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Розглянуто особливості створення і впровадження дистанційного модуля в 

курсі «Вища математика» на платформі дистанційного навчання Moodle в 
ОНАХТ. Розроблено структуру дистанційного модуля курсу «Вища математика». 
Проведено аналіз результатів дистанційного модуля та соціального опитування 
студентів. Виявлено переваги та недоліки дистанційного навчання курсу «Вища 
математика» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». 

Ключові слова: Вища математика, дистанційний модуль, платформа 
Moodle, ОНАХТ,  форум, чат, тест, мотивація. 

 
У Європі наприкінці XVIII століття з’явився регулярний і доступний по-

штовий зв’язок. Саме тоді і виникло «кореспондентське навчання». Учні по-
штою отримували навчальні матеріали, вели листування з педагогами та скла-
дали іспити довіреній особі або представляли наукову роботу (Желудкова & 
Высочина, 2013). Нововведення або інновації властиві будь-якій професійній 
діяльності людини і тому природно, що вони стають предметом вивчення, ана-
лізу й подальшого впровадження. Інновації самостійно не виникають, а є ре-
зультатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду як окремих ви-
кладачів, так і цілих колективів. Цей процес не може бути стихійним, він 
потребує управління. Від якості знань, які студенти отримують у ВНЗ, залежить 
ступінь засвоєння ними спеціальних і профільних дисциплін і можливість оріє-
нтуватися у складних питаннях професійної діяльності. Сучасний стан науки і 
практики ставить завдання, для виконання яких необхідно здійснювати пошук і 
розроблення нових засобів, ефективних методик і технологій навчання, що за-
безпечують високоякісну освіту в умовах дефіциту часу, зростаючого обсягу 
інформації і скорочення кількості часу на її засвоєння.  

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) уже широко і 
активно застосовує в освітньому процесі  платформу дистанційного навчання 
Moodle. І ми сьогодні хочемо зупинитися на особливостях впровадження еле-
ментів дистанційного навчання під час вивчення курсу «Вища математика» для 
студентів ОНАХТ. 

При створенні курсу «Вища математика» для студентів спеціальності 181 
«Харчові технології» притримувалися наступної структури: у відповідності до 
робочої програми, увесь матеріал групували та представляли на платформі за 
темами. Для освоєння кожної теми студентові пропонується лекційний матері-
ал, зразки розв’язання типових задач з даної теми та набір вправ для домашньо-
го закріплення матеріалу. Для студентів це додаткова можливість ознайомитись 
з матеріалом у разі відсутності на заняттях або неповного засвоєння теми та до-
помога при вивченні тем, що виносяться на самостійне опрацювання.  
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З урахуванням економічної ситуації у країні, ОНАХТ уже не перший рік 
упроваджує дистанційний модуль для студентів усіх курсів, усіх спеціальнос-
тей з дисциплін другого семестру (Федченко, Худенко & Коновенко, 2017). Да-
ний модуль передує очному навчанню і традиційно проходить взимку (лю-
тий — початок березня).  

І тут зупинимося на особливостях дистанційного модуля (рис. 1). По-
перше, необхідно детально пояснити особливості даного модуля, указати вимо-
ги до робіт, строки виконання завдань та критерії оцінювання. 

По-друге, викладачеві потрібно забезпечити супровід студентів на всіх 
етапах навчання, адже відчуття колективу й підтримки завжди додає мотивації. 
Саме в таких моментах у нагоді стає можливість створення на Moodle форуму 
або чату. 

 

 
Рис.1. Дистанційний модуль «Вища математика»  

для спеціальності 181 «Харчові технології» 
 

Спільне обгорнення питань дозволяє студентові швидше ввійти в ритм ди-
станційного навчання та отримати допомогу як від викладача, так і від будь-
кого з даного курсу, що є гарним досвідом для усіх.  

По-третє, виникає потреба у підвищенні зацікавленості студентів через 
урізноманітнення подачі матеріалу. Тут слід вказати, що платформа Moodle до-
зволяє поєднувати можливості платформи з іншими цікавими та корисними ре-
сурсами. Зокрема, використання відеохостингу YouTube, сервісу 
LearningApps.org тощо (Корнієнко, Федченко & Трішин, 2016). 

При створенні дистанційного модуля, як правило, використано вид діяль-
ності «Урок», що дає можливість включення наприкінці уроку декілька тесто-
вих питань для перевірки засвоєння матеріалу. Слід зазначити, що сервіс 



LearningApps.org має функцію, що дозволяє вставляти тестові перевірочні пи-
тання у відео на різних етапах показу (https://learningapps.org/).  

Для контролю й діагностики розуміння студентами матеріалу курсу «Вища 
математика» використано елемент «Тест» (рис. 2). Це гнучкий інструмент і йо-
го впровадження дозволяє підвищити ефективність вивчення зазначеного курсу 
та активізувати роботу студентів. 

Після аналізу результатів дистанційного модуля та соціального опитування 
студентів курсу «Вища математика» з’ясовано переваги та недоліки даного ди-
станційного навчання. 

Зокрема, перевагами є:  
1) доступність до матеріалу будь-де, будь-коли і з будь-якого пристрою, 

що має доступ до Інтернету; 
2) спонукання студентів до самоосвіти; 
3) можливість залучення студентів до участі в обговоренні важливих пи-

тань за допомогою створення тематичних форумів та чатів. 

 
Рис.2. Тест на визначення типу диференційного рівняння , який зроблено за допомогою 

сервісу LearningApps.org 
 

Необхідно особливу увагу звернути на слабку мотивацію до самостійного 
навчання у студентів. І тут на початкових етапах навчання доцільно тьютору 
та/або викладачу спробувати залучити пасивних студентів до обговорення одні-
єї з тем форуму. Адже, участь студента в обговоренні принаймні однієї теми 
підвищує ймовірність проходження дистанційного модуля повністю. 

Узагальнюючи, слід зазначити, що дистанційний модуль є важливою скла-
довою навчального процесу в ОНАХТ і отримані результати підтверджують 
доцільність його впровадження. 
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