат, залежить, 
насамперед, від наявності необхідного за 
рівнем кадрового, педагогічного, науково-
технічного і науково-методичного потен-
ціалу [6]. 

Серед безсумнівних переваг дистанцій-
ного навчання слід назвати особливості, що 
відрізняють його від традиційних форм 
навчання: 

– гнучкість – можливість займатися в 
зручний час, у зручному місці і темпі; 

– модульність – можливість вибору 
достатньо-незалежних навчальних курсів 
(модулів), які відповідають індивідуаль-
ним чи груповим потребам студентів; 

– паралельність – можливість навчан-
ня без відриву від виробництва; 

– охоплення – можливість одночасно-
го звертання до багатьох джерел навчаль-
ної інформації (електронних бібліотек, 
банків даних, баз знань) значної кількості 
студентів; 

– економічність – можливість ефек-
тивного використання навчальних площ, 
технічних засобів та концентрованого й 
уніфікованого надання навчальної інфор-
мації; 

– соціальна рівноправність – однакові 
можливості одержання освіти незалежно 
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від місця проживання, стану здоров’я, 
елітарності і матеріальної забезпеченості 
студентів; 

– інтернаціональність – можливість 
експорту та імпорту світових досягнень на 
ринку освітніх послуг; 

– технологічність – можливість вико-
ристання в освітньому процесі новітніх 
досягнень інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій, що сприяють просу-
ванню людини у світовий інформаційний 
простір [5]. 

При впровадженні дистанційної освіти 
розширюється та оновлюється роль викла-
дача, який повинен постійно вдосконалю-
вати курси, враховувати методичні нюанси 
віртуального спілкування, координувати 
пізнавальний процес, підвищувати свою 
творчу активність і кваліфікацію відповід-
но сучасних нововведень та інновацій. 
Така форма навчання помітно впливає і на 
студентів, що вчаться підвищувати свій 
інтелектуальний потенціал за рахунок 
самоорганізації, самостійного прагнення 
до знань, уміння взаємодіяти з комп’ютер-
ною технікою та використовувати сучасне 
програмне забезпечення, самостійно прий-
мати відповідальні рішення. 

Метою дистанційної освіти є сприян-
ня рішенню таких соціально значущих 
завдань, як 

– підвищення рівня освіченості сус-
пільства і якості навчання; 

– реалізація потреб населення в освіт-
ніх послугах; 

– задоволення потреб країни в якісно 
підготовлених фахівцях; 

– підвищення соціальної і професіо-
нальної мобільності населення, його під-
приємницької і соціальної активності, рівня 
самостійності, розширення кругозору; 

– розвиток єдиного освітнього просто-
ру в рамках України, СНД, усього світово-
го співтовариства, що припускає забезпе-
чення можливості одержання освіти в будь-
якому місці освітнього простору [7]. 

Як відзначає ряд дослідників (Е.С.По-
лат, А.В.Хуторський, И.В.Роберт і ін.) під 
дистанційною освітою слід розуміти ак-
тивне навчальне середовище, що включає 

можливі електронні джерела інформації: 
віртуальні бібліотеки, бази даних, 
електронні навчальні посібники та ін. Звід-
си, головне при організації дистанційної 
форми навчання – створення електронних 
курсів, розробка системи контролю і 
оцінки знань студентів та підготовка 
педагога. 

Диференціальна геометрія традиційно 
вважається одним з найбільш важких 
предметів, тому що в ній інтегруються 
знання, отримані студентами на курсах 
алгебри, аналітичної геометрії, математич-
ного аналізу, диференціальних рівнянь. 
Крім того, геометричні образи, а також 
відповідні обчислювальні процедури, що 
супроводжують цей курс, є надзвичайно 
складними й громіздкими. Все це робить 
даний курс мало наглядним і складним 
для засвоєння, незважаючи на надзвичай-
ну простоту й прозорість основних ідей 
диференціальної геометрії. З іншого боку, 
методи диференціальної геометрії кривих 
та поверхонь знаходять величезну кіль-
кість додатків у всіляких областях приклад-
ної математики, теорії поля, механіки, 
оптики й т.д. Тому завдання підвищення 
наглядності цього курсу стає надзвичайно 
важливим [8]. Це завдання може бути 
вирішено за допомогою дистанційного 
курсу.  

