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Сучасний  розвиток  інформаційних  технологій  стимулює  поступове 
зменшення  процесу  фіксації  інформації  на  паперових  носіях  на  користь 
електронних  засобів  та  онлайн  –  ресурсів.  У  навчальному  процесі  вищих 
навчальних закладів, незважаючи на активне впровадження сучасних методів 
передачі і сприйняття інформації студентами, досі використовуються паперові 
конспекти  лекцій  та  практичних  (семінарських)  занять  у  вигляді  зошитів, 
блокнотів  тощо  [1 - 6].  Пропонується  використовувати  фотографування 
конспектів студентів для створення нових можливостей передачі й сприйняття 
знань,  для  оцінки  якості  навчання  і  розвитку  особистості  студента в  ході 
вивчення тієї чи іншої дисципліни [7].

Фотоконспект пропонується збирати з фрагментів лекційних, практичних 
завдань,  виправляти та коректувати викладачем,  зберігати  в  електронному 
вигляді і  використовувати  в  подальшому  в  навчальному  процесі.  Вміння 
конспектувати  для  студентів  є  особливо  важливим  робочим інструментом у 
процесі  навчання.  Студенти  із  загального  обсягу  інформації  виділяють 
найважливіше і необхідне, що спрощує оволодіння навчальним матеріалом.
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Якщо конспект складено правильно, то він повинен відображати логіку та 
змістовний зв'язок записуваної інформації, що допомогає засвоїти інформацію 
практично будь-якої складності.

Ведення  фотоконспекту  виконує  такі  функції:  дидактичні,  розвиваючі, 
виховні, організаційні [1, 2].

Викладач,  який  використовує  фотоконспект,  організовує  навчальний 
процес:  проводить  інструктаж,  керує,  спрямовує,  координує  і  формує 
компетенції  майбутніх  фахівців,  індивідуально  спостерігає  за  студентами, 
вступає в контакт з тими, хто потребує допомоги, організовує комунікативну 
взаємодію,  сприяє  відкритості,  прозорості  навчання.  Крім  цього,  керівник 
виконує функцію підготовки компонентів інформаційного середовища, зв'язку 
практики з предметним змістом конкретного лекційного матеріалу.

Для зворотнього зв'язку зі студентами пропонується використання ресурсів 
системи  дистанційного  навчання  Moodle  [8].  Наприклад,  для  отримання  від 
студентів  інформації  в  електронному  вигляді  доцільно  використовувати 
елемент курсу «Завдання-Відповідь» у вигляді файлу чи кількох файлів (рис. 1), 
для  відправки  студенту  перевіреного  завдання  з  виправленнями  викладача 
можна  використовувати  ресурс  «Пояснення»  або  «Файл».  Викладач, 
виставляючи оцінку за  виконану роботу, надсилає студенту фотозображения з 
докладними зауваженнями і виправленнями до задачі або прикладу.

Рис.1. Додавання елементу курсу «Завдання» у LMS Moodle
 
Слід  зазначити,  що помилки при  розв'язанні  задачі  можуть  значно  від-

різнятися якісно.  Нижче  наводяться  фрагменти письмової  роботи  студентів 
щодо  знаходження  границі  однієї  і  тієї  ж  дробово-раціональної  функції. 
Зауваження та виправлення викладача виділені червоним кольором. Студентам 
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було  задано  знайти  границю  функції  за  допомогою  правила  Лопіталя. 
Практично  всі  студенти  отримали  правильну відповідь  (рис. 2).  Наступні 
рисунки відображають повний спектр відповідей студентів від частково вірних 
(рис.3, 4) до помилкових відповідей (рис. 5, 6).

 
Рис. 2. Фрагмент вірних розв’язків завдання (у другому випадку – 

розкладанням на множники)

Рис. 3. Фрагмент концептуально правильних розв’язків (з арифметичними 
помилками)
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Рис. 4. Фрагмент з більшою кількістю помилок при розкладанні на 
множники

Рис. 5. Фрагмент з принципово невірним розв’язанням

Рис. 6. Два фрагмента грубих помилок з елементами списування

Оцінюючи відповіді студентів навіть у кількох групах, можна судити про 
те, що весь потік досить добре засвоїв правило Лопіталя. У той же час, помилки 
перетворень за методом розкладання на множники, що вивчається ще в школі, 
вказують на слабку шкільну математичну базу сучасних студентів.

Позитивні сторони впровадження фотоконспектів у навчальний процес:
-  cприяння  розвитку  навичок  написання  стислого викладу  матеріалу, 

аналітичного  мислення,  концентрації  уваги  на  досліджуваному  предметі, 
вміння фіксувати ідеї своїми словами;

- це одна з активних та сучасних форм засвоєння матеріалу;
- дозволяє студентам вносити зміни, доповнення, підкреслювати ключові 

фрази,  додавати  коментарі,  виправляти  власні  помилки,  що  сприяє  більш 
глибокому розумінню предмета і реалізації принципів наочності;

- дає можливість переосмислювати питання, що виникають;
- є можливість оперативно роздрукувати матеріал конспекту;
-  необмежений  термін  зберігання  інформації  у порівнянні  з  паперовим 

варіантом;
 - економія споживання паперу, як фактор природозбереження;
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 - можливість виключити плагіат та запозичення з інших робіт.
До недоліків можна віднести додаткові витрати часу на зйомку конспекту 

та витрати на придбання фотоапаратів або інших приладів фіксації зображень.
Запропонований підхід зворотнього зв’язку з тими, хто навчається, можна 

рекомендувати  для  дистанційної  форми  навчання  [9  - 12]. Крім  вищих 
навчальних  закладів,  застосування  фотоконспектів  також  буде  корисним в 
школах і колледжах, як в очній, так і за дистанційною формою навчання 
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