
© Khara A.

77

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІ З МАТЕМАТИКИ

О.М.Хара,
викладач,

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
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Однією з характерних рис ХХІ століття
є розвиток та використання новітніх інфор-
маційних технологій у всіх сферах суспіль-
ного життя, підвищення рівня використан-
ня людством інформаційних продуктів та
послуг. В нових умовах якісно змінюється
не тільки зміст освіти, але й форми надання
освітніх послуг. Дистанційне навчання на
основі сучасних інформаційних технологій
є одним із шляхів підвищення інформа-
ційної культури особистості та підготовки
її до діяльності у інформаційному суспіль-
стві ХХІ століття.

Протягом усього існування людство
прагнуло організувати навчання на відста-
ні, а не тільки в певному місці і за присут-
ності викладача. В основу дистанційного
навчання покладено принцип відокремлен-
ня студента від навчального закладу.  Цей
принцип дозволяє спростити студентам
отримання освітніх послуг, проте усклад-
нює для навчальних закладів роботу з на-
дання цих послуг, оскільки неможливо
просто перенести звичайний навчальний
курс у дистанційне середовище, розрахо-
вуючи на ефективність технічних засобів
як на умову успішності навчання. Таким
чином, виникає проблема ефективного ви-
користання дистанційних технологій у нав-
чальному процесі.

Дослідженню цієї проблеми присвяти-
ли свої роботи провідні українські та зару-
біжні вчені. Загальні аспекти дистанційно-
го навчання розкрито у роботах О.М.Дов-
гялло, Є.С.Полат, О.Андрєєва, В.В.Олійник,

П.В.Дмитренко; психолого-педагогічні ас-
пекти і технології створення дистанційного
курсу – В.М.Кухаренко, Т.О.Олійник,
В.В.Рибалка, Н.Г.Сиротенко, А.Т.Петренко,
Н.В.Морзе; методичні та дидактичні проб-
леми і перспективи використання інформа-
ційних технологій у навчанні – Г.А.Атанов,
В.П.Безпалько, В.Г.Болтянський, А.П.Єршов,
М.І.Жалдак, В.І.Клочко, В.І.Монахов,
Н.В.Морзе, В.М.Глушков, А.В.Хутор-
ський, О.І.Скафа.

Аналіз досліджень, присвячених органі-
зації дистанційного навчання, виявив, що
одним із факторів забезпечення ефективно-
го навчання на відстані є формування пози-
тивної мотивації пізнавальної діяльності.
Проблема мотивації актуальна і для тради-
ційного навчання, проте саме в дистанцій-
ному вона вимагає першочергового вирі-
шення. Це зумовлено відсутністю в дистан-
ційному курсі реального вчителя та інших
факторів, які сприяють мотивації у стаціо-
нарному навчанні, що залишає учня один
на один зі змістом навчального предмету, і
без свідомого ставлення з його сторони до
роботи ймовірність досягнення навчальної
мети значно знижується.

Мета статті – з'ясувати шляхи під-
вищення в абітурієнтів мотивації до на-
вчання математики в дистанційному курсі.

Мотивація спонукає людину через сві-
дому роботу задовольнити власні потреби.
Високий рівень мотивації передбачає заці-
кавленість того, хто навчається, як у проце-
сі,  так і в результаті його діяльності.  Фор-
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мування мотивації навчання знаходиться у
тісному взаємозв'язку зі змістом навчаль-
ного предмету, в межах якого вона форму-
ється. На нашу думку, формування позитив-
ної мотивації у слухачів дистанційного кур-
су повинно здійснюватися поетапно:

1)привернути увагу і здійснити ціле-
покладання;

2)запевнити у важливості навчання та
досяжності мети;

3)підтримувати впевненість через наяв-
ність посильних завдань;

4)забезпечити позитивні результати та
задоволення від навчання.

В дистанційному курсі «Математика
для абітурієнтів» на основі платформи
Moodle [3] нами було використано два ос-
новні шляхи формування та підтримування
позитивної мотивації протягом всього тер-
міну навчання. По-перше, урізноманітнен-
ня форм і засобів представлення навчаль-
ного матеріалу в дистанційному курсі.
Найпоширеніші форми організації навчан-
ня в дистанційному курсі: електронні лек-
ції, відеолекторії, віртуальні семінари і
практикуми, чат-конференції, форуми, ме-
режеві консультації, телекомунікаційні про-
екти. Вибір форми значною мірою залежить
від того, який саме матеріал потрібно донес-
ти до слухача дистанційного курсу.

