
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ І ПАНДЕМІЯ: 
ВІД ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДО 

РОЗУМНОЇ ОСВІТИ

Раков С.А. 
доктор педагогічних наук, доцент, головний 

науковий співробітник ДНУ «ІОА»,
м. Київ, Україна



Один рік з пандемією: Пріоритетне відновлення 
освіти, щоб уникнути катастрофи поколінь  



Кількість учнів у світі, які постраждали від часткового або 
повного закриття шкіл 

(початкова і базова середня школа)

З січня 2020 р. по березень 2021 р. (по місяцях)



ТРИВАЛІСТЬ ПОВНОГО АБО ЧАСТКОВОГО 

ЗАКРИТТЯ ШКІЛ 

З січня 2020 по березень 2021 р. (по місяцях)



Поточні і заплановані зростання/спадання 
інвестицій в освіту



Господь витончений, але не зловмисний.
Альберт Ейнштейн

Коли людство 
стикається з 

проблемою, воно 
вже має потугу її 

розв'язати.

Це говорить про антропогенне проходження усіх людських проблем, включно з 
пандемією.



Господь витончений, але не зловмисний.
Альберт Ейнштейн

Цифровізація є найпотужнішим 
засобом для боротьби з 

пандемією та її наслідками. 

Людство має шанс зберегтися, якщо осмислить свої екзистенційні проблеми,  
скористається можливостями цифровізації і перейде від суспільства споживання до 
суспільства сталого розвитку (ССР)  - гармонійного входження в оточуюче середовище. 
Людським  призначенням є творча самореалізація особистості, а цифровізація надає 
кожному таку можливість, не виходячи за межі свого кабінету. 



Пандемія і цифровізація освіти
Відгуки країн на різні форми навчання залежать від доходу на 

душу населення 

Уявлення про ефективність має неоднозначні відгуки, проте онлайн має  найвищий 
рейтинг у світі
• Онлайн-навчання є найефективнішим серед запропонованих режимів
• Країни з низьким рівнем доходу не вважають дистанційне навчання ефективним, за 
винятком радіо, ймовірно через те, що це найбільш доступний інструмент у сільських та 
економічно неблагополучних громадах



Пандемія і цифровізація освіти
Підтримка вчителів зосереджена на збільшенні потенціалу 

для дистанційного навчання

• Збільшення штату: 1 із 3 країн найняли додаткових викладачів |1 із 4 країн найняли 
додатковий невикладацький персонал
• Підтримка вчителів різниться в різних групах доходів, але більшості вчителів було 
надано інструкції щодо роботи платформ дистанційного навчання та/або адаптації 
вмісту для дистанційного навчання



Країни інвестують у дистанційне навчання: 
опитування фіскальної відповіді освіти

• Збільшення штату: 1 із 3 країн найняли додаткових викладачів | 1 із 4 країн найнявЧи о



Утрати навченості від пандемії COVID-19 
у світі та по регіонам у 2020 році

Зростання абсолютної кількості учнів нижче мінімального рівня підготовленості MPL
(minimum level of proficiency) напряму залежить від тривалості закриття освітніх закладів і 
відсотка учнів, рівень яких  близький до MPL. За тиждень втрачених занять віч-на-віч 
втрачається від 1,5 до 2 тижнів навченості учнів. У зв’язку з пандемією середня втрата 
навченості учнів 1- 8 класів у світі склала 25 тижнів на кінець 2020 року



Дистанційна освіта програє освіті офлайн
в ефективності

Чи є цей програш фатальним, 
чи це проблеми росту?



Про що свідчать результати ЗНО з математики 
2019-2021 років?

Падіння відсотка учасників, які не подолали поріг Склав/Не склав у 2020 році може 
свідчити про те, що методи дистанційного навчання є ефективними для повторення й 
закріплення навчального матеріалу і підготовки до підсумкових тестувань за умов 
якісних дистанційних ресурсів і високої умотивованості на результати.  

Різке зростання цього відсотка у 2021 році може свідчити про те, що вивчення нового 
матеріалу з математики дистанційно програє в ефективності традиційним аудиторним 
методам навчання: для випускників 2021 року пандемічні карантини тривали 
щонайменше 6 місяців в 10-х та 11-х класах.



