
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ ЗМІСТУ МАТЕМАТИКИ
УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

З  метою  організації  занять  під  час  карантину рекомендуємо
використовувати сучасні онлайн платформи:

– EdEra (https://www.ed-era.com/);
– iLearn (https://ilearn.org.ua/);
– Prometheus (https://prometheus.org.ua/);
– GIOS (https  ://  gioschool  .  com  /  ) .
Зазначаємо, що на час карантину (з 12.03.2020 по 03.04.2020) доступ до

навчання  на  платформі  GIOS  безкоштовний. Щоб  отримати  доступ  до
платформи необхідно  подати  дайте  заявку  на  отримання  доступу  до
платформи (https://forms.gle/awbimLE8Cboqa4eW9). 

З  метою вивчення,  закріплення  та  засвоєння  навчального  матеріалу,
організації  самостійної,  дослідницької,  проєктної  роботи  рекомендуємо
використовувати сервіс Google Classroom, який передбачає:

– створення окремих класів з предмета або для кожної окремо взятої
групи учнів;

– створення оголошень для однієї або відразу декількох груп;
– створення  завдань  з  можливістю  прикріплення  посилань,

мультимедійного контенту (у тому числі з сервісу You Tube), різних типів
файлів, а також створення та зберігання файлів на Google Disk;

– установка  термінів  складання  кожного  конкретного  завдання  з
точністю до хвилини;

– виставлення  оцінок  за  виконані  завдання  з  гнучкою  шкалою
оцінювання для кожного конкретного завдання;

– можливість редагування та коментування зданих учнями завдань з
динамічним відображенням правок в режимі реального часу.

Дистанційну  перевірку знань,  які  здобули  учні  під  час  самостійної
роботи доцільно здійснювати за допомогою сервісів:

– «На Урок» (https://naurok.com.ua/test/create     );
– LearningAppsg (http://learningapps.org/);
– Classtime (http://www.classtime.com/uk);
– Kahoot (  https  ://  kahoot  .  com  );  
– GoPollock (https  ://  www  .  gopollock  .  com  /  uk  /  );
– Plickers (https  ://  www  .  plickers  .  com  /  );  
– майстер-тест (http://master-test.net/uk);
– Blendspace (https  ://  www  .  tes  .  com  /  lessons  );
– тесторіум (http://www.testorium.net  /  ).
Ключові  особливості  онлайн-тестів  «На  Урок»:  увесь  функціонал

безкоштовний (кількість завдань та кількість тестів необмежена); повністю
українськомовний  інтерфейс;  велика  база  готових  тестів;  інтеграція  з
особистим кабінетом учителя; можливість створювати різнотипні завдання;
лаконічний та продуманий дизайн; контроль виконання роботи; 12-бальна та
відсоткова система оцінювання; широкі можливості для аналізу результатів
роботи; наявність специфічних символів, які можна використовувати під час
створення тестів.

Під  час  карантину  рекомендуємо  використовувати  онлайн-тести  як
домашнє завдання, оскільки учитель має змогу: задати домашнє завдання з
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будь-якої  теми  та  контролювати  його  виконання  дистанційно;
перейменовувати  домашні  завдання  з  одного  тесту  для  різних  класів;
змінювати крайній термін виконання завдань; контролювати, коли саме було
виконано завдання  конкретним учнем;  аналізувати  статистику  успішності;
завантажувати звіти про виконання роботи у таблицях Excel.

З  метою  систематизації  та  узагальнення  знань  рекомендуємо
створювати ментальні карти, використовувати хмарні сервіси для побудови:
Mind Mаister, Popplet, Мind, Cacco. ind, Cacco. У процесі побудови ментальних карт учні
навчаються  вибирати,  структурувати  та  запам’ятовувати  ключову
інформацію,  аналізувати,  узагальнювати  та  систематизувати,  розвивають
креативне та критичне мислення, пам’ять і увагу.

Доцільно  передбачити  підготовку  до  зовнішнього  незалежного
оцінювання з математики, використовуючи Інтернет-ресурси :

– http://testportal.gov.ua/   –  український  центр  оцінювання  якості
освіти;

– http  ://  zno  .  osvita  .  ua  /  mathematics  /   – тести ЗНО онлайн з математики ;
– http  ://  ilearn  .  org  .  ua  /   – безкоштовні курси підготовки до ЗНО;
– https  ://  courses  .  ed  -  era  .  com  /   – безкоштовні курси підготовки до ЗНО;
– https://besmart.eduget.com/   – інноваційний проект з онлайн-навчання;
– http://courses.prometheus.org.ua/   – підготовка до ЗНО з математики;
– http://www.lvtest.org.ua/   –  тренувальне  онлайн  тестування  з

математики;
– https  ://  uk  .  khanacademy  .  org  /   – підготовка до ЗНО з математики;
– http://online.zno.ua/   – підготовка до ЗНО онлайн.
З  метою  якісної  підготовки  до  державної  підсумкової  атестації  з

математики в 2020 році доцільно використовувати збірники завдань для ДПА
минулих років (http://www.soippo.edu.ua/index.php/mobilna-storinka-metodista?
id=148:2011-05-31-10-47-28).

Простір навчальної взаємодії доцільно організувати на   онлайн-дошці
Padlet.  Рекомендації  щодо  роботи  з  дошкою  за  посиланням  (http://ceit-
blog.ucu.edu.ua/ed-tech/organizatsiya-navchalnogo-prostoru-vzayemodiyi-ta-
spivpratsi-na-padlet/#disqus_thread). 
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