При побудові дистанційного курсу з
математики для абітурієнтів основна мета –
систематизувати та узагальнити теоретич-
ний матеріал, який вивчається в шкільному
курсі протягом кількох років.  Для цього
зручно використовувати електронні лекції,
які об’єднують текст теоретичного матері-
алу, графічні ілюстрації, презентаційні ма-
теріали, відео та аудіо файли. Всі вимоги до
традиційної лекції можна сміливо застосо-
вувати до її електронного аналога: науко-
вість, наступність, доступність викладу,
зв'язок теорії з практикою тощо. Крім того,
досвід організації навчальних занять на ос-
нові нових інформаційних технологій до-
зволив виділити низку вимог до електрон-
ної лекції, зумовлених психофізіологічни-
ми особливостями візуального сприймання
та специфікою використання комп'ютера
як навчального засобу.

1. Основою для побудови лекції має
стати чергування теоретичного матеріалу з
прикладами та практичними завданнями.

2. Послідовність викладу матеріалу ви-
значає викладач, рівень складності та заглиб-
лення в тему – слухач (пошук та опрацюван-
ня додаткових джерел інформації).

3. Можливість асинхронної роботи з
матеріалами, яка може бути реалізована
через гіпертекстові посилання.

4. Урізноманітнення форм діяльності
під час роботи з навчальними матеріалами.

5. Велика кількість тестів для само-
контролю в кожній темі.

При створенні електронних лекцій слід
пам'ятати, що значний обсяг текстового
матеріалу складно сприймається з екрану
монітора, а отже, і знижує мотивацію до
навчання. Стиль роботи з текстом на екрані
значно відрізняється від роботи з друкова-
ними матеріалами. Читання з екрану на
25% повільніше. Як правило, користувачі
«сканують» текст, а не читають кожне сло-
во. В Інтернеті інформація представлена
невеликими блоками, на одній сторінці
може бути подано різні матеріали одночас-
но у декількох формах представлення:
текст, зображення, аудіо та відео фрагмен-
ти, анімація. Це формує специфічний стиль
роботи в мережі, який не можна ігнорувати
при підготовці матеріалів для дистанційно-
го курсу.

За основу представлення інформації в
дистанційному курсі зручно використову-
вати гіпертекст. Це пов'язано з тим, що йо-
го обрано за основу представлення інфор-
мації в Інтернеті. Перевагами гіпертексту є
вільне пересування по тексту, рефератив-
ний виклад, використання перехресних по-
силань. Детально особливості підготовки
дидактичних матеріалів для мережевих ди-
станційних курсів розглянуто в роботі [1].
Але поряд із зазначеними перевагами і зру-
чністю використання нами виявлено певні
ускладнення, а саме: вільне пересування по
тексту, велика кількість перехресних поси-
лань вимагають свідомого ставлення до
навчання та чіткого усвідомлення мети ро-
боти, що притаманне дорослій людині. Уч-
ні старшого шкільного віку зазвичай не во-
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лодіють необхідними вміннями на достат-
ньому рівні,  тому в електронній лекції ма-
ють бути присутні засоби для організації
уваги того, хто навчається, а гіпертекст по-
винен перемежовуватися інтерактивними
ілюстраціями та прикладами.

Оптимізація обсягу та послідовності
навчального матеріалу дозволяють слухачу
не розгубитися і не втратити навчальну ме-
ту. Впорядкування змістового наповнення
електронної лекції потрібно здійснювати
таким чином, щоб структура і зміст демон-
страційного матеріалу найбільш повно роз-
кривали дидактичні цілі. Оскільки в проце-
сі дистанційного навчання слухачі працю-
ють віддалено від викладача і більшу час-
тину часу – самостійно, то планування нав-
чальної діяльності набуває першочергового
значення. На нашу думку, на початку елек-
тронної лекції слухачу варто запропонува-
ти детальний план роботи, який буде міс-
тити назву лекції, її стислий опис (план),
навчальні цілі та завдання, вимоги до
знань, вмінь та навичок, часові обмеження,
основну та допоміжну літературу.