Про що свідчать результати ЗНО з математики 
2019-2021 років?

Пандемія Covid-19 дійсно змусила людство шукати вихід для освіти в умовах карантину 
«тут і зараз» і основні зусилля були спрямовані на масове застосування методів 
дистанційної освіти з використанням систем відеоконференцій Zoom, Google Meet тощо. 

В умовах «стрес-тесту» перевірки системи освіти на життєздатність більш за все 
опікувалися саме питаннями виживання (з чим вона досить успішно справилася), але 
питання ефективного використання засобів ІКТ природнім шляхом були відсунуті на 
другий план.



Міжнародний проєкт Global Teaching inSights, було проведено ОЕСР 2018-2019 за участі 8 
країн: Англія, Іспанія, Колумбія, Мексика, Німеччина, Китай (м. Шанхай), Японія, Чилі. 
Мета дослідження - вивчення теми «Квадратична функція», для чого приблизно по 100 
вчителів у кожній з цих країн поділилися своїми розробками зазначеної теми і 
відеоуроків, які викладені в Інтернет у відкритому доступі.

Проєкт ОЕСР 
Global Teaching  inSights). Video Study of Teaching 

https://www.globalteachinginsights.org/

https://www.globalteachinginsights.org/


Проєкт ОЕСР 
Global Teaching  inSights). Video Study of Teaching 

https://www.globalteachinginsights.org/

Тема «Квадратична функція» була обрана у проєкті невипадково: вона є однією з 
ключових тем базового курсу математики та спільною для курикулумів всіх країн, а 
оскільки вона також є органічною для використання КМС, тому, ймовірно, досить точно  
відобразила близький до нуля рівень застосування КМС у курсі шкільної математики у 
світі.  

https://www.globalteachinginsights.org/


Огляд цифрової освіти ОЕСР 2021
Рухаючи кордони: між Штучним Інтелектом (ШІ), блокчейном і роботами 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1096_1096627-o5c9ri4fgq&title=Highlights-OECD-Digital-Education-Outlook-2021

Дані різних джерел свідчать, що 
ефективність навчання у режимі 
онлайн програє навчанню в 
традиційному (аудиторному)  режимі, і 
це може породити сумніви щодо 
конкурентоспроможності  
дистанційного навчання  у порівнянні з 
навчаннями «віч-на-віч».

Навряд чи хтось буде заперечувати, що 
висококваліфікованого учителя в 
діалозі з учнем ніякі найдосконаліші 
автоматизовані системи не замінять і 
учитель разом із учнем завжди будуть 
головними суб’єктами освітнього  
процесу, проте учитель і учень під час  
навчання з використанням ІКТ, 
незалежно від того, відбувається воно в 
режимі онлайн або в режимі офлайн,  
можуть бути значно ефективнішими.

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1096_1096627-o5c9ri4fgq&title=Highlights-OECD-Digital-Education-Outlook-2021


Огляд цифрової освіти ОЕСР 2021
Рухаючи кордони: між Штучним Інтелектом (ШІ), блокчейном і роботами

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1096_1096627-o5c9ri4fgq&title=Highlights-OECD-Digital-Education-Outlook-2021

Коли на початку 2020 року країни закрили школи, аби 
боротися з пандемією Covid-19, навчання стало цифровим. За 
рік, що закінчився, учителі, учні та адміністратори пройшли 
справді колективний креш-курс із цифрової освіти. Цей досвід 
надав потужного поштовху освітній системі, яка традиційно 
відстає, коли йдеться про інновації, на роки вперед, що в 
іншому випадку могло б бути значно повільнішим переходом 
до «розумного навчання».

Однак дистанційне навчання — це не те саме, що розумне 
навчання. Швидше, дистанційне навчання було запобіжним 
заходом, який утримував процес навчання й зберігав існуючу 
освітню практику, а не трансформував її. Як результат, 
дистанційне навчання рідко має такий же калібр, як фізичне, і 
передусім для учнів, які не мають можливості (технологічно 
чи розумово) навчатися онлайн.

