ЗВІТ
щодо впровадження елементів дистанційного навчання на кафедрі алгебри та методики навчання
математики (з 20.04 по 26.04.2020)
Види занять
Курс, СпеціальДисциплін
Група
СВО
ність
а
лк

1,
124
бакалав Системний
рат
аналіз

1 СА

Лінійна
алгебра і
аналітична
геометрія

2

лз

пр

2

Керівницт
во
дипломни
ми та
курсовим
и
роботами

Форма опрацювання
завдань

Google Classroom:
виставлено теоретичний
матеріал та завдання для
самостійного розв’язування,
визначені терміни виконання
завдань, результати роботи
студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу. Окрім того, за
потреби, проводяться
індивідуальні та групові
консультації засобами Viber,
Skype, Zoom

Відповідальний за
дисципліну

Коношевський О.
Л.

1,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

1 СОМ

2,
111
бакалав
2М
Математика
рат

Елементарна
математика

Алгебра і
теорія чисел

2

4

Google Classroom:
виставлено теоретичний
матеріал та завдання для
самостійного розв’язування,
визначені терміни виконання
завдань, результати роботи
студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу. Окрім того, за
потреби, проводяться
індивідуальні та групові
консультації засобами Viber,
Skype, Zoom

Коношевський О.
Л.

2

Google Classroom:
виставлено теоретичний
матеріал та завдання для
самостійного розв’язування,
визначені терміни виконання
завдань, результати роботи
студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу. Окрім того, за
потреби, проводяться
індивідуальні та групові
консультації засобами Viber,
Skype, Zoom

Коношевський О.
Л.

2,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

3,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

2 СОМ

Алгебра і
теорія чисел

3СОМ

Практикум
розв'язування
олімпіадних
задач з
математики

4,
014 СО
бакалав (Інформатик 4СОІ
рат
а)

Практикум
розв'язування
математични
х задач

4

2

Google Classroom:
виставлено теоретичний
матеріал та завдання для
самостійного розв’язування,
визначені терміни виконання
завдань, результати роботи
студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу. Окрім того, за
потреби, проводяться
індивідуальні та групові
консультації засобами Viber,
Skype, Zoom

Коношевський О.
Л.

6

Відеоконференції на Zoom.
Завдання надіслані на
електронну пошту. Виконані
завдання студенти
надсилають у групу в
Телеграм

Вотякова Л.А.

6

Відеоконференції на Zoom.
Завдання виставляються у
групу у Вайбері.Студенти
надсилають виконані
завдання викладачеві в
особисті повідомлення

Вотякова Л.А.

Відеоконференції на Zoom.
Завдання виставляються у
групу у Вайбері.Студенти
надсилають виконані
завдання викладачеві в
особисті повідомлення

Вотякова Л.А.

Вотякова Л.А.

Вотякова Л.А.

1,
магістр
атура

014 СО
(Інформатик 1МСОІ
а)

Практикум
розв'язування
математични
х задач

1,
магістр
атура

014 СО
(Математик
а)

1МСО
М

Керівництво
курсовими
роботами

6

Спілкування і консультації
електронною поштою і у
Viber

1,
магістр
атура,
зфн

014 СО
(Математик
а)

1МСО
Мз

Керівництво
дипломними
роботами

4

Спілкування і консультації
електронною поштою і у
Viber

3,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

3СОМ

3,
111
бакалав
3М
Математика
рат

Технології
навчання
математики

Технології
навчання
математики

4

4

Google classroom, виставлені
конспекти лекцій та завдання
для виконання практичних
робіт, визначені терміни
Наконечна Л.Й.
виконання, результати роботи
студенти надсилають на email.

4

Google classroom, виставлені
конспекти лекцій та завдання
для виконання практичних
робіт, визначені терміни
Наконечна Л.Й.
виконання, результати роботи
студенти надсилають на email.

2,
111
бакалав
2М
Математика
рат

3,
014 СО
бакалав (Інформатик 3СОІ
рат
а)

3,
111
бакалав
3М
Математика
рат

Елементарна
математика

Елементарна
математика

Методика
навчання
математики

2

4

Google classroom, виставлені
конспекти лекцій та завдання
для виконання практичних
робіт, визначені терміни
Наконечна Л.Й.
виконання, результати роботи
студенти надсилають на email.

6

Google classroom, виставлені
конспекти лекцій та завдання
для виконання практичних
робіт, визначені терміни
Наконечна Л.Й.
виконання, результати роботи
студенти надсилають на email.
Google classroom, виставлені
конспекти лекцій та завдання
для виконання практичних
робіт, визначені терміни
Наконечна Л.Й.
виконання, результати роботи
студенти надсилають на email.

3,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

4,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

3СОМ

4СОМ

Методика
навчання
математики

Методика
навчання
математики

У створеній групі в Telegram
розміщені завдання для
практичних і лабораторних
робіт.
Виконані роботи студенти
надсилають
На електронну пошту
Михайленко Л.Ф.
MNM_vdpu@i.ua.
Викладач оцінює роботу і
надсилає відповідь кожному
студенту з коментарями.
У zoom проводяться
консультації щодо виконання
завдань

6

4

У Google classroom
виставлені лекції та тести
для перевірки засвоєних
знань;
завдання для виконання
практичних і лабораторних
робіт, визначені терміни
виконання,
Михайленко Л.Ф.
роботи студенти надсилають
у viber, викладач оцінює
роботу і надсилає відповідь
кожному студенту з
коментарями.
У zoom проводяться
консультації щодо виконання
завдань

1,
магістр
атура

014 СО
(Математик
а)

1МСО
М

Керівництво
дипломними
роботами

1,
магістр
атура,
зфн

014 СО
(Математик
а)

1МСО
Мз

Керівництво
дипломними
роботами

4СОМ

Керівництво
дипломними
роботами

4,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

2,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

2 СОМ

Елементарна
математика

4

8

Спілкування і консультації
електронною поштою і у
Viber

Михайленко Л.Ф.

