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ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОГО ПЛАНШЕТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СИНХРОННИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
АНОТАЦІЯ
Формулювання проблеми. Впровадження дистанційної системи навчання у закладах вищої освіти України виявило багато питань
щодо її організації. Окрім суто технічних питань, гостро стають питання ефективної організації самого процесу
навчання – обрання правильного формату занять, зручних інструментів тощо. Особливо складною проблемою є
вивчення фундаментальних математичних дисциплін за дистанційною формою навчання. Затверджений роками
ефективний формат лекційних та практичних занять в умовах дистанційної освіти потребує дуже виважен ого
підходу до його реалізації. Практичні заняття з математичного аналізу вимагають обов’язкового використання
дошки, активної колективної роботи та участі студентів у розв’язуванні завдань. Метою дослідження стало
вивчення та визначення технічних можливостей використання графічного планшету при проведенні синхронних
практичних занять з математичного аналізу в умовах дистанційного навчання.
Матеріали і методи. Були використані теоретичні методи дослідження для проведення аналізу сучасного стану проблеми та
існуючих можливостей організації процесу дистанційного навчання; експериментальні методи для визначення
необхідних функцій інструментів для проведення синхронних практичних занять з математичного аналізу у
дистанційній формі; принципи та підходи дизайн -мислення для отримання ефективних рішень організації
дистанційних занять. Стаття є результатом впровадження в навчальний процес використання графічного
планшету при проведенні синхронних занять з математичного аналізу в дистанційній формі у Харківському
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.
Результати. У статті наведені результати дослідження питання якісної організації синхронних практичних занять з
математичного аналізу у дистанційній формі та їх практична реалізація. Наближення до звичайних аудиторних
занять в умовах дистанційного навчання надають заняття у форматі онлайн-відеоконференції.Організаціявпроцесі
відеоконференції аналогу роботи студентів біля дошки потребує застосування спеціальних технічних засобів.
Можливість якісного синхронного написання на електронній дошці надає графічний планшет. За умов наявності
подібних технічних засобів у кожного суб’єкта навчання, і ,навіть, якщо графічний планшет є лише у викладача,
дистанційне практичне заняття може бути проведеним без будь-яких втрат порівняно зі звичним аудиторним
заняттям.
Висновки. Використання графічного планшету на синхронних практичних заняттях з математичного аналізууформаті онлайнвідеоконференції надає можливість повністю відтворити звичне аудиторне заняття в умовах дистанційної освіти.
При проведенні практичних занять з математичного аналізу чітке написання формул, швидкість роботи
електронної дошки, можливість збереження листів дуже впливають на якість проведення заняття. Графічний
планшет дозволяє писати та малювати стилусом наче ручкою, і користувачу не потрібно мати ніяки х спеціальних
навиків, бо написання на планшеті повністю відповідає звичному написанню на листі або на дошці. Вивчення
можливостей використання нових технічних засобів в освіті, їх впровадження в педагогічну діяльність,обізнаністьв
інноваційних підходах – все це стає невід’ємною частиною роботи викладача.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дистанційна освіта, дистанційне навчання, синхронне заняття, практичне заняття, математичний аналіз,
графічний планшет.

ВСТУП
Постановка проблеми. Тенденці я впрова дження в осві тні й процес на шої кра їни рі зних форм диста нці йного
на вча ння в оста нні роки прогляда ла сь доста тньо чі тко. Цей процес йшов досить пові льно – не зва жа ючи на зна чну
кі лькі сть на уково-методичних публі ка ці й за цим на прямом, широкий вибі р осві тні х пла тформ та і нструменті в, не та к
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ба га то вищих на вча льних за кла ді в Укра їни змогли які сно реа лі зува ти диста нці йне на вча ння. У зв’язку зновимивикликами
ча су – па ндемі єю та строгим ка ра нтином, а льтерна тива диста нці йному на вча нню зовсі м зникла , і це ста ло серйозним
випробува нням для всі єї системи осві ти. Диста нці йне на вча ння стрі мко уві йшло в осві тні й процес на шої кра їни ра зомз
великою кі лькі стю проблем та пита нь до їх розв’яза ння. Окрі м суто техні чних пита нь, гостро ста ють пита ння ефективної
орга ні за ці ї са мого процесу на вча ння – обра ння пра вильного форма ту за нять, зручних і нструменті в тощо. Згі дно
«Положення про диста нці йне на вча ння» Мі ні стерства осві ти і на уки Укра їни впрова дження диста нці йної системи
на вча ння у за кла да х вищої осві ти потребує системної роботи щодо її орга ні за ці ї (zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04).
