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У статті розглянуто систему організації самостійної роботи студентів в умовах ди-

станційної освіти. Розглянуто специфіку і проблеми організації самостійної роботи студен-

тів при вивченні курсу диференціальної геометрії в умовах дистанційної освіти, визначення 

ефективних методів її організації засобами дистанційного навчання з урахуванням сучасних 

вимог та умов суспільства, розкриття умов та методів ефективної організації самостій-

ної роботи студентів як цілісної системи освітнього середовища.  
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Постановка проблеми. Сучасний 

етап розвитку вищої професійної освіти 

пов’язаний з переходом до практичної ре-

алізації нової освітньої парадигми, яка 

спрямована на створення цілісної системи 

безперервної освіти, на розширення сфери 

самостійної діяльності студентів в умовах 

дистанційної освіти. У сучасних умовах 

інформатизації суспільства та педагогічної 

системи проблема самостійності виходить 

на якісно новий рівень. Це вимагає пошу-

ку нових підходів до подальшої організації 

роботи студентів. 

Самостійна робота є найважливішим 

компонентом організації педагогічного 

процесу, що передбачає інтеграцію різних 

видів індивідуальної та колективної на-

вчальної діяльності, яка здійснюється як 

під час аудиторних, так й позааудиторних 

занять, без участі викладача та під його 

безпосереднім керівництвом. Проблема 

засвоєння основ курсу «Диференціальна 

геометрія» зараз є дуже актуальною. Як 

показали наші дослідження, потужним і 

дієвим засобом розв’язання поставленої 

проблеми є дистанційне навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Ви-

никнення диференціальної геометрії по-

в'язане з іменами та роботами Л.Ейлера та 

Г.Монжа. Розвиток різних напрямів у ди-

ференціальній геометрії пов'язаний з іме-

нами Б.Рімана, Г.Ламе, Ф.Клейна, Г.Вейля, 

Е.Картана [3]. 

Різні проблеми дистанційного навчан-

ня розглядаються в роботах О.Д.Азарова, 

О.І.Гороховського, С.Н.Додоки, Н.Г.Калі-

ніної, Н.А.Соколова, М.Л.Свердана. Ана-

ліз робіт названих авторів дає основу стве-

рджувати, що зміст педагогічної діяльнос-

ті в дистанційній освітній системі суттєво 

відрізняється від традиційної. Проблема 

розробки дистанційного навчання знайш-

ла відображення в окремих роботах украї-

нських вчених В.П.Дмитренка, В.М.Куха-

ренка, В.В.Олійника, Ю.А.Пасічника, С.Са-

зонова, О.В.Третяка та ін. Загальним аспе-

ктам дистанційного навчання присвячено 

праці О.М.Довгялло, Є.С.Полат, P.Hefzallah, 

B.Holmberg, D.Keegan. 

Мета статті полягає у висвітленні 

особливостей організації самостійної ро-

боти студентів при вивченні курсу дифе-

ренціальної геометрії в умовах дистанцій-

ної освіти. 

http://bse.sci-lib.com/article077823.html
http://bse.sci-lib.com/article096972.html
http://bse.sci-lib.com/article061822.html
http://bse.sci-lib.com/article059525.html
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Виклад основного матеріалу. Аналіз 

вивченої літератури та узагальнення прак-

тики дозволяють визначити дидактичні 

можливості дистанційної освіти в органі-

зації самостійної роботи студентів: 

- забезпечення гнучкості навчального 

процесу за допомогою варіативності; 

- варіювання складності завдань, об-

сягу завдань та темпу їх виконання; 

- активізація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів за рахунок ігрового 

навчання, моделювання якісно нового ти-

пу візуалізації навчального матеріалу; 

- посилення мотивації і пізнавального 

інтересу студентів у навчанні за рахунок 

новизни методів навчання, можливості 

індивідуалізації навчання, реалізації техні-

чних можливостей комп’ютера,; 

- організація гнучкого управління на-

вчальним процесом на основі здійснення 

педагогічної корекції і безперервного зво-

ротного зв’язку. 

Під час організації самостійної роботи 

студентів у контексті дистанційного на-

вчання ми спираємося на методологічні 

підходи: диференційний, системний та 

науковий. 