Розглянемо це на прикладі лекції «Ал-
гебраїчні рівняння». Кожен вид рівняння
представлено на окремій сторінці, які зв'я-
зані між собою гіперпосиланнями. Бажано,
щоб весь матеріал було розмішено на сто-
рінці з мінімальною необхідністю «прокру-
тки». Крім теоретичного матеріалу, на сто-
рінці є приклад для інтерактивного навчан-
ня. Слухачу пропонують розв'язати рівнян-
ня відповідного типу ( у даному випадку –
рівняння, що зводиться до лінійного), ке-
руючись підказками. Якщо дію виконано
правильно, слухач отримує можливість пе-
рейти до наступного етапу (рисунок). За
умови помилки програма надає правиль-
ний варіант і пропонує уважніше виконати
наступний крок. За такої структури елект-
ронної лекції діяльність слухача постійно
мотивується від постановки мети до її до-
сягнення шляхом виконання практичних
занять.

Для впливу на емоційну сферу учнів
корисно використовувати  відеоматеріали.
Використання відеолекцій в дистанційному
курсі вимагає швидкісного Інтернет-

зв'язку, що в сучасних умовах на Україні не
завжди можливо. Проте невеликі відеоро-
лики, які доповнюють основний зміст та
створюють емоційне забарвлення курсу,
можуть бути використані з метою підви-
щення цікавості до навчання та урізномані-
тнення навчальної інформації. Враховуючи
особливості сприймання, тривалість відео-
лекції має бути не більше 15 хв. В дистан-
ційному курсі з математики в першому мо-
дулі «Рівняння, нерівності та їх системи»
розглядається тема «Числові множини».
Оскільки метою нашого курсу є підготовка
до ЗНО з математики, під час складання
якого заборонено використання обчислю-
вальних інструментів, то в цій темі потріб-
но приділити особливу увагу формуванню
навичок усних обчислень і, зокрема, різним
способам швидкого обчислення. З цією ме-
тою пропонуємо використовувати відеома-
теріали з нетрадиційними способами швид-
ких обчислень, представлені у вільному
доступі на Інтернет-сервісі Youtube: ділен-
ня довільного числа на 9, «китайський»
спосіб множення двозначних і тризначних
чисел, множення двозначних чисел таблич-
кою. Використання відео в такому випадку
є виправданим, оскільки трихвилинний ро-
лик відразу дає  повне уявлення про метод
обчислення навіть за відсутності довгих
словесних коментарів. Крім того, відеолек-
ції дозволять стимулювати до роботи не
тільки слухачів-візуалів, які переважають
серед користувачів Інтернет-послуг, але й
аудіалів, оскільки відео поєднує зображен-
ня і звук в динаміці, та кінестетиків через
створення враження особистої присутності
та відповідного емоційного стану.

Практичні заняття в дистанційному кур-
сі повинні не тільки інтегрувати теоретичні
знання і практичні вміння в єдиному про-
цесі навчальної діяльності, але й підтриму-
вати впевненість слухача у власних силах
та забезпечувати позитивні результати нав-
чання. Розглянемо можливості електронно-
го практичного заняття, створеного в сис-
темі Moodle, на прикладі теми «Методи
розв'язування показникових рівнянь». На
початку заняття слухачу пропонується роз-
в'язати найпростіші види показникових рів-
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нянь та ввести відповіді до комп'ютера.
Програма реагує на неправильні відповіді:
надає коментар та посилання на відповідне
місце у підручнику. Робота з цими завдан-
нями триває, поки всі вони не будуть роз-
в'язані правильно. В основній частині прак-
тичного заняття подано поетапне розв'я-
зання типових прикладів, в яких слухач
виконує проміжні дії. У заключній частині
містяться завдання для самостійного роз-
в'язування. В разі необхідності користувач
може отримати підказку від навчальної
програми. Час роботи з темою та кількість
спроб необмежені.

Мережеві семінари  на форумі дистан-
ційного курсу є однією із нових форм
управління пізнавальною активністю слу-
хачів. Постійна присутність викладача як
консультанта запевнює у важливості нав-
чання та підтримує впевненість слухача. За
таких умов відбувається цілеспрямований
обмін інформацією між викладачем і сту-
дентами.