В Положенні визна чено, що «Диста нці йне на вча ння реа лі зовується шляхом: за стосува ння диста нці йноїформияк окремої
форми на вча ння; використа ння технологі й диста нці йного на вча ння для за безпечення на вча ння в рі зних форма х». За
диста нці йною формою на вча льний процес у за кла да х вищої осві ти повинен зді йснюва тись у визна чених ві дпові дною
осві тньою програ мою форма х: на вча льні за няття (лекці йні , пра ктичні , ла бора торні , семі на ри, консульта ці ї тощо),
са мості йна робота , контрольні за ходи, пра ктична пі дготовка .
На вча льні за няття, отрима ння на вча льної і нформа ці ї за диста нці йною формою, спі лкува ння мі ж суб’єкта ми
диста нці йного на вча ння згі дно «Положення про диста нці йне на вча ння» можуть проводиться як синхронно, та к і
а синхронно (zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04). Синхронні сть за безпечується використа нням і нформа ці йнокомуні ка ці йних технологі й, на прикла д, можливостями ві деоконференц -зв’язку, при умова х на лежної швидкості
Інтернету, яка пов’яза на з фі на нсовими можливостями та територі а льною прина лежні стю суб’єкті в навчання.Організація
які сного на вча льного процесу в умова х диста нці йного на вча ння вима га є кропі ткої роботи педа гогічнихпрацівниківщодо
визна чення на йкра щих форм та ві дпові дних техні чних за собі в на вча ння. Особливо скла дною проблемою ста є вивчення
фунда мента льних природничо-ма тема тичних дисциплі н за диста нці йною формою на вча ння. За тверджений рока ми
ефективний форма т лекці йних, пра ктичних та ла бора торних за нять, як виявилось, в умова х дист а нці йного на вча ння
потребує дуже вива женого пі дходу до його реа лі за ці ї та спеці а льних і нструменті в, які , на жа ль, не розроблені унаявних
пла тформа х диста нці йної осві ти (Зуб&Прокопенко&Яловега, 2020).
Актуальність дослідження. Проблема орга ні за ці ї диста нці йного на вча ння у вищих на вча льних за кла да х
дослі джується ба га тьма ві тчизняними на уковцями, почина ючи з кі нця 20 – поча тку 21 столі ть. На жа ль, впрова дження
диста нці йної осві ти в Укра їні поча лось зна чно пі зні ше європейських кра їн, США та і нших розвинутих кра їн. Лише
на прикі нці 90-х рокі в 20 столі ття і нформа тиза ці я осві ти ста ла ва жливим ета пом реформува ння всієїсистемиосвітиУкраїни
– Верховною Ра дою було прийнято За кон Укра їни «Про на ці она льну програ му і нформа тиза ці ї»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80). Са ме з прийняття цього за кону в Укра їні починаютьсяперші
суттєві змі ни у на прямку і нформа тиза ці ї осві ти. У ві тчизняні й на уково -педа гогі чні й лі тера турі на сьогодні можна виділити
декі лька на прямкі в дослі джень: проводиться а на лі з норма тивно -пра вової ба зи супроводження диста нці йної осві ти,
можливостей та ві дмі нностей пла тформ, пі дході в до орга ні за ці ї диста нці йного на вча льного процесу, структури
на вча льних курсі в тощо. Дослі дження ста новлення та розвитку і нформа тиза ці ї осві ти в Укра їні та в і ншихкраїнахглибоко
розкрито у пра цях Б. Шуневича , А. Гуржі й, В. Ла пі нського, розроблені методичні посі бники з диста нці йного на вча ння
на уковцями П. Дмитренком, Ю. Па сі чником, посі бник для а вторі в диста нці йних курсі в О. Гороховським (Гороховський,
2007; Гуржій&Дмитренко&Пасічник, 1998; Гуржій&Лапінський, 2014; Дмитренко, 1999; Шуневич, 2009), дисерта ці йні
дослі дження все ча сті ше стосуються тих а бо і нших пита нь диста нці йної осві ти. Ба га то за кла ді в вищої осві ти Українивже
за прова дили елементи диста нці йного на вча ння, деякі пропонують повноці нну диста нці йну вищу осві ту.Але частішза все
диста нці йне на вча ння зводиться до а на логу за очного і з зовсі м невеликими змі на ми: на да ння доступу до методичних
ма тері а лі в та переві рка зроблених контрольних робі т. Використа ння нові тні х за собі в, форм і методі в на вча ння ма є
поодинокі прикла ди. Особливо гостро ці проблеми проявились пі д ча с ка ра нтину, коли диста нці йне навчаннязалишилось
єдиною можливою формою.