Технологія виробництва курсу є недо-

рогою і забезпечує створення й оновлення 

курсів у короткі строки. Технологічна 

схема виробництва курсу включає п’ять 

основних етапів: 

1) підготовчий етап; 

2) розробка проекту; 

3) етап виробництва курсу; 

4) етап тестування і пробного прове-

дення курсу (апробації); 

5) етап удосконалення і тиражування 

курсу. 

Вивчення диференціальної геометрії у 

процесі ДН передбачає розвиток інтелек-

туальних процесів і розумової діяльності, 

спрямованих на вирішення особових і 

професійних завдань, на ліквідацію 

комп’ютерного когнітивного дисонансу, 

формування і розвиток певних знань, 

умінь, навичок. Використання високоякіс-

них курсів дистанційного навчання допо-

може студентам із задоволенням отриму-

вати знання, витрачаючи на це мінімум 

сил і часу [4]. 

При використанні дистанційного кур-

су з диференціальної геометрії повинна 

розвиватися і культура особистості в ці-

лому, тому не слід забувати про виховання 

у студентів здатності мислити, аналізува-

ти, про формування готовності до самос-

тійного пошуку рішення проблем, до ори-

гінального, нестандартного бачення пред-

метів і явищ, до творчого перетворення 

дійсності. 

При створенні курсу ДН з диференці-

альної геометрії необхідно врізноманітити 

методичні прийоми й інструменти, що за-

безпечують інтерактивність. Часто дово-

диться використовувати комп’ютерну гра-

фіку для більш повного візуального 

сприйняття студентами об’єкта, що вивча-

ється [6]. 

Одна з найбільш поширених помилок 

при створенні курсів ДН полягає у вико-

нанні їх у вигляді електронної копії стан-

дартних друкованих підручників. Інфор-

маційні технології надають у розпоря-

дження викладача потужний набір інстру-

ментів, які повинні ефективно використо-

вуватися для досягнення цілей навчально-

го процесу при дистанційному навчанні. 

Посібник для ДН повинен володіти 

наступними якостями: 

− розвиненою гіпертекстовою струк-

турою в понятійній частині курсу, а також 

у логічній структурі викладання; 

− зручною для користувача систе-

мою навігації, що дозволяє йому легко пе-

реміщатися за курсом, відправляти елект-

ронні листи викладачеві, перехід у розділ 

дискусій; 

− використанням мультимедійних 

можливостей сучасних комп’ютерів й Ін-

тернет; 

− наявністю підсистеми контролю 

знань, вбудованої в посібник; 

− розбиттям курсу на невеликі блоки; 

− наявністю глосарію і посилання на 

глосарій; 

− посиланнями на літературні дже-

рела, електронні бібліотеки і на джерела 

інформації у мережі Інтернет; 

− доступністю – швидке завантажен-
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ня, без ускладнення ефектами; 

− ефективний обернений зв’язок із 

викладачем. 

Нині широко використовується насту-

пна структура курсів ДН: 

1) автори курсу, з фотографіями авто-

ра і тьютора. Коротка творча біографія 

курсу. Можливо, аудіо або відео ролик; 

2) вступ, де дається коротка характе-

ристика курсу; 

3) основний текст у вигляді модулів з 

ілюстраціями, виділеними ключовими 

словами і визначеннями; 

4) питання для самого тестування пі-

сля кожного розділу; завдання з відпові-

дями для тренінгу; 

5) довідкові матеріали з предметної 

сфери курсу; глосарій; список скорочень і 

абревіатур; 

6) список рекомендованої основної і 

додаткової літератури; 

7) електронна бібліотека – електронні 

книги з тематики курсу; 

8) засоби співпраці студента з викла-

дачем і іншими студентами; 

9) практичні та лабораторні роботи, 

необхідні для якісного засвоєння курсу; 

10) творчі завдання, спрямовані на 

самостійне застосування засвоєних знань, 

умінь, навичок, виконання проектів інди-

відуально і в групах співпраці; 

11) база даних рефератів, курсових 

робіт, проектів, рефератів інших студентів, 

презентацій; 

12) питання, що найбільш часто ви-

суваються, і відповіді до них, які розмі -       

щені на Web-сайті і доступні для тих, хто 

навчається; 

13) завершальний тест. Екзаменацій-

ні матеріали, вимоги до рівня володіння 

матеріалом; 

14) блок моніторингу результатів на-

вчальної діяльності; 

15) пакет анкет для знайомства з по-

тенційними учнями і пакет тестів для ви-

значення їх початкового рівня знань з да-

ного предмета, теми і завершальна анкета 

для оцінки курсу і тьютора; 

16) часто викладач описує також сис-

тему штрафів за прострочені завдання. 

