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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПIДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

ДО ДИСТАНЦIЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Статтю присвячено питанням, пов’язаним з пiдготовкою майбутнiх учителiв математики
в умовах iнформатизацiї освiти. Визначено специфiчнi особливостi органiзацiї проце-
су професiйної пiдготовки вчителiв математики до дистанцiйного навчального процесу.
Висунуто низку рекомендацiй щодо пiдготовки здобувачiв до реалiзацiї дистанцiйного на-
вчання.
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сiйна пiдготовка.

Вступ
Глобальна iнформатизацiя, постiйний розвиток iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй накладають вiдбиток на всi сфери людської
дiяльностi, зокрема на систему освiти. Випускник школи чи вишу повинен
вiдповiдати вимогам, якi пред’являє йому сучасне суспiльство. Упровадже-
ння в освiтнiй процесi новiтнiх iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
гостро ставить проблему переходу до нових моделей пiдготовки квалiфi-
кованих педагогiв. Одним з напрямкiв формування сучасного освiтнього
простору є розвиток i вдосконалення системи дистанцiйного навчання на
всiх щаблях освiти, яке в останнi роки набуває все бiльшого поширення.
У зв’язку зi зростанням ролi та значущостi дистанцiйних освiтнiх техно-
логiй пiдвищено актуальнiсть завдань формувати в майбутнiх учителiв
математики компетентностi в цiй галузi для досягнення якiсних освiтнiх
результатiв. Учитель має бути пiдготовлений до розв’язання основних видiв
професiйних завдань i вмiти формувати iнформацiйно-освiтнє середовище
для забезпечення якостi освiти.
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Проблемам професiйної пiдготовки вчителя математики присвячено пра-
цi I. Акуленко, В. Бевз, Г. Бевза, М. Бурди, С. Гончаренка, О. Дубинчук,
О. Скафи, З. Слєпкань, Н. Тарасенкової, О. Чашечнiкової, В. Швеця та iн-
ших науковцiв. Питання упровадження iнформацiйно-комунiкацiйних техно-
логiй у навчання математики розглянуто в наукових доробках Є. Вiнниченка,
Ю. Горошка, Ю. Дорошенко, Т. Дубової, М. Жалдака, Ю. Жука, В. Клочка,
Т. Крамаренко, Н. Морзе, С. Ракова, Ю. Рамського, С. Семерiкова, О. Скафи,
О. Спiваковського, Ю. Триуса та iн. Науково-педагогiчнi засади дистанцiйно-
го навчання дослiджували О. Андрєєв, В. Биков, Д. Iванченко, В. Кухаренко,
Є. Полат, П. Стефаненко, А. Хуторський та iн.

Метою статтi є дослiдження педагогiчної проблеми пiдготовки майбутнiх
учителiв математики до дистанцiйного навчального процесу.

Основна частина
Реалiзацiя дистанцiйного навчання неможлива без наявностi пiдготовле-

них до роботи з технологiями дистанцiйного навчання педагогiв. Для розв’я-
зання завдань освiти в умовах її iнформатизацiї необхiдно сформувати в
учителя математики готовнiсть до реалiзацiї дистанцiйного навчання пре-
дмету, яка найближчим часом стане одним з елементiв цiлiсної готовностi
педагога до професiйної дiяльностi в умовах iнформатизацiї суспiльства й
освiти.

Перш за все, необхiдно оновлення змiсту пiдготовки вчителя математики
в контекстi використання iнформацiйних технологiй за такими напрямками:

— використання мультимедiа в процесi навчання (презентацiї, демонстра-
цiї, динамiчнi вiзуалiзацiї, вiдеолекцiї, комп’ютерна пiдтримка окремих
модулiв i тем та iн);

— розробка й використання в процесi навчання електронних освiтнiх ре-
сурсiв (електронних пiдручникiв, хрестоматiй та iн.);

— розробка й використання в процесi навчання спецiалiзованих пакетiв i
програм (ТеХ, Maple, MathCAD, GeoGebra та iн.);

— створення й використання електронних бiблiотек, медiатек з необхiдни-
ми навчальними ресурсами iз забезпеченням вiльного доступу для всiх
учасникiв освiтнього процесу;

— використання систем комп’ютерної дiагностики якостей та здiбностей
учнiв.
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У пiдготовцi майбутнiх вчителiв математики до дистанцiйного навчання
повинна бути систематичнiсть. Вона може бути забезпечена впровадженням у
навчальнi програми пiдготовки здобувачiв вищої освiти у педагогiчних вишах
таких етапiв: реалiзацiя системи спецiалiзованих курсiв у варiативнiй части-
нi навчального плану, органiзацiя навчальної та науково-дослiдної дiяльностi
студентiв з використанням дистанцiйного навчання, активна самостiйна робо-
та студентiв iз використанням дистанцiйних освiтнiх технологiй, заохочення
та залучення студентiв до створення освiтнiх ресурсiв безпосередньо на сайтi
дистанцiйного навчання унiверситету [2].

Для пiдготовки вчителя до реалiзацiї дистанцiйного навчання було роз-
роблено дистанцiйний курс «Дистанцiйне навчання в сучасних навчальних
закладах», одним iз роздiлiв якого є дистанцiйне навчання математичних ди-
сциплiн та його специфiка.

Пiд дистанцiйним навчанням математики розумiємо процес передачi й за-
своєння математичних знань, органiзацiї дiяльностi з їх засвоєння, а також
перетворення їх у надбання iндивiда в умовах спецiально створеного техно-
логiчного iнформацiйно-освiтнього середовища, за допомогою якого здiйсню-
ється взаємодiя мiж учителем й учнями. А одним з визначальних чинникiв у
реалiзацiї дистанцiйного навчання математики є iнформацiйно-освiтнє сере-
довище дистанцiйного навчання [3].

Для дистанцiйної пiдтримки курсу використано вiльно поширювану з вiд-
критим кодом систему дистанцiйного навчання MOODLE [1].

За результатами вивчення дисциплiни в здобувачiв повиннi бути сформо-
ванi такi компетентностi:

— здатнiсть до проведення аналiзу стану, визначення потреб й оцiнювання
можливостi iнформатизацiї закладу освiти;

— здатнiсть до розробки та органiзацiї проведення дистанцiйного навчання
в навчальному заклад;

— здатнiсть добирати iнтерактивнi методи та форми навчання;

— готовнiсть здiйснювати методичний супровiд навчального процесу он-
лайн;

— готовнiсть контролювати отриманi знання (рiзного типу iнтерактивнi те-
сти, тренажери i лабораторнi практикуми, домашнi завдання та iн.);

— готовнiсть вiльно використовувати та створювати iнформацiйнi ресурси
в системi дистанцiйного навчання, користуватися сервiсами й ресурсами
курсiв у системi дистанцiйного навчання.
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Висновок
Вищезазначенi напрямки дiяльностi можуть бути використанi при пiд-

готовцi майбутнього вчителя математики для нової школи iнформацiйного
суспiльства. Їх реалiзацiя пiд час пiдготовки вчителя уможливить досягне-
ння бажаного результату — формування здатностi й готовностi випускника
до рацiонального й доцiльного використання дистанцiйних та iнформацiйних
технологiй у професiйнiй дiяльностi та продуктивнiй взаємодiї з сучасним
учнями.
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Ways to improve the preparation of future teacher of mathematics
for distance learning process

The article is devoted to issues related to the preparation of future teachers of
mathematics in the conditions of informatization of education. Specific features
of the process of training teachers of mathematics to the distance learning process
are defined. The ways to prepare candidates for the implementation of distance
learning are advanced.
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