Ана лі зуючи на явні пі дходи до проведення лекці йних за нять за диста нці йною формою, сере д яких синхронна та
а синхронна переда ча студента м ві део-, а уді о-, гра фі чної та текстової і нформа ці ї, можна сказати,що дляцього типузанять
диста нці йне на вча ння не несе великих проблем щодо необхі дних перебудов. Але при проведенні пра ктичних за нять
умови диста нці йного на вча ння призводять до необхі дності вирі шення великої кі лькості пита нь. За звича й вивчення
фунда мента льних ма тема тичних дисциплі н, до яких ві дноситься і ма тема тичний а на лі з, потребує обов’язкових
використа ння дошки, уча сті студенті в у розв’язува нні за вда нь, а ктивної колективної роботи. На жа ль, в умова х
диста нці йного на вча ння викла да чі ча сті ш за все обмежуються прикла да ми розв’язува ння за вда нь у методичних
ма тері а ла х та у ві деофа йла х у за писі , а бо онла йн-демонстра ці ї презента ці йних ма тері а лі в. Колективна робота вгрупі та
ві дпра цюва ння нової і нформа ці ї студента ми ча сто виключені з процесу диста нці йного на вча ння, що ста є великою
проблемою при опа нува нні ма тері а лу.
Метою дослідження ста ло вивчення та визна чення техні чних можливостей використа ння гр а фі чного пла ншету
при проведенні синхронних пра ктичних за нять з ма тема тичного а на лі зу в умова х диста нці йного на вча ння .
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пра ктичне за няття є методом репродуктивного на вча ння, котрий за безпечує зв’язок теорі ї з пра ктикою, сприяє
виробленню у студенті в умі нь і на вичок за стосува ння зна нь, отрима них на лекці ї та в процесі са мості йної роботи. В
за лежності ві д специфі чних особливостей на вча льних дисциплі н пра ктичні за няття в за кла да х вищої осві ти проводяться
за рі зними форма ми. Але в неза лежності ві д предмету, пі д пра ктичним за няттям розумі ють за няття, яке проводитьсяпід
кері вництвом викла да ча та на ці лене на поглиблення теоретичних зна нь та опа нува ння визна ченими метода мироботи.
Пра ктичні за няття є са мою ємною ча стиною на вча льного на ва нта ження у за кла да х вищої осві ти.
Пра ктичне за няття з будь-якої дисциплі ни – це колективне за няття, яке спира ється на групове мислення. Велике
зна чення ма є а тмосфера , яка па нує на за нятті , можливі сть ві дкритого ді а логу з усі ма уча сника ми на вча льного процесу.
Серед основних ці лей пра ктичного за няття є: система тиза ці я, за крі плення та поглиблення теоретичних зна нь; навчання
прийома м розв’язува ння пра ктичних за да ч, на буття на вичок та вмі нь щодо викона ння розра хункі в, гра фі чних та і нших

96

.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО)

випуск 1(23), частина 2, 2020

виді в за вда нь; на вча ння роботи с лі тера турою; формува ння вмі ння са мості йного на вча ння. Ва жливим є змі цнення
утворення зв’язкі в шляхом повторюва ння викона ння ді й, ха ра ктерних для ві дпові дної дисциплі ни, та обов’язкова
рі знома ні тні сть змі сту на вча льного ма тері а лу. Диста нці йна форма при проведенні пра ктичних за нять зфундаментальних
ма тема тичних дисциплі н пі ді йма є ба га то пита нь щодо орга ні за ці ї процесу на вча ння, основним з яких єзбереженняякості
за нять, ві дпові дні сть всі м за зна ченим ці лям.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Були використа ні теоретичні методи дослі дження для проведення а на лі зу суча сного ста ну проблеми та існуючих
можливостей орга ні за ці ї процесу диста нці йного на вча ння; експеримента льні методи для визна ченнянеобхіднихфункцій
і нструменті в для проведення синхронних пра ктичних за нять з ма тема тичного а на лі зу у диста нці йні й формі ; принципита
пі дходи диза йн-мислення для отрима ння ефективних рі шень орга ні за ці ї диста нці йних за нять.