Андреас Шлейхер, Керівник Директорату ОЕСР з освіти і компетеностей

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1096_1096627-o5c9ri4fgq&title=Highlights-OECD-Digital-Education-Outlook-2021


Огляд цифрової освіти ОЕСР 2021
Рухаючи кордони: між Штучним Інтелектом (ШІ), блокчейном і роботами

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1096_1096627-o5c9ri4fgq&title=Highlights-OECD-Digital-Education-Outlook-2021

….
Зараз прийшов час школам зануритися в цифрове 
навчання. Багатьом сподобалися можливості 
віддаленого навчання «будь-де й будь-коли». Усе 
більше й більше освітян опановують використання 
технологій, а от чи готуються до цього технології?
Як виявляється, освітні технології теж готуються. 
….

Програма ОЕСР Цифрова освіта надає інформацію про три галузі технологій, які вже 
використовуються в освітніх системах: штучний інтелект (ШІ), або машинне навчання, 
роботи та блокчейн. Анотацію огляду звіту за дослідницьким проектом OECD ЦИФРОВА 
ОСВІТА за 2021 рік читайте в журналі ТІМО № 5-6 (2021)

На жаль, у цьому огляді не обговорюється питання 
застосування комп’ютерних математичних систем (КМС) в 
математичній освіті, як і професійних пакетів в інших 
дисциплінах, хоча такі пакети і є найпотужнішими системами 
ШІ, що забезпечують перехід до розумного навчання і 
розумних речей.

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1096_1096627-o5c9ri4fgq&title=Highlights-OECD-Digital-Education-Outlook-2021


Людство вступило в активну 
стадію переходу до розумної 
освіти і Україна, в якій ІТ 
сектор швидко розвивається, 
не має втратити свого 
історичного шансу на цьому 
шляху, оскільки освіченість 
громадян країни в 
постіндустріальну епоху є її 
головним ресурсом розвитку 
і процвітання.  

Використання комп’ютерних математичних систем (КМС) 
для компетентнісного навчання математики

Одна з найголовніших тем Міжнародного Конгресу з математичної освіти  ICME і 
Європейського Конгресу з математичної освіти CERME – використання комп’ютерних
математичних систем (КМС) для ефективного компетентнісного навчання математики.



Пандемія COVID-19 потужно 
стимулювала процеси цифровізації
освіти  і запровадження 
дистанційної освіти, але потенціал 
цифровізації в дистанційній освіті 
(навчання, учіння, оцінювання) ще 
не розкритий, багато в чому має 
бути створений  і полягає у 
переході до розумної освіти на 
основі широкого застосування 
систем штучного інтелекту.

Використання комп’ютерних математичних систем (КМС) 
для компетентнісного навчання математики

ШІ змінив спосіб існування усіх наукових галузей, зокрема математики, через широке 
застосування КМС, відповідні компетентнісні методи  навчання математики на основі 
комп'ютерного моделювання. Відкриття математичних закономірностей і побудови 
систем для автоматичного/автоматизованого розв'язування все більш широкого класу 
задач мають прийти на зміну репродуктивним методам.



Головна проблема переходу до розумної освіти має людську природу: 

Мотивації учителів – їх бажання і здатність запроваджувати розумну освіту, 
слідуючи компетентнісній парадигмі освіти на основі дослідницьких методів 
навчання і створення креативного партнерського «учитель-учні» освітнього 
середовища з метою «відкриття» і побудови учнями власної наукової картини світу;

Мотивація учнів: їх бажання навчатися на основі промоції і плекання родиною, 
учителями, оточенням розвитку і розквіту внутрішніх унікальних талантів кожного 
учня на всіх рівнях освіти; 

Використання комп’ютерних математичних систем (КМС) 
для компетентнісного навчання математики

Людство вступило в активну стадію переходу до розумної освіти і Україна, в якій ІТ 
сектор швидко розвивається, не має втратити свого історичного шансу на цьому шляху, 
оскільки освіченість громадян країни в постіндустріальну епоху є її головним ресурсом 
розвитку і процвітання.  



Потуга сучасних КМС
наслідки для математичної освіти

КМС як інструмент творення і навчання математики 

1. Створити для викладачів і здобувачів освіти платформу з питань застосування 
КМС як у науці, професійній діяльності, так і у повсякденному житті.