Сучасні курси ДН відрізняються стис-

лим, реферативним викладом матеріалу, 

роблять необов’язковим суцільне читання 

матеріалу, дозволяють будувати процес 

навчання залежно від рівня підготовки, 

швидкості засвоєння матеріалу, інтересів 

студента, тощо [5]. 

Недостатньо забезпечити студентів 

навчальними матеріалами або просто по-

містити тести в мережу Інтернет і чекати, 

що студенти вчитимуться без будь-якої 

педагогічної стратегії і мінімуму взаємодії 

з викладачем – тьютором. При розробці 

курсу  ДН слід брати до уваги  ізольова-

ність студента, що навчається дистанцій-

но. Матеріали з диференціальної геометрії 

повинні забезпечуватися необхідними по-

ясненнями, бути дружніми до користувача 

і привабливими. 

На рис.1 і на рис.2 представлений при-

клад теоретичного матеріалу (електронний 

курс лекцій). 

 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 
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Курс ДН з диференціальної геометрії 

має бути розбитий на відносно невеликі, 

логічно замкнуті частини (розділи). Кожен 

розділ повинен мати заголовок, а заняття 

розділу – підзаголовки. Курс дистанційно-

го навчання розробляється на модульній 

основі. 

Загальний курс «Диференціальна гео-

метрія» призначений для вивчення фігур і 

їх взаємних перетворень. Диференціальна 

геометрія є та частина геометрії, для якої 

основним апаратом є апарат диференціа-

льного числення. Диференціальна геомет-

рія має багато чисельні застосування в ме-

ханіці, фізиці та інших фундаментальних 

дисциплінах. 

Особливе значення має вміння виділя-

ти головне. Для виділення головного в на-

вчальному матеріалі студентам передусім 

потрібно знати, що вважати головним у 

поняттях, тобто критерій головного в ко-

жному виді навчального матеріалу з дифе-

ренціальної геометрії. 

Ключове значення для студента має 

обернений зв’язок. Комп’ютер здатний 

забезпечувати обернений зв’язок, причому 

допомога ця може бути індивідуальною. У 

дистанційному курсі з диференціальної 

геометрії зворотній зв’язок здійснюється 

за допомогою опитувань, форумів та чатів. 

Підвищення якості вищої освіти ви-

значається використанням нових методів і 

засобів навчання. Активне навчання пот-

ребує залучення студентів у навчальний 

процес. Широке застосування мультиме-

дійних технологій здатне різко підвищити 

ефективність активних методів навчання 

для всіх форм організації навчального 

процесу: на етапі самостійної підготовки 

студентів, на лекціях, на семінарських, 

практичних та лабораторних заняттях. 

Експериментально установлено, що 

при усному викладі матеріалу за хвилину 

слухач сприймає і здатний обробити до 

однієї тисячі умовних одиниць інформації, 

а при «підключенні» органів зору до 100 

тисяч таких одиниць. Тому абсолютно 

очевидна висока ефективність викорис-

тання в навчання мультимедійних засобів, 

основа яких – зорове та слухове сприйнят-

тя матеріалу. 

Лекції є одним з найважливіших форм 

навчальних занять та складають основу 

теоретичної підготовки студентів, направ-

лені на первинне оволодіння знаннями. У 

методичному відношенні лекція представ-

ляє собою систематичне проблемне ви-

кладання навчального матеріалу, будь – 

якого питання, теми, розділу, предмета. 

Загальними вимогами до лекції є: 

1) науковість; 

2) доступність; 

3) єдність форми та змісту. 