Ста ття є результа том впрова дження використа ння гра фі чного пла ншету при проведенні синхронних за нять з
ма тема тичного а на лі зу в диста нці йні й формі у Ха ркі вському на ці она льному педа гогі чному уні верситеті і мені
Г. С. Сковороди на фі зико-ма тема тичному фа культеті в група х 1М та 2М у пері од ка ра нтину (з середини березнядо кінця
тра вня 2020 року).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пра ктичні за няття з ма тема тичного а на лі зу вима га ють вкра й зва женого пі дходу до визна чення їх структури та
розподі лення ролей уча сникі в процесу на вча ння. Скла дні сть сприйняття ці єї фунда мента льної дисциплі ни студента ми
потребує ві д викла да ча за вжди чі тко пі дбира ти за да чі та ва рі юва ти з темпом за няття та рі внем за вдань взалежності від
успі шності групи. Пра ктичне за няття з ма тема тичного а на лі зу за вжд и є колективним, а ктивним, дискусі йним та з
обов’язковою роботою у дошки. Викла да ч повинен проводити за няття та ким чином, щоб упродовж нього студенти були
за йняти творчою робото, пошуком пра вильних розв’язкі в, і щоб кожний ма в можливі сть проявити свої зді бності.І якщо у
випа дку звичного пра ктичного за няття в сті на х за кла ду вищої осві ти все за зна чене вище досві дченим викла да чем вже
ві дпра цьова но рока ми і не виклика є ні яких пита нь, то при переході на диста нці йний форма т на вча ння виявляється,що
за довольнити всі вимоги до які сного проведення пра ктичного онла йн-за няття зовсі м не просто. Серед головних питань
при проведенні пра ктичного онла йн-за няття з ма тема тичного а на лі зу можна виді лити два :
 як ві дтворити роботу у дошки;
 як орга ні зува ти які сну колективну роботу.
На жа ль, ні яка презента ці я, на ві ть на йкра ща , не за мі нить послі довного логі чного викла да ння на вча льного
ма тері а лу на дошці з «живими» роз’ясненнями викла да ча та «зупинка ми» на ві дпові ді студента м. Активна колективна
робота да є перева гу пра ктичним за няттям в групі перед і ндиві дуа льними за няттями, а «жива » дошка з прикла да ми та
рисунка ми перема га є «мертву» презента ці ю. На ближення до звича йних а удиторних за нять в умова х диста нційноїосвіти
на да ють за няття у форма ті онла йн-ві деоконференці ї – кожен уча сник може прийма ти а ктивну уча сть в обговоренні , є
можливі сть колективної роботи. Скла дним пита нням ста є орга ні за ці я в процесі ві деоконференціїаналогуроботистудентів
бі ля дошки з метою ві дпра цюва ння ма тері а лу.
На ра зі і снує великий вибі р програ м для проведення ві де оконфенці й: Zoom, Skype, Google Hangouts Meet,Discord,
TrueConf тощо. Ча сто та кі програ ми на да ють функці ю «бі лої дошки» (а нгл. «whi teboa rd»), на які й можуть писа ти всі
уча сники конференці ї. Окрі м вбудова ної «бі лої дошки», за вжди є можливі сть використовува ти онла йн-дошкивІнтернеті
а бо демонструва ти екра н та писа ти в будь-які й програ мі , вста новлені й на вла сному комп’ютері . Всі ці можливості є
за га льнові домими та ча сто використовуються в роботі . Проблемою ста є які сть роботи на та кі й «бі лі й дошці»:швидкість,
зручні сть, га рна ка ртинка . І як виявляється на пра ктиці , при проведенні пра ктичних за нять з ма тема тичного аналізучітке
на писа ння формул, швидкі сть роботи електронної дошки, можливі сть збереження листі в дуже вплива ють на які сть
проведення за няття.
Чі тке та швидке на писа ння формул, ба жа но як на звича йні й дошці , вима га є використа ння допомі жних технічних
за собі в, бо, на жа ль, звична комп’ютерна мишка не да є змоги які сної роботи. Процес на писа ння зна чно спрощує
використа ння і нструменті в для ма люва ння, та ких як гра фі чний пла ншет (а бо ді гі та йзер), котрі дозволяють користувачу
писа ти та ма люва ти стилусом на че ручкою на електронні й «бі лі й дошці ». Пі дключивши гра фі чнийпланшет та встановивши
програ ми для проведення ві деоконференці й викла да ч ма є можливі сть провести онла йн-за няття у звичному форма ті .