Вивчення праць дослідників з цієї 
проблеми показали, що викладачам-
розробникам дистанційних курсів будуть 
корисні рекомендації, дані ще Ф.Дістерве-
гом в його "Керівництві до освіти німець-
ких вчителів". Вони залишаються надто 
актуальними і в наші часи при найсучасні-
ших педагогічних технологіях. Ось деякі з 
них: 

– розподіляй кожен матеріал на відомі 
рівні і невеликі закінчені частини; 

– вказуй на кожному рівні окремі час-
тини подальшого матеріалу і, не допускаю-
чи суттєвих перерв, наводь з нього окремі 
дані, щоб збудити допитливість учня, не 
задовольняючи її, проте, повною мірою; 

– розподіляй і розташовуй матеріал 
так, щоб, де тільки можливо, на наступно-
му рівні при вивченні нового знову повто-
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рювалося попереднє. 
Необхідно, щоб матеріал захоплював. 

Вживання різноманітної графіки, анімації і 
імітації повинні сприяти підвищенню 
привабливості дистанційних курсів. 

Відсутність постійного і без посеред-
нього контакту з студентом вимагає від 
автора курсу заздалегідь передбачати всі 
труднощі процесу вивчення курсу. 

При створенні курсу дистанційного 
навчання з диференціальної геометрії не-
обхідно різноманітити методичні прийоми 
і інструменти, що забезпечують інтерак-
тивність. Опишемо деякі з них. 

Навчальні ситуації: реальні або гіпоте-
тичні ситуації, при розгляді яких студенти 
повинні застосовувати поняття, представ-
лені в курсі; дана форма роботи допомагає 
розвивати аналітичні здібності. 

Обміркування / дискусія: обговорення 
складних, неоднозначно трактованих тем, 
термінів, ситуацій в on-line, в малій групі 
(5-7 чоловік), в міні-групі (2-4 людини), 
дозволяє студентам побачити і виділити 
головні моменти даної проблеми, веде до 
об'єднання в групі, вчить студентів 
взаємодії і координації з однолітками і 
викладачем при пошуку «істини». 

Контрольні роботи (тести) і контрольні 
питання: блок питань, якими повинен 
закінчуватися кожен модуль. Вони дозво-
ляють здійснювати поточний контроль і 
самоконтроль студентів. При цьому студент 
може відразу отримати результат тестуван-
ня (відповіді), зробити виводи, повернутися 
до недостатньо засвоєного матеріалу, або 
звернутися до викладача за консультацією.  

Загальний курс «Диференціальна 
геометрія» призначений для вивчення 
фігур і їх взаємних перетворень. Якщо 
аналітичну геометрію можна охарактери-
зувати як ту частину геометрії, в якій 
основним апаратом є апарат алгебри, то 
диференціальна геометрія є та частина 
геометрії, для якої основним апаратом є 
апарат диференціального числення. Дифе-
ренціальна геометрія має багаточисельні 
застосування в механіці, фізиці та інших 
фундаментальних дисциплінах. Окрім 
цього, вона знаходить широке застосування 

в прикладних дисциплінах, так тільки 
методами диференціальної геометрії можна 
вирішити задачу про відображення кривої 
земної поверхні на плоску географічну 
карту, задачу про знаходження найкорот-
шого шляху (геодезичного) між двома 
пунктами на поверхні (наприклад, Землі). 

Характерною особливістю досліджень 
в курсі «Диференціальна геометрія» є 
локальна точка зору: кожен геометричний 
образ (крива, поверхня) вивчається в 
досить малому околі даної точки. Зазвичай 
ці локальні розгляди ведуться в термінах 
так званої теорії дотику (або зіткнення). 
Вивчаючи ряди Тейлора, які описують 
даний геометричний образ, вводяться 
поняття дотичного кола, сфери, площини і 
так далі. На основі цих понять дається 
класифікація точок кривих і поверхонь. У 
диференціальній геометрії вивчаються 
способи завдання кривих і поверхонь, для 
повного опису вводяться головні інваріан-
ти (для кривих – кривина і скрут; для 
поверхонь перша і друга квадратичні фор-
ми). На основі головних інваріантів прово-
диться класифікація кривих і поверхонь, а 
також формулюються загальні теореми 
про умови існування кривих і поверхонь із 
даними головними інваріантами. Пропо-
нується метод вимірювання довжин кривих 
на поверхні. Вводяться поняття ізометрич-
них поверхонь. Дається повна класифікація 
побудови кривої і поверхні в околі 
звичайної точки. Досліджуються найбільш 
типові види кривих і поверхонь. 

У загальній структурі дистанційного 
курсу з диференціальної геометрії виділя-
ються розділи: «Теорія кривих» та «Теорія 
поверхонь». 