Лекції ДН виключає «живе» спілку-

вання з викладачем, але має і ряд переваг. 

Використання інформаційних технологій 

робить лекції виразними та наочними. У 

дистанційному курсі з диференціальної 

геометрії наочним прикладом є лекція у 

вигляді презентації.  
 

  
Рис. 3 Рис. 4 
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Мультимедійні лекції можна викорис-

товувати для викладання практично всіх 

курсів. Якість і степінь засвоєння навчаль-

ного матеріалу, а також вплив на активіза-

цію пізнавальної діяльності, як показує 

практика і проведене дослідження, істотно 

зростає. 

Дослідження засвідчило: за своїм фу-

нкціональним призначенням лекції (під-

ручники) та зошити з друкованою осно-

вою є взаємодоповнюючими засобами на-

вчання. Їхня відмінність полягає в тому, 

що текст підручників, перш за все, спря-

мований на висвітлення навчального ма-

теріалу, тоді як зошити з друкованою ос-

новою призначені для його усвідомлення, 

а тому містять систему орієнтирів для пое-

тапного формування розумових дій. 

Зошити з друкованою основою є напів 

функціональними засобами навчання, які 

доповнюють та конкретизують основний 

навчальний матеріал. 

З урахуванням результатів аналізу лі-

тературних джерел було сформульовано 

визначення робочих зошитів з друкованою 

основою як засобів організації її засвоєння 

та здійснення контролю навчальних дося-

гнень, математична інформація в яких 

представлена у формі узагальнюючих 

опорних конспектів, алгоритмів дій, різ-

нопланових та різнорівневих завдань [1]. 

Від підручників (лекцій) робочі зошити 

відрізняються відсутністю великого текс-

тового навчального матеріалу; наявністю 

значної кількості різноманітних завдань, 

що стимулюють пізнавальну діяльність 

студентів; системою орієнтирів, що дають 

змогу сконцентрувати увагу студентів на 

сутності навчального матеріалу; за дидак-

тичними функціями робочі зошити відріз-

няються від інших засобів навчання пере-

важанням функцій закріплення та самоко-

нтролю й самоосвіти. 

 

 
Рис.5 Фрагмент робочого зошита 

 

Із урахуванням дидактичних функцій 

робочих зошитів були визначені їх струк-

турні компоненти. До них належать: на-

вчальні завдання з вивчення понять; впра-
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ви на закріплення набутих знань; тренува-

льні алгоритмізовані завдання; узагаль-

нюючі опорні конспекти; тести; підсумко-

ві самостійні роботи. 

І все ж, поряд із позитивними якостя-

ми робочих зошитів, у них ще недостатньо 

використовуються завдання проблемно-

пошукового характеру, недооцінюється 

роль тестів, не використовуються належ-

ним чином можливості алгоритмів та опо-

рних схем для систематизації знань. 

Семінарське заняття у курсі диферен-

ціальної геометрії проводиться за допомо-

гою чату. План семінарського заняття має 

містити тему, питання та методичні реко-

мендації щодо підготовки до семінарсько-

го заняття. 

Проектні завдання в дистанційному 

курсі з диференціальної геометрії мають 

сформувати вміння студента зв’язувати 

отримані теоретичні знання з життєвими 

реаліями. 

У дистанційному курсі з диференціа-

льної геометрії використовують наступні 

проектні завдання: 

а) завдання типу case-study; 

б) контрольна робота (пошук інфор-

мації в Інтернеті); 

в) реферат (обов’язково з використан-

ням матеріалів дистанційного курсу; пуб-

лікується на сайті); 

г) курсова робота. 

Важливою формою управління робо-

тою студентів є дискусія. Дискусія – акти-

вна форма навчання, яка реалізується у 

вигляді форуму. 

Для дискусії потрібно сформувати те-

му дискусії, строки проведення, критерії 

оцінки участі студентів в обговоренні. 