Синхронне на писа ння з використа нням гра фі чного пла ншета сумі сне з та кими дода тка ми па кету Mi crosoftOffice,як Word,
Pa i nt, PowerPoi nt, і це спрощує як роботу з ним, та к і доступні сть для всі х уча сникі в на вча льного процесу. На рисунку 1
проі люстрова но оформлення робочого мі сця при проведенні онла йн-за нять з використа нням гра фі чного пла ншету.Як
видно з рисунку, користува чу не потрі бно ма ти ні яких специфі чних на викі в, бо на писа ння на пла ншеті повністювідповідає
звичному на писа нню на листі а бо на дошці . Рі зні види пла ншеті в та рі зний ді а па зон ці н на них та кож дозволяє обра тиз
них на йбі льш зручний для користува ча .
На ведемо прикла д орга ні за ці ї та проведення пра ктичного онла йн-за няття з ма тема тичного а на лі зу з
використа нням гра фі чного пла ншету поета пно.
1. Вибі р програ ми для проведення ві деоконференці й регла ментується вимога ми на вча льного закладу.Суб’єкти
на вча ння повинні ма ти техні чні можливості для уча сті в онла йн-ві деоконференці ї. Орга ні за ці я ві деоконференці ї
викла да чем потребує обов’язкового попередження студенті в за зда легі дь (посила ння а бо за прошення з за зна ченим
ча сом) та обов’язкового пі дтвердження отрима ння ними за прошення. Викла да ч ма є ві дкрити конференці юза 10хвилин
до поча тку за няття, щоб да ти змогу встигнути всі м уча сника м вча сно в ні й за реєструва тися.
2. Пі сля обов’язкового приві та ння викла да ч почина є за няття у визна чений ча с. Форма т за няття обираєвикладач
(пра ктичне за няття передба ча є а ктивну колективну роботу), тому потрі бно на поча тку за няття озна йомити студентів,як
буде проходити конференці я, визна чити ролі уча сникі в.
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Рис. 1. Оформлення робочого місця при використанні графічного планшету
3. За няття почина ється з короткого вступного слова , в якому викла да ч оголошує тему, мету та порядок
проведення за няття. Пі сля цього викла да ч на га дує студента м попереднє за няття та ма тері а л лекці ї, ві дпові дний
сьогодні шньому пра ктичному за няттю. Корисним при цьому є використа ння функці ї «демонстра ці я екра ну» для показу
методичних ма тері а лі в. За кі нчується цей ета п контрольними пита ннями та обговоренням дома шнього за вда ння.
4. Пі сля ві дновлення в па м’яті студенті в необхі дних зна нь, викла да ч почина є викла д основного ма тері а лу. На
цьому ета пі доці льно використа ти функці ї ві деоконференці ї «демонстра ці ї екра ну»: на якому викла да ч обира є а бо
вбудова ну «бі лу дошку», а бо онла йн-дошку, а бо дода ток па кету Mi cros oft Offi ce, на прикла д, Pa i nt. Можливість якісного
синхронного на писа ння на електронні й дошці на да є гра фі чний пла ншет (а бо ді гі та йзер), використа ння якого збері га є
звичний форма т пра ктичного за няття. За умов на явності поді бних техні чних за собі в у кожного суб’єкта на вча ння
диста нці йне пра ктичне за няття може бути проведеним без будь-яких «втра т» порі вняно зі звичним а удиторнимзаняттям.
Але, на ві ть, якщо гра фі чний пла ншет є лише у викла да ча , і снує можливі сть зберегти які сть пра ктичного за няття. Та к,
викла да ч може «виклика ти студента до дошки», уві мкнувши його мі крофон, та за писува ти розв’язаннязадачі піддиктовку
студента , що сприяє а ктиві за ці ї колективної та і ндиві дуа льної роботи.
5. За 10 хвилин до за кі нчення викла да ч ма є попередити уча сникі в конференці ї, за цей ча с пі двести висновки,
ві дповісти на пита ння, вида ти за вда ння для са мості йної роботи та встигнути попроща тися з уча сника ми конференці ї.