4

Спілкування і консультації
електронною поштою і у
Viber

Михайленко Л.Ф.

2

Спілкування і консультації
електронною поштою і у
Viber

Михайленко Л.Ф.

Листування за допомогою
приватних повідомлень на email, Конспекти лекцій та
завдання для виконання
практичних робіт виставлено
у групах Viber, Telegram.
Воєвода А.Л.
Зв’язок (відео та аудіо) зі
студентами, проведення
лекційних та практичних
занять на платформі Zoom.
Проведення тестувань у
Google Form

3,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

3СОМ

Історія
математики

1,
магістр
атура

1МСО
М

Керівництво
дипломними
роботами

014 СО
(Математик
а)

Листування за допомогою
приватних повідомлень на email, Конспекти лекцій та
завдання для виконання
практичних робіт виставлено
у групах Viber, Telegram.
Воєвода А.Л.
Зв’язок (відео та аудіо) зі
студентами, проведення
лекційних та практичних
занять на платформі Zoom.
Проведення тестувань у
Google Form

4

4

Спілкування і консультації
електронною поштою і у
Viber

Воєвода А.Л.

1,
магістр
атура

014 СО
(Математик
а)

1МСО
М

4,
014 СО
бакалав (Інформатик 4СОІ
рат
а)

Керівництво
курсовими
роботами

Методика
навчання
математики

2

2

2

2

Спілкування і консультації
електронною поштою і у
Viber

Воєвода А.Л.

Листування за допомогою
приватних повідомлень на email, Конспекти лекцій та
завдання для виконання
практичних робіт виставлено
у групах Viber, Telegram.
Воєвода А.Л.
Зв’язок (відео та аудіо) зі
студентами, проведення
лекційних та практичних
занять на платформі Zoom.
Проведення тестувань у
Google Form

1,
магістр
атура

014 СО
(Інформатик 1МСОІ
а)

4,
111
бакалав
4М
Математика
рат

Методика
навчання
математики

Історія
математики

2

2

2

2

2

Листування за допомогою
приватних повідомлень на email, Конспекти лекцій та
завдання для виконання
практичних робіт виставлено
у групах Viber, Telegram.
Воєвода А.Л.
Зв’язок (відео та аудіо) зі
студентами, проведення
лекційних та практичних
занять на платформі Zoom.
Проведення тестувань у
Google Form

2

Листування за допомогою
приватних повідомлень на email, Конспекти лекцій та
завдання для виконання
практичних робіт виставлено
у групах Viber, Telegram.
Воєвода А.Л.
Зв’язок (відео та аудіо) зі
студентами, проведення
лекційних та практичних
занять на платформі Zoom.
Проведення тестувань у
Google Form

1,
111
бакалав
1М
Математика
рат

1,
124
бакалав Системний
рат
аналіз

1 СА

Лінійна
алгебра

Алгоритми і
структури
даних

2

2

2

2

Окремі відеолекції із
лекційним матеріалом
розміщено на ресурсі
edpuzzle.com, практичні
завдання для виконання
розміщено в Google
Classroom, визначено їх
терміни виконання.
Результати роботи студенти
надсилають до Google
Classroom, викладач
перевіряє, оцінює роботу і
коментує її.

Панасенко О.Б.

Практичні завдання для
виконання розміщено в
Google Classroom, визначено
їх терміни виконання.
Результати роботи студенти
надсилають до Google
Classroom, викладач
перевіряє, оцінює роботу і
коментує її. Лекційний
матеріал пояснюється на
дистанційних заняттях із
використанням програми
Zoom

Панасенко О.Б.

1,
124
бакалав Системний
рат
аналіз

1,
магістр
атура

014 СО
(Математик
а)

1 СА

Програмуван
ня

1МСО
М

Наукові
основи
поглибленого
навчання
математики

4,
111
бакалав
4М
Математика
рат
1,
014 СО
бакалав (Математик
рат
а)

1 СОМ

Олімпіадні
задачі

Числові
системи

2

2

Практичні завдання для
виконання розміщено в
Google Classroom, визначено
їх терміни виконання.
Результати роботи студенти
надсилають до Google
Classroom, викладач
перевіряє, оцінює роботу і
коментує її. Лекційний
матеріал пояснюється на
дистанційних заняттях із
використанням програми
Zoom

4

Усі пари проведено
дистанційно, з
Калашніков І.В,
використанням програми для
конференц-зв'язку Zoom

12

Усі пари проведено
дистанційно, з
Калашніков І.В,
використанням програми для
конференц-зв'язку Zoom

2

Усі пари проведено
дистанційно, з
Калашніков І.В,
використанням програми для
конференц-зв'язку Zoom

Панасенко О.Б.

3,
111
бакалав
3М
Математика
рат

Методика
навчання
математики

1,
магістр
атура

014 СО
(Математик
а)

1МСО
М

Керівництво
дипломними
роботами

1,
магістр
атура,
зфн

014 СО
(Математик
а)

1МСО
Мз

Керівництво
курсовими
роботами

2

Усі пари проведено
дистанційно, з
Матяш О.І.
використанням програми для
конференц-зв'язку Zoom

2

8

Спілкування і консультації
електронною поштою,
Telegram та Zoom

Матяш О.І.

14

Спілкування і консультації
електронною поштою,
Telegram та Zoom

Матяш О.І.