Перший блок курсу – нульовий (рис.1, 
рис.2). Він включає: 

1) опис курсу – призначення курсу, 
короткий опис учбового матеріалу, вікова 
категорія слухачів, цілі, задачі, знання, 
уміння та навички, які студенти 
придбають в результаті навчання, місце та 
взаємозв’язок з іншими дисциплінами; 

2) програма курсу – опис структури 
курсу, учбових матеріалів і системи 
оцінювання; 
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3) бібліографія – список основної та 
додаткової літератури за курсом; 

4) список термінів (глосарій) – 
довідкові матеріали з предметної області, 
які повно відбивають зміст курсу;  

5) форум-новини – інформаційний 
форум, в якому дається інформація о 
новинах курсу (наприклад, поповнення 
матеріалів курсу), проводиться моніторинг 
результатів учбової діяльності слухачів; 

6) вхідний контроль – тест, який 
визначає початковий рівень знань слухача 
з тем, які передують досліджуваній; 

7) чат – питання студентів та відпові-
ді на них.  

Інші блоки курсу: 
1. теоретичні основи курсу (фрагмент 

учбового блоку наведено на рис.3): 
1.1. лекція – форма подачі матеріалу 

однією порцією; 
1.2. приклад розв’язку практичного 

завдання – для вироблення вмінь та 

навичок застосування теоретичних знань; 
1.3. презентація – форма подачі мате-

ріалу в стислому, наочному вигляді; 
містить у собі ключові моменти досліджу-
ваного матеріалу, піднесені в яскравій 
формі, призначені для швидкого запам'ято-
вування.  

1.4. форум «Ваші питання» – дискусія 
на задану тему. 

2. додаткові лекції курсу; 
3. індивідуальне завдання – завдання 

загального характеру; цей блок включає: 
3.1. варіанти індивідуального завдання; 
3.2. приклад виконання індивідуаль-

ного завдання; 
3.3. опитування «Труднощі при вико-

нанні роботи»; фрагмент опитування наве-
дено на рис.4. 

4. контроль знань – підсумкова 
контрольна робота. 

 

 

  
Рис.1 



 
 
 

© Kovalenko N., Kononov M. 
 

 

45 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Особисто-орієнтована педагогіка ставить 
завдання виявлення й всебічного розвитку 
індивідуальних здібностей учнів. У цей час 
в освіті все частіше звертаються до 
індивідуального навчання, у тому числі й 
при дистанційному навчанні. Індивідуаль-
ний підхід до учня можна забезпечити 
тільки в тому випадку, якщо педагог точно 
визначить вихідний рівень його навченості, 
індивідуальні здібності, що можливо тільки 
на основі проведення ретельного тестуван-
ня [2]. Надалі, шляхом підбора необхідних 
засобів навчання й проведення індивідуаль-
них консультацій (у тому числі й із 
приводу методики побудови індивідуаль-
ної траєкторії навчання для даного кон-
кретного учня) учень здобуває необхідні 
знання й уміння відповідно до поставлених 
навчальних завдань. 

Актуалізація знань – фаза заняття, про-
тягом якої студентам пропонують згадати 
все, що вони вже знають, для застосування 

цього матеріалу до вивчення нового [3]. 
В дистанційному курсі з диференціаль-

ної геометрії цією фазою є тест «Вхідний 
контроль». 

Тестування знань – це важлива задача в 
процесі навчання, що служить для контро-
лю та самоконтролю якості сприймання 
матеріалу. Останнім часом тестування все 
частіше проводиться за допомогою автома-
тизованих засобів, тобто з використанням 
обчислювальної техніки. При правильному 
підході це дозволяє прискорити процес 
проведення тестування, уникнути перед-
взятості оцінки результатів та, крім того, 
забезпечити ефективне проведення дистан-
ційного навчання [9]. 

Вхідний контроль представляє собою 
звичайні тести, які задовольняють усім 
правилам розробки тестів для традиційного 
навчання.  

Проходження тесту «Вхідний контроль» 
починається з правил тестування (рис.5). 

 

 
Рис. 5 

Не секрет, що тестування є одним з 
найефективніших засобів оцінки знань і 
вмінь студентів. Ефективність проявляєть-
ся насамперед, у тім, що в порівнянні з 
очним опитуванням викладач може 
провести опитування набагато більшого 
числа студентів за менший час. 

Розглянемо традиційний процес підго-
товки тестування. 

1.Підготовка викладачем питань і 
варіантів відповідей у текстовому 
редакторі. 

2.Підготовлені питання роздрукову-
ються й роздаються студентам. 

3.Студенти відмічають правильні 
варіанти відповідей і здають роботи викла-
дачеві. 

4.Викладач обробляє відповіді студен-
тів і виставляє оцінку. 

Елемент курсу «Тест» призначений 
для тестування студентів, а також для 
обробки результатів тестування й створен-
ня звітів як по кожному студенті окремо, 
так і по групах студентів. З його допомо-
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гою можна створювати нові тести, редагу-
вати існуючі тести, імпортувати тести з 
текстових і табличних документів. 