6. Пі сля за кі нчення за няття викла да ч ма є можливі сть виложити на ві дпові дний курс в системі дистанційноїосвіти
збережені фа йли з «листа ми дошки», у послі довному порядку проведеного за няття, в якості дода ткових методичних
ма тері а лі в.
ОБГОВОРЕННЯ
Техні чні можливості на ра зі необмежені , використа ння тих а бо і нших за собі в при орга ні за ці ї диста нці йного
на вча ння потребують пості йного професі йного розвитку педа гогі чних пра ці вникі в. Велика кі лькі сть пла тформ для
диста нці йного на вча ння, програ м для ві деоконференц-зв’язку, допомі жних техні чних за собі в для проведення за нять –
все це стрі мко розвива ється та покра щується. На ві ть ма ленька зупинка у професі йному зроста нні може ста ти суттєвою
перешкодою для викла да ча в його роботі . Необхі дно пості йно шука ти нові ш ляхи, вивча ти нові розробки та програмні
продукти, які можна використа ти в осві ті . Критичні пері оди, та кі я ка ра нтин, ста ють поштовхом розвитку та перебудови
всі єї системи осві ти – подола ння нових, ще досі неві домих проблем виводить процес на вча ння на зна ч но вищий рі вень.
Умови вимушеної і золяці ї привели до необхі дності перевести звичні а удиторні за няття у диста нці йний форма т. За умов
збереження на вча льної програ ми проблема ві дпові дності онла йн-за нять до а удиторних поста вили пита ння організації
диста нці йних за нять на йбі льш на ближених до звичних форм проведення.
Особливі стю викла да ння ма тері а лу фунда мента льних ма тема тичних дисциплі н, а ві дпові дно і курсу
«Ма тема тичний а на лі з», є обов’язкове поступове логі чне на да ння і нформа ці ї, ба жа но синхронно з опра цюва нням та
за писом у конспекта х студента ми. Тобто на вча льна і нформа ці я повинна з’являтись послі довно з можливі стюзупинок для
бі льш докла дних пояснень. Аудиторний форма т за нять дозволяє використовува ти дошку для на да ння на вча льного
ма тері а лу – логі чне викла да ння досяга ється послі довним появленням і нформа ці ї на дошці і ві дпові дним процесом
опа нува ння ці єї і нформа ці ї студента ми. На жа ль, як виявилось на пра ктиці , та кий звичний і простийформатзанять складно
реа лі зується при диста нці йних синхронних за няттях. І тому є декі лька причин: викла да чі не дуже обі зна ні в на явних
техні чних за соба х, що можуть допомогти в педа гогі чні й роботі ; використа ння звичних за собі в, та ких як мишка , не дають
га рної ка ртинки та дуже упові льнюють процес роботи на за нятті . За звича й, за мі сть пош уку нових рі шень, викла да чі
використовують ві домі – на да ння методичних ма тері а лі в у вигляді текстових фа йлі в та обговорення їх на онлайн-занятті,
а бо проведення за нять, використовуючи розроблені презента ці йні ма тері а ли. В обох цих випа дка х порушуєтьсяпроцес
одноча сного зі студента ми логі чного виведення ма тері а лу, все зводиться до пояснень теоретичнихвідомостейта розбору
на да них розв’яза нь прикла ді в. Активна колективна робота обмежується лише обговоренням та за питаннями.Аналізуючи
можливі пі дходи до орга ні за ці ї колективної роботи на синхронних пра ктичних за няттях при виникненні необхі дності
роботи у дошки (без можливості використа ння гра фі чного пла ншету), можна виді лити на ступні :
 викла да ч на да є ча с студента м для са мості йної роботи для розв’яза ння за да ч, пі сля чого вони ві дсила ють
фотогра фі ї своїх робі т викла да чу, а викла да ч в свою чергу ма є можливі сть виста вити отрима ні роботи на сві й екра н і ,
демонструючи його всі м уча сника м за няття, провести а на лі з та колективне обговорення;
 викла да ч на да є доступ студента м до «бі лої дошки» а бо демонстра ці ї свого екра ну, і всі уча сники за няття
використа ють простий на бі р тексту (формул) а бо ма люва ння за допомогою мишки.