2. Створити бібліотеку (депозитарій) навчальних і дослідницьких матеріалів для 
навчання математики з використанням КМС й застосування  математики в 
природничих науках та житті.

3. Провести перепідготовку всіх викладачів у галузі застосування КМС у 
навчанні математики

4. Оголосити національний конкурс на ефективне використання КМС  при 
навчанні математики.

КМС – найпотужніша система штучного інтелекту для творення математики, застосувань 
математики і навчання математики. Пандемія – потужний стимул розкриття цього 
потенціалу. 



ДЯКУЮ 
ЗА УВАГУ!



Сучасна математика і КМС

Два виклики КМС сучасній математиці:
- Математичний експеримент як критерій істинності (нижче наведено дві великі

проблеми, в доведенні яких використовувався комп'ютерний експеримент)
- Складність перевірки математичних доведень: термін перевірки запропонованих 
рішень часом триває десятиріччями, тільки деякі фахівці здатні в них розібратися, немає 
гарантії, що принципову помилку вони не припустили (надія на потугу КМС).

Математичний експеримент як критерій істинності (приклади)
1. Велика теорема Ферма: Відсутність цілих  розв'язків рівняння  при n>2
2. Задача чотирьох фарб: можливість правильно розфарбувати будь-яку мапу

на площині (сфері) за допомогою чотирьох фарб (так, щоб дві сусідні країни
(які мають спільну границю) були розфарбовані в різні кольори).

Складність перевірки доведень:
1. Теорема Ферма (Ендрю Уайлдер (Прінстонський університет) запропонував доведення

у 1993 році, премію Абеля за доведення отримав у 2016 році, 23 роки тривала перевірка)
2. Задача чотирьох фарб (2004 рік, за допомогою комп’ютерних розрахунків, 

перевірка аналітичної частини тривала багато років)

Сучасні  КМС підважують основи математики і одночасно дають надію
Критерієм істинності в математиці є дедуктивне доведення і це єдина відмінність
математики від природничих наук, в яких критерієм істинності є узгодженість 
з експериментом. 



Потуга сучасних КМС
Воєводский Володимир
04.06.1966 — 30.09.2017

лауреат премії Філдса 2002 року (аналог 
Нобелівської премії для математиків), 

постійний професор Інституту
перспективних досліджень (Прінстон, 

США)

Математика переживає революційний момент переосмислення своїх засад на основі 
широкого використання КМС як інструменту не тільки застосувань, але і  розвитку самої 
математики. 

“Зараз мені цікаво створювати нові основи 
математики, розробляти комп'ютерні системи, 
які можуть бути використані математиками в 
їхній щоденній роботі, причому в будь-якій галузі 
математики. Це, як не дивно, могло б допомогти 
їм займатися саме абстрактною математикою, і 
не в сенсі абстрактних обчислень, а для побудови 
доказів і теорій. Щоб за допомогою цієї 
комп'ютерної програми, як із колегою, можна було 
інтерактивно вибудовувати якусь теорію. З 
одного боку, це вимагає створення нових основ 
математики, і ми багато зробили в цьому напрямі 
за останні три роки. З іншого боку, необхідно 
розробити нові мови, які є чимось середнім між 
мовами логіки та мовами програмування для опису 
складних абстрактних об'єктів”

Володимир Воєводський 



Потуга сучасних КМС

Практично вся сучасна конструктивна математики реалізована у сучасних КМС 
і смартфонах, включаючи:

- інтелектуальний інтерфейс, якій дозволяє використовувати їх як 
початківцям, так і професіоналам

- потужні методи комп'ютерного моделювання і проведення експериментів
- реалізація методів колективної роботи
- можливості розширення бібліотек і налаштування їх на власні потреби. 

На даний момент сучасна математика не можлива без використання КМС, проте… 
Сучасна математична освіта практично не використовує потугу сучасних КМС!
Масовий перехід до дистанційної освіти в режимі онлайн створив умови для 
ефективного використання КМС в математичній освіті – час для появи “освітнього Ілона 
Маска” прийшов.