На форумі також можуть проводитися
мережеві консультації як поточні (з теми
лекції, семінару, практичного заняття), так і
перед модульними тестуваннями. Умовою
ефективного спілкування на форумі є акту-
альність його теми для всіх учасників дис-
кусії. Для мережевого семінару проблему
для обговорення пропонує викладач, для
консультацій тему на форумі відповідного
модуля задають слухачі. Викладач має мож-
ливість підписувати на форум всіх слухачів

курсу, так звана «Обов'язкова підписка».
В системі Moodle форуми можуть існу-

вати у трьох форматах:  стандартний (слу-
хачі можуть і запитувати, і відповідати),
односторонній (слухачі можуть лише від-
повідати),  дошка оголошень (слухачі не
можуть ні запитувати, ні відповідати). Для
електронних семінарів зручно використо-
вувати односторонні форуми, тоді дискусія
не буде відхилятися від заданої теми і викла-
дач зможе з'ясувати рівень знань всіх учас-
ників. Для кожної відповіді передбачено
можливість оцінки, яка може бути конфі-
денційною. Для мережевих консультацій
підходить стандартний формат форуму,
коли кожен може задати своє питання і
отримати відповідь не тільки викладача,
але й інших абітурієнтів.

В модулі 3 представленого дистанцій-
ного курсу в темі 3.3 «Чотирикутники» пе-
редбачено семінар-форум «Властивості
чотирикутників». Викладач пропонує слу-
хачам порівняти властивості вивчених чо-
тирикутників: назвати спільні властивості
ромба і паралелограма, квадрата і ромба,
трапеції та паралелограма. Форум є одно-
стороннім – слухачі можуть тільки відпові-
дати. Відповіді оцінює викладач. У другій
частині семінару слухачам потрібно визна-
чити, для розв'язування якої із запропоно-
ваних задач можна використати перерахо-
вані властивості, та аргументувати свій ви-
бір.

Теореми Задачі

Властивість суми квадратів діагоналей пара-
лелограма

а і b – верхня і нижня основи трапеції. Знайти
довжину відрізка, що з'єднує середини діаго-
налей трапеції.

Властивість внутрішніх різносторонніх та
внутрішніх односторонніх кутів при паралель-
них прямих, які перетинає січна.

У прямокутній трапеції діагоналі взаємно пер-
пендикулярні, а відношення основ дорівнює λ
(0 < λ < 1). Знайдіть відношення діагоналей
трапеції.

Властивість кутів зі взаємоперпендикулярни-
ми сторонами

Менша основа рівнобічної трапеції дорівнює
бічній стороні, а діагональ перпендикулярна
бічній стороні. Знайдіть кути трапеції.

Властивість середньої лінії трапеції Периметр ромба дорівнює 2р, а сума діагона-
лей його дорівнює m. Знайдіть площу ромба.
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Іншим способом забезпечення високого
рівня мотивації до навчання в дистанцій-
ному курсі є створення ефективної комуні-
кації. Комунікаційний блок забезпечує ін-
терактивний зв'язок між всіма учасниками
навчального процесу і є невід'ємною скла-
довою дистанційного курсу. Спілкування є
дуже важливим, оскільки абітурієнт більшу
частину часу працює самостійно. Викладач
повинен мати повну інформацію про пере-
біг процесу навчання кожної особи, зареєс-
трованої на курсі, і проявляти свою зацікав-
леність у результатах навчання, своєчасно
виявляти проблеми і допомагати їх розв'я-
зувати. Після вивчення кожного модуля
варто підвести підсумки і привітати слуха-
ча із вдалим завершенням певного етапу
навчання. Учень має бути задоволений сво-
єю роботою протягом навчального періоду
і досягнутими результатами.

Таким чином, для результативного дис-
танційного курсу необхідним є як якісний
навчальний матеріал, так і підтримка моти-
вації до навчання. Це є досить складним
завданням в умовах дистанційного навчан-
ня, оскільки на відстані зменшується без-

посередній вплив особистості викладача,
колективу. Робота в мережі Інтернет відріз-
няється від роботи в аудиторії і вимагає
сформованості специфічних навичок. По-
етапне формування мотивації дозволяє пожва-
вити навчання в дистанційному курсі, заці-
кавити слухача в результативності навчан-
ня, створити робочу атмосферу.
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