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Порі внюючи за зна чені пі дходи з використа нням гра фі чного пла ншету, слі д ві дмі тити, що обидва пі дходи хоча і
схожі зі звичною а удиторною роботою у дошки, а ле ма ють деякі недолі ки. Та к, перший пі дхі д виключа є процес
слі дкува ння за розв’язува нням усі ма уча сника ми за няття, другий – ма є проблеми зі швидкі стю на бору тексту і , особливо,
формул, а у випа дку використа ння мишки – пога ну які сть письма та рисунку. При використа нні ж гра фі чного пла ншетуне
виника є жодної з цих проблем.
Ві д поча тку переходу на диста нці йне на вча ння в умова х ка ра нтину на фі зико -ма тема тичному фа культеті ХНПУ
і мені Г. С. Сковороди на за няттях з ма тема тичного а на лі зу груп 1М та 2М, спеці а льні сть 014.04 Середня осві та
(Ма тема тика ), було пра ктично реа лі зова но використа ння гра фі чного пла ншету. Кожне за няття, як лекці йне, та к і
пра ктичне, обов’язково мі стило роботу на дошці . Синхронні за няття за безпе чува лись можливостями ві деоконференцзв’язку (програ ма Zoom, її безкоштовний па кет), а в якості дошки використовува лись «бі лі листи» фа лі в дода тку Pa i nt
па кету Mi cros oft Offi ce (розширення *.bmp). Дода ток Pa i nt було обра но не випа дково – та кож були протестовані онлайндошки та вбудова на функці я «бі ла дошка » (а нгл. «whi teboa rd») програ ми Zoom. Але са ме дода ток Paintперемігуцьому
тестува нні , за вдяки простоті використа ння, ві дпові дності звича йному форма ту дошки, швидкості появи ка ртинки та
зручності використа ння збережених листі в. На жа ль, лише одна студентка з двох груп ма ла техні чні можливості для
які сного на писа ння на дошці , а ле це не ста ло перешкодою для а ктивної роботи всі х студенті вудошки.Прироботі студе нта
у дошки в диста нці йні й форма ті , у випа дку якщо ві н не ма в техні чних за собі в для які сного на писа ння, було використано
на ступне: студент диктува в (промовляв вголос) розв’яза ння за да чі , викла да ч пі д диктовку за писува в на дошці , і всі
уча сники за няття ба чили послі довний викла д розв’язува ння та ма ли можливі сть за да ва ти пита ння та за необхі дності
випра вляти помилки. На рисунку 2 на ведені скрі ншоти екра ну комп’ютера при проведенні онла йн-за нять за нять, які
і люструють результа т використа ння гра фі чного пла ншету.

Рис. 2. Скріншоти онлайн-занять із використанням графічного планшету
Дода тковим плюсом використа ння при роботі дода тку Pa i nt па кету Mi cros oft Offi ce ста ла можливість збереження
фа йлі в і з за зна ченою послі довні стю для доповнення ві дпові дних методичних ма тері а лі в курсу «Ма тематичнийаналіз»у
на вча льні й пла тформі диста нці йного на вча ння Moodl e. На рисунку 3 предста влені скрі ншоти зі сторі нки курсу
«Ма тема тичний а на лі з (1М Яловега І. Г.)», на яких позна чені елементи курсу (пі дкреслено), які мі стять збережені файлі з
ма тері а ла ми проведених онла йн-за нятть.

Рис. 3. Елементи дистанційного курсу, які містять файлі з матеріалами проведених онлайн -занятть
Рисунок 4 і люструє вмі ст тек і з збереженими листа ми з ма тері а ла ми роботи на дошці – фа йла ми дода тку Pa i nt
(розширення *.bmp), і менова ними у послі довному порядку за ча сом для зручності . На да ння доступу до цихматеріалівяк
для дода ткового опра цюва ння студента ми, що були присутні на за нятті , та к і для ві дсутні х, на да є можливість більшякісно
орга ні зува ти процес на вча ння.
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Рис. 4. Вміст тек із збереженим файлами з матеріалами проведених онлайн -занятть
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Стрі мкий розвиток і нформа ці йно-комуні ка ці йних технологі й вима га є ві д викла да чі в неперервного на вчаннята
пості йного професі йного розвитку. Ба га то техні чних за собі в ста ють на допомогу в педа гогі чні й роботі,особливо важливим
це є при диста нці йному на вча нні . Вже неможливо не бути обі зна ним, суча сні сть викла да ча визна ча є його професійність,
є одні єю з на йва жливі ших якостей на тепері шні й ча с. Пра ктична реа лі за ці я диста нці йного на вча ння виявила велику
кі лькі сть пита нь, які потрі бно розв’яза ти якомога скорі ше, і ва жливою за да чею за лиша ється проблема збереження
звичного ві дпра цьова ного рока ми форма ту на вча ння фунда мента льних ма тема тичних дисциплі н. Послі довне, логі чне
викла да ння на вча льного ма тері а лу, можливі сть а ктивної колективної роботи в групі , робота у дошки – все це є
обов’язковими умова ми які сного на вча ння фунда мента льним ма тема тичним дисциплі на м, і використа ння на онла йнза няттях гра фі чного пла ншету на да є можливі сть повні стю ві дтворити звичне а удиторне за няття в умова х диста нці йної
осві ти.
