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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМСДН 
 

Про переваги та недоліки використання програмних продуктів 
навчального призначення можливо говорити лише в контексті навчальної і 

методичної діяльності, для підтримки якої вони призначені. Розглядаються 

можливості використання КОМСДН з позиції двох користувачів (вчителя і 

учня). Оцінювання переваг і недоліків щодо використання програми носить 
суб’єктивний характер (умовний), оскільки позитивні аспекти і негативні 

наслідки використання EduBotStartap визначаються вміннями педагога 

методично вмотивовано та педагогічно виважено використовувати КОМСДН 
в навчальному процесі [1]. 

Аналіз результатів експериментального дослідження [2] дає підстави 

стверджувати, що в змішаному режимі дистанційного навчання, в тому числі 

з використанням імерсивних технологій (з участю вчителя) моральна, 
психологічна підтримка важливіша, ніж необхідність пояснення 

теоретичного матеріалу курсу. Перевагою дослідницького навчання є 

можливість вчителів взаємодіяти з кожним учнями в ході розв’язування 
дослідницьких завдань і заохочувати співробітництво між окремими учнями 

(в разі потреби) [6]. У змішаному середовищі навчання за участі вчителя та 

учнів (як в класі, так і в Інтернеті) долається психологічний бар’єр між 

вчителем і учнем, що підтверджує пріоритетну участь учня в навчанні і 
ґрунтовне розуміння математики в теоретичному і практичному аспектах.  

Існування позитивних і негативних моментів різних форм традиційного 

навчання, демонстрація тісної інтеграції між різними видами діяльності в 
класі та в он-лайн режимі засобами Інтернет доводить необхідність розвитку 

відносин між школярами в класі та в режимі он-лайн. Крім того, вчитель 

виступає в ролі посередника в Інтернеті для проведення семінарів, лекцій, 

уроків із врахування психолого-педагогічних особливостей учнів, стимулює 
участь учнів в он-лайн обговореннях, в форумах. Крім того, вчителі 

відчувають «конкуренцію» в он-лайн навчанні, що стимулює брати на себе 

відповідальність за власні форуми та їх автономність, професійне зростання в 
дистанційному середовищі спільної роботи [7]. З метою підтримки різних 

потреб учнів вчитель продумує завдання, відповідні підходи до навчання з 

використанням EduBotStartap (див. Рис.1). 
 



 
 

Рис. 1. Профіль «віртуального помічника» EduBotStartap 
 

Завдяки використанню змішаної форми навчання вчителі допомагають 

учням підготуватися до іспитів, корегуючи їх відповіді, і оцінивши 

особистий шлях кожного учня в процесі навчання. Результати 

експериментів [8] доводять, що в процесі змішаного навчання школярі 
займаються активніше та з більшою цікавістю, в тому числі ефективніше 

виконують лабораторні практикуми, розв’язують дослідницькі задачі, 

розрахунково-графічні роботи [2]. Але найскладніші завдання учні 
вирішують в класі з обов’язковою допомогою вчителя. 

Серед усіх моделей дистанційного навчання виокремлюємо змішане 

навчання (blended learning), що дозволяє використовувати накопичений 

позитивний досвід здійснення традиційного навчання, доповнюючи його 
сучасними імерсивними технологіями. 

Вчителі створюють і підтримують відносини з кожним студентом в 

мережі, намагаючись уникати асиметрії. Вчитель в он-лайн середовищі 
працює в режимі активного діалогу, не нав’язуючи ролі, передбаченої 

завданням. Всі учасники обмінюються ідеями, а вчитель координує 

автономію учнів [9]. В результаті учні долають труднощі, в тому числі на 

психологічному рівні (наприклад. невпевненість у собі). Необхідне 
заохочення відкритості з боку школярів, тому успішність 

комп’ютеризованого навчання вимагає присутності вчителя, інакше 

співпрацю учнів в мережі без наставника не можна називати навчанням [4]. 
КОМСДН як засіб навчання моделюванню. Динамізацію об’єктів 

використовують в процесі формулювання динамічних дослідницьких задач 

(як мету), причому будь-яка нединамічна задача може бути динамізована (як 

засіб) [2]. Психологічне забезпечення такого навчання включає наступні 
компоненти: обговорення творчої уяви учнів у практичній і творчій 

діяльності; створення комфортної, доброзичливої атмосфери на заняттях; 

застосування індивідуальних, групових форм навчання; розвиток 

комунікативних навичок учнів; формування знань учнів на різних 
психологічних рівнях [8].  
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