Контроль знань учнів є складовою ча-

стиною процесу навчання. За визначен-

ням, контроль – це співвідношення досяг-

нутих результатів із запланованими ціля-

ми навчання. Правильно поставлений кон-

троль  навчальної діяльності учнів дозво-

ляє вчителю оцінювати одержувані ними 

знання, уміння, навички, вчасно додати 

необхідну допомогу і добиватися постав-

лених цілей навчання. У дистанційному 

курсі з диференціальної геометрії розгля-

нуто три види контролю: вхідний конт-

роль, вихідний контроль та індивідуальне 

завдання. Вхідний контроль представле-

ний у вигляді тестування. Вихідний конт-

роль проводиться у кінці курсу. Організа-

ція самоконтролю студентів при дистан-

ційному навчанні курсу з диференціальної 

геометрії здійснюється за допомогою ін-

дивідуального завдання, яке складається з 

24 варіантів. Студент вибирає один з наве-

дених варіантів, виконує його, а відповіді 

надсилає викладачу електронною поштою. 

Добре поставлений контроль дозволяє ви-

кладачеві не тільки правильно оцінити рі-

вень засвоєння учнями досліджуваного 

матеріалу, але і побачити власні успіхи і 

промахи [2]. 

Аналіз контролю студентів ефектив-

ний тоді, коли він проводиться за визначе-

ними схемами. Ретельно проведений ана-

ліз дозволяє глибоко вивчити прогалини і 

досягнення окремих студентів, виділити 

типові помилки й основні труднощі сту-

дентів, вивчити причини їх появи і наміти-

ти шляхи їх усунення. 

У такому дистанційному курсі роз-

криті основи сучасної диференціальної 

геометрії на основі єдиної системи ви-

вчення всього теоретичного і практичного 

матеріалу. Курс надає допомогу виклада-

чам у викладанні диференціальної геомет-

рії, допомагає студентам у глибшому та 

повнішому засвоєнні навчального матері-

алу, сприяє закріпленню його в пам’яті з 

достатньою самостійністю. 

При розробці дистанційного курсу з 

диференціальної геометрії мають врахову-

ватися різні рівні підготовки студентів та 

їхні індивідуальні, психологічні особли-

вості. 

У створеному дистанційному курсі 

наочно і доступно викладено основи ди-

ференціальної геометрії, що забезпечує 

перехід від навчально-пізнавальної діяль-

ності студентів до якісного засвоєння ни-

ми навчального матеріалу, спонукає до 

творчості, саморозвитку та самовдоскона-

лення. 

Висновки. Таким чином, дистанційне 

навчання, яке виступає як ефективне до-
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повнення традиційних форм освіти, як за-

сіб часткового вирішення її нагальних 

проблем, зокрема, надає можливість одно-

часно з гнучким за часом і високопрофе-

сійним за змістом вивченням різних пред-

метних розділів знань, формуванням умінь 

і навичок роботи з диференціальної геоме-

трії забезпечити інтенсивне практичне за-

стосування тими, хто навчаються, метода-

ми і засобами інформаційно-комунікацій-

них технологій, розвиває уміння і навички 

у сучасній науці і практиці. 
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Резюме. Коваленко Н.В., Бычкова Т.В. ПРИЁМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. В статье рассмотрено систему организации само-

стоятельной работы студентов в условиях дистанционного образования. Рассмотрена 

специфика и проблемы организации самостоятельной работы студентов при изучении кур-

са дифференциальной геометрии в условиях дистанционного образования, определена эф-

фективность методов еѐ организации способами дистанционного обучения с учѐтом со-

временных требований и условий общества, раскрыты условия и методы эффективности 

организации самостоятельной работы студента как целостной системы образовательной 

среды. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционное обучение, дифференциаль-

ная геометрия 

 

Abstract. Kovakenko N., Bychkova T. METHODS OF MANAGEMENT BY 

STUDENTS’ WORK ON COURSE «DIFFERENTIAL GEOMETRY» IN THE 

SYSTEM OF DISTANCE LEARNING. The system of organizing independent work of stu-

dents under conditions of distance learning is considered in the article. Specific features and 

problems of organizing students’ independent work within the study course of differential 

geometry under conditions of distance learning have been considered. Efficiency of methods of 

its organization by s of distance learning taking into account modern requirements and condi-

tions of society is determined. The conditions and methods of efficient organization of stu-

dents’ independent work as a complete system of educational environment have been revealed. 

Key words: independent work, distance learning, differential geometry. 
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