Для вирі шення проблеми які сної орга ні за ці ї процесу диста нці йного на вча ння ще на лежить ві дпові сти на багато
пита нь. Суча сний ста н розвитку технологі й, проникнення і нформа ці йно -комуні ка ці йних за собі в в усі га лузі вима га ють
швидкої реа кці ї уча сникі в на вча льного процесу. Вивче ння можливостей використа ння нові тні х техні чних засобіввосвіті,
їх впрова дження в педа гогі чну ді яльні сть, обі зна ні сть в і ннова ці йних пі дхода х – все це ста є неві д’ємноючастиноюроботи
викла да чі в. На ра зі ми спостері га ємо, як неза лежні ві д на с причини, а са ме па ндемі я і вимушений перехідна дистанційну
форму на вча ння, ста ли поштовхом до реорга ні за ці ї всі єї осві тньої системи, і кожний може внести свою ча стку у цей
процес, в за лежності ві д проблем, які виникли на шляху переходу до диста нці йного осві ти.
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THE USE OF A GRAPHICS TABLET DURING SYNCHRONIZED SEMINARS ON MATHEMATICAL ANALYSIS
ІN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Iryna Yaloveha
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine
Abstract.
Formulation of the problem. The introduction of a distance learning system in higher education institutions in Ukraine has revealed many
questions about its organization. In addition to purely technical issues, there are acute issues of effective organization of thelearning
process - choosing the right format of classes, convenient tools, and more. A particularly difficult problem is thestudyoffundamental
mathematical disciplines by distance learning. The effective format of lectures and seminars in the conditions of distanceeducation,
approved over the years, requires a very balanced approach to its implementation. Seminars in mathematical analysis requirethe
mandatory use of the board, active teamwork, and student participation in solving problems. The studyaimed to studyand determine
the technical feasibility of using a graphics tablet in conducting synchronous practical classes on mathematical analysisin termsof
distance learning.
Materials and methods. Theoretical research methods were used to analyze the current state of the problem and the existing possibilities of
organizing the process of distance learning; experimental methods for determining the necessary functions of tools for conducting
synchronous seminars on mathematical analysis in remote form; principles and approaches of design thinking to obtain effective
solutions for the organization of distance learning. The article is the result of the introduction of the use of a graphics tab let in the
educational process during synchronous seminars on mathematical analysis in the remote form at the H.S. Skovoroda Kharki v
National Pedagogical University.
Results. The article presents the results of research on the quality of organization of synchronous seminars in mathematical analysis in remote
form and their practical implementation. Approaches to the usual classroom cl asses in the context of distance learning provide
classes in the format of online video conferencing. The organization in the course of videoconference of analog of work of st udents
at a board demands the application of special technical means. The possibi lity of high-quality synchronous writing on theelectronic
board provides a graphics tablet. Given the availability of such technical means for each subject, and even if the graphics t ablet is
only the teacher, the distance learning session can be conducted without any losses compared to the usual classroom.
Conclusions. The use of a graphics tablet in synchronous seminars in mathematical analysis in the format of online video conferencing pr ovides
an opportunity to fully reproduce the usual classroom lesso n in terms of distance education. When conducting seminars on
mathematical analysis, clear writing of formulas, the speed of the electronic board, the ability to save letters greatly affe cts the
quality of the class. The graphics tablet allows you to write and draw with a stylus like a pen, and the user does not need to haveany
special skills, because writing on the tablet is completely consistent with the usual writing on a sheet or board. Exploring the
possibilities of using new technical means in education, their introduction into pedagogical activities, awareness of innovative
approaches – all this becomes an integral part of the teacher’s work.
Keywords: distance education, distance learning, synchronous class, practical class, mathematical analysis, graphic tablet.
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