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Часто існують думки, що електронні засоби з чітко окресленими
інструментами обмежують практичний підхід до навчання. Найголовнішою
перевагою дистанційного навчання є можливість спробувати застосувати нові
знання відразу в процесі навчання. Тому важливо, щоб в електронних курсах були
розроблені завдання, які допомагали б не тільки перевіряти запам’ятовування, але
і давали можливість слухачам спробувати себе в обставинах, аналогічних до
реальних [2].
Найголовніша перевага електронного навчання – це можливість
попрактикуватися в застосуванні нових знань всередині курсу [3]. Студент не
втрачає терпіння, у нього не закінчується відведений для тренінгу час, не буває
занадто великої групи, в якій неможливо кожному приділити достатню кількість
уваги. Так, у електронного навчання є і мінуси, наприклад, на відміну від живого
експерта, тут практично неможливо отримати моментально відповіді на
запитання, що виникли. Зате в електронних курсах ми можемо дати студентам
можливість самостійно перевірити себе, оцінити наскільки добре вони засвоїли
матеріал. А тому завдань в курсах має бути достатньо, вони повинні бути різними.
І вони мають не лише давати інформацію організаторам навчання про результати
діяльності студентів, а й допомагати студентам у процесі навчання.
З нашого досвіду зазначимо, що важливим є питання співвідношення теорії
та практики в дистанційному курсі [1; 4]. Вважається, що чим більше розроблено
в курсі завдань, тим більше у слухача буде можливостей для активного залучення
до вивчення матеріалу, а найголовніше набагато більше шансів на
запам’ятовування матеріалу. Найпростіше співвідношення теорії і практики в
курсі – 50 на 50. Якщо тема практична, тобто пов’язана з якимись важливими
діями, то варто зробити трохи менше теорії і трохи більше практики, наприклад, у
співвідношенні 30 на 70. Якщо ж питання більш інформаційне, то домінуючою в
курсі може стати теорія, наприклад, у пропорції 60 на 40. А ось будь-які
співвідношення, починаючи від 70 на 30 на користь теорії, для навчання можуть
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», 30 квітня 2020, № 5

