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Шишкіна М.П., Попель М.В.
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Організація факультативного курсу
з використанням інструментарію MoodleCloud
Серед варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра математики може бути доцільним факультативний курс «Використання
SageMathCloud у процесі вивчення математичних дисциплін». Із запровадженням запропонованого курсу можна буде компенсувати нестачу аудиторних годин, що відводяться для вивчення математичних дисциплін; студенти під час
виконання індивідуальних завдань глибше розумітимуть матеріал, що відводиться на самопідготовку; зможуть отримати відповіді на питання, які виникли
під час вивчення програмного матеріалу; удосконалити навички розв’язування
практичних завдань.
Принцип роботи в системі SageMathCloud побудовано на створенні індивідуальних або групових проектів, наповненні їх навчальними ресурсами та роботі з окремими ресурсами чи групою ресурсів одночасно. Проте, інструментарій
SageMathCloud орієнтовано на використання лише окремих форм організації
навчання (семінарські, практичні та лабораторні заняття). В той час, як одночасне використання системи MoodleCloud призведе до розширення групи обраних
методів навчання, дозволить застосувати SageMathCloud практично під час усіх
форм навчання.
Використовуючи інструментарій MoodleCloud, було створено курс «Використання SageMathCloud у процесі вивчення математичних дисциплін», який
складається з 7 тем. Курс запропоновано для вивчення студентами Мі-14-1 та
МІ-14-2, Криворізького державного педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ» До курсу включені майже усі типи модулів (види діяльності та ресурси), за винятком
виду діяльності – завдання. Це пояснюється тим, що виконання практичних завдань відбувалось в системі SageMathCloud.
Завдяки інструментарію MoodleCloud викладач має можливість систематизувати ряд довідкових ресурсів запропонованого факультативного курсу, виконувати контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Під час вивчення теми «Робота з довідковою інформацією: опрацювання іншомовної літератури» студентами було більш детально розглянуто параметри функцій, відомості систематизовано та складено глосарій з основних функцій, що використовуються для виконання завдань з диференціальної геометрії і топології.
Найкращі зразки виконаних індивідуальних робіт включені до модуля типу
«книга» з назвою «Приклади виконаних завдань» з детальним описом та численними вказівками. Кожна академічна група працювала над власним розділом
модуля.
Використання системи MoodleCloud значно поліпшило роботу організації
факультативного курсу та розширило групу методів навчання із застосуванням
SageMathCloud.
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