Як же вирішується перша проблема? 
Тут існує два підходи: 

1.Кожний студент одержує свій набір 
питань. Досягається це тим, що з того 
самого тесту ( що складається з 44 питань) 
студентові пропонується лише 20. Причо-
му питання вибираються з тесту випадко-
вим чином. 

2.Перемішування варіантів відповіді. 
Навіть у тому випадку, якщо деякі студен-
ти одержать ті самі питання (причому 
порядковий номер у них буде напевно 
різний), ті букви правильних варіантів 
відповіді в них будуть різними. 

Таким чином, повністю вирішується 
проблема однакового набору питань у 
студентів. 

Процес навчання головних понять 
диференціальної геометрії формують 
тісно пов'язані між собою компоненти:  

– цільова (постановка конкретної мети 
вивчення навчального матеріалу); 

– стимулюючи-мотиваційна (створен-
ня умов, які спонукають студентів до 
активної навчально-пізнавальної діяльнос-
ті, формують у них позитивну мотивацію 
цієї діяльності); 

– змістовна (змістовність навчальних 
програм і підручників, а також продума-
ність змісту кожного навчального заняття); 

– операційно-дійова (вдалий підбір 
прийомів, методів і організаційних форм 
навчання, оптимальне поєднання групової 
та індивідуальної роботи щодо засвоєння 
студентами змісту навчального матеріалу, 
вироблення в них відповідних умінь та 
навичок). 

Для реалізації навчання головних 
понять добирають форми і методи 
навчання, які заохочують студентів до 
здобування знань, умінь та навичок [10]. 

Лекції є одними з найважливіших 
форм навчальних занять та складають 
основу теоретичної підготовки студентів, 
направленої на первинне оволодіння 
знаннями. У методичному відношенні 
лекція представляє собою систематичне 

проблемне викладання навчального мате-
ріалу, будь-якого питання, теми, розділу, 
предмета. Загальними вимогами до лекції є: 

1) науковість;  
2) доступність;  
3) єдність форми та змісту. 
Особливе значення вміння виділяти 

головне набувається в зв'язку з стрімким 
ростом об'єму наукової інформації, з якої 
потрібно засвоїти тільки важливе, тільки 
суттєве, тільки необхідне для подальшої 
практичної діяльності і продовження 
освіти. 

Контроль знань учнів є складовою 
частиною процесу навчання. По визначен-
ню контроль це співвідношення досягну-
тих результатів із запланованими цілями 
навчання. 

Оцінка знань, умінь та навиків, отри-
маних у процесі дистанційного навчання, 
набуває особливого значення у вигляді 
відсутності безпосереднього контакту сту-
дента та викладача. Підвищується роль та 
значення об’єктивних та багатокритеріаль-
них форм контролю якості знань. Особли-
вістю контролю в системі дистанційної 
освіти являється необхідність додаткової 
реалізації функцій ідентифікації особис-
тості студента для виключення можливос-
ті фальсифікацій навчання [1]. 

Педагогічний контроль є однією з 
основних форм організації навчального 
процесу, оскільки він дозволяє здійснити 
перевірку результатів навчально-пізна-
вальної діяльності студентів, педагогічної 
майстерності викладача та якості створе-
ної навчальної програми. 

У дистанційному курсі з диференціаль-
ної геометрії розглянуто три види контро-
лю: вхідний контроль, вихідний контроль 
та індивідуальне завдання. Вхідний 
контроль представлений у вигляді тесту-
вання. Вихідний контроль проводиться у 
кінці курсу (перевірка знань після проход-
ження дистанційного курсу). Вихідний 
контроль представляє собою завдання, які 
складаються з двох теоретичних питань та 
практичного завдання  

Самоконтроль учнів забезпечує 
функціонування внутрішнього зворотного 
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зв'язку в процесі навчання, одержання 
учнями інформації про повноту і якість 
вивчення програмного матеріалу, міцність 
сформованих умінь і навичок, виникнення 
труднощів і недоліків. Самоперевірка має 
велике психологічне значення, стимулює 
навчання. З її допомогою учень реально 
переконується в тім, як він опанував 
знаннями, перевіряє правильність вико-
нання вправ шляхом зворотних дій, 
оцінює практичну значимість результатів 
виконаних завдань, вправ, дослідів і т.д.  

У розробленому дистанційному курсі 
розкриті теоретичні основи сучасної дифе-
ренціальної геометрії на основі єдиної 
системи вивчення всього теоретичного і 
практичного матеріалу. Курс надає допо-
могу науково-педагогічним працівникам у 
здійсненні диференційованого підходу до 
навчання, сприяє повнішому і глибшому 
засвоєнню студентами навчального мате-
ріалу, закріпленню його в пам’яті з 
достатньою самостійністю. 
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