47

Секція: Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ЗВО

бути небезпечними, так як обсяг пасивно представленої інформації набагато
більший, ніж активна частина навчання і за короткий час практики слухач просто
не встигне опрацювати весь представлений теоретичний матеріал.
Вважаємо, що завдання у дистанційному курсі можна класифікувати за
різними ознаками. Наприклад, їх можна розділити на формувальні та перевірочні
практичні завдання. Найкраще коли в курсі є різні типи завдань. Перевірочні
завдання – це ті, за результатами яких студент отримує оцінку. Виконуючи їх, він
буде уважнішим. У формувальних же завданнях потрібно створити студентові
спокійніше середовище навчання. Стрес заважає вільно думати. Без зайвого
стресу у процесі навчання є можливість для міцнішого засвоєння знань.
Для розвитку мислительної діяльності студентів в електронному курсі
доцільно, на нашу думку, використовувати завдання різного рівня складності
згідно таксономії Б. Блума. На думку вченого цілі навчання залежать від ієрархії
когнітивних процесів: запам’ятовування, розуміння, застосування, аналізу, синтезу
та оцінювання. Кожному з цих рівнів може пропонуватися відповідний набір
завдань. Переходом від одного рівня до іншого може керувати викладач
дистанційного курсу, наприклад, у системі Moodle.
LMS Moodle – це модульно-орієнтоване навчальне середовище, що дає
можливість створювати електронні курси. Система надає ресурси для розміщення
завдань різного рівня, як у вигляді тестових запитань, так і у вигляді елементу
Завдання, можливості участі у Семінарі, Проекті тощо. Ці елементи
забезпечують зворотний зв’язок студента і викладача, а деякі дозволяють
переглянути і оцінити роботи інших слухачів курсу.
Розглянемо можливості LMS Moodle для розробки завдань різного рівня.
Елементи Анкета та Анкетне запитання дають можливість викладачу оцінити
рівень знань студентів на початковому етапі вивчення конкретної теми.
Елемент курсу Тест дозволяє викладачу розробляти тести з використанням
запитань різних типів. Тестові запитання можна сформулювати по різному. В
основному вони спрямовані на репродуктивний рівень «знання» та «розуміння» за
типологією Б. Блума. Завдання рівнів «синтез» та «оцінювання» важко реалізувати
з допомогою елементу Тест. Розглянемо інші елементи електронного навчання
для їх реалізації. Для завдань продуктивного рівня доцільно використовувати такі
елементи курсу, як Форум, Семінар, Завдання.
Елемент Форум зручний для навчального обговорення проблем, проведення
консультацій. Форум можна використовувати також для завантаження студентами
файлів. З його допомогою можна реалізувати завдання таких рівнів:
- «аналіз» – студент вивчає матеріал, розчленовує його на частини,
встановлює взаємозв’язки, робить висновки, узагальнення, висуває гіпотези і
знаходить докази для їх підтвердження;
- «оцінювання» – представляє та аргументує свою думку, висловлює
судження про інформацію, обґрунтованість ідей, якість роботи тощо.
Елемент Семінар – це вид занять, де кожен студент виконує власну роботу, а
також може оцінювати результати діяльності інших студентів. Оцінювання
відбувається на основі системи критеріїв, заданих викладачем. Підсумкова оцінка
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виставляється як зважена сума оцінок учасників семінару: автора доповіді,
слухачів, викладача. З допомогою елемента електронного курсу Семінар є
можливість реалізувати практично усі рівні завдань за типологією Б. Блума.
Елемент Завдання – це вид діяльності студента, результатом якого звичайно
стає створення і завантаження на сервер файлу будь-якого формату або створення
тексту безпосередньо у системі LMS Moodle.
У дистанційному курсі можуть використовуватись різні види практичних
завдань: на запам’ятовування; на активацію уваги і залучення; на засвоєння і
розуміння; на міркування та розвиток критичного мислення; на застосування;
ігрові завдання; складні та змішані завдання.
Розглянемо окремі види практичних завдань дистанційного курсу та їх
характеристику.
Завдання на сприйняття матеріалу (запам’ятовування, активація уваги,
засвоєння і розуміння) . Мета цих завдань перевірити, що студент зрозумів і як
сприйняв матеріал. Ці завдання в першу чергу потрібні самим студентам. Тому що
дорослим людям дуже важливо усвідомлювати, що вони нічого не пропустили і
все правильно зрозуміли. У такому завданні потрібно дати можливість подумки
звернутися до раніше вивченого матеріалу і відповісти на якесь запитання,
відповідь на яке буде демонструвати розуміння або нерозуміння. Такі завдання
іноді можуть бути розміщені навіть перед темою, що вивчається. Тоді вони
можуть стимулювати краще сприйняття матеріалу студентами.
Завдання на міркування. Ці завдання зустрічаються в курсах досить рідко.
Вони потрібні для того, щоб студент міг обміркувати тему і пошукати способи
застосування нових знань у своїй діяльності. До тих пір, поки такого осмислення
не відбувається, результату від навчання може бути небагато. Ці завдання можуть
бути представлені у формі відкритих запитань, можуть бути без варіантів
відповідей, можуть пропонувати студентові самостійно записати якісь думки,
наприклад, у вигляді есе. Їх необов’язково, на нашу думку, перевіряти. Важливо,
щоб в дистанційному курсі були моменти, коли студентові пропонується
зупинитися і осмислити вивчене. Викладачі, які навчають критичного мислення,
використовують такі завдання.
Завдання на застосування. Це основні і найважливіші завдання в
дистанційному курсі. За своєю суттю – це практикум, який може бути коротким
або, навпаки, довгим і складатися із серії дій. Основна мета такого завдання – дати
студентові ситуацію, аналогічну до реальної, в якій йому буде потрібно
застосувати нові знання. І тут мова не йде про те, що це повинен бути обов’язково
повністю візуалізований, технічно складний інтерактивний елемент. Таке завдання
може бути написано простим текстом з кількома текстовими варіантами відповіді.
Головне, щоб воно описувало реальну ситуацію і пропонувало вибір з кількох дій,
які можуть відбутися в реальному житті.
Розроблені у системі дистанційного навчання завдання для різного рівня
мислительної та практичної діяльності дають можливість студентам закріпити
знання і перейти до розв’язування складніших компетентнісних завдань.
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Створення хороших практичних завдань для курсу – це не тільки питання
технічної реалізації, це питання розуміння, як отримані знання будуть
застосовуватися на практиці. Тому важливо точно формулювати і постійно
пам’ятати цілі навчання дистанційного курсу. Саме на основі цілей навчання
можна створити по-справжньому ефективні і значущі практичні завдання.
Використання широкого спектру елементів LMS Moodle дає можливість
викладачу створювати повноцінну систему різнорівневих практичних завдань як
для розвитку мислительної діяльності, так і виконання практичних завдань на
різних етапах навчального заняття дистанційного курсу.
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Основною метою астрономічної освіти є формування системи знань про
методи та результати вивчення законів руху, фізичної природи й еволюції
небесних тіл та Всесвіту, висвітлення ролі астрономії у пізнанні законів природи,
використання яких є основою для розв’язання глобальних проблем земної
цивілізації [3].
Використання
інноваційних
педагогічних
технологій,
інтерактивних методів і форм навчання при викладанні астрономічної складової
курсу Фізика та астрономія сприяє створенню атмосфери пошуку і творчості,
конструктивного спілкування викладача та студента. «Важливою педагогічною
ідеєю викладача – на думку С. Г. Литвинової, – є створення умов для цікавої,
захоплюючої, розумової пізнавальної діяльності кожного студента. Для цього
необхідно навчити їх отримувати інформацію, аналізувати її, визначати головні
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