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СЕКЦІЯ 1. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ 

 

Голуб Є.С., 

к.ф.н., викладач 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Ірпінський фаховий коледж  

Національного університету біоресурсів і природокористування  

України» 

 

ІНФОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ЗВІТУВАННЯ  

В умовах змішаного або дистанційного навчання ми дещо обмежені в 

«живій інтерактивності» безпосереднього спілкування, і це вже стало нашою 

реальністю. Отже, при поданні навчального матеріалу, вимушені 

передбачати, прораховувати та відображувати усі можливі шляхи розвитку 

навчальної ініціативи учасників освітнього процесу. Цей методичний засіб 

подання навчального матеріалу викладачам, здебільшого, знайомий і добре 

застосовний ще з «до карантинних» часів.  Тобто ми створювали презентації, 

відео, схеми, малювали графіки та таблиці – в різноманітний спосіб 

структурували інформацію, щоб вона як найкраще вкладалась у загальну 

систему знань та вмінь студентів. 

Але на сьогодні ми воліємо йти далі та запропонувати здобувачам освіти 

відображувати свою звітну інформацію у вигляді інфографіки, тобто вчитись 

формулювати свої відповіді таким чином, щоб вони були:  

- стислими;  

- актуальними;  

- структурованими;  

- чіткими;  

- чистими (очищеними від зайвої інформації);  

- аналітично вивіреними.   
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Сучасні реалії онлайн спілкування вже дають нам можливість відчути 

здатність різноманітних візуальних символів  (смайлів, gif-зображень) 

пояснювати загальний емоційний стан співбесідника, тип або напрямок 

робочого процесу, якоїсь дії. Тобто ми усі пропедевтично підготовлені до 

символьного спілкування, залишилось тільки актуалізувати та поглибити ці 

знання та вміння з метою осучаснення спілкування і в начальній сфері. Отже, 

для формування «інфографічного мислення», необхідно набути  таких вмінь: 

- читати текст (складати текст, звіт) та виділяти головне, тобто 

очищувати дані; 

- визначити зв’язки між структурними елементами тексту; 

- схематично відображати зв’язки та структурні елементи; 

- складати логічну послідовність (умовно кажучи, програму дій) на 

основі наявних зв’язків та структурних елементів; 

- робити висновки; 

- складати пропозиції та передбачення. 

Коли вже наявні та застосовні в навчальній діяльності такі вміння, то 

варто звернути увагу на те, що  існує великий обсяг програмного 

забезпечення, що дає нам можливість візуалізувати нашу аналітику. 

Програмне забезпечення можна поділити на три типи за місцем 

розташування: стільникове, онлайн застосунок та змішане. Сьогодні нас 

цікавлять саме онлайн застосунки та програмне забезпечення змішаного 

характеру, тому що дистанційна форма навчання передбачає інтерактивність, 

хмарність, швидкість та кросплатформність для більшої доступності 

інформації. 

Зважаючи на специфіку дисципліни, яку ви викладаєте можна 

запропонувати студентам створювати інтерактивні звіти за допомогою 

специфічного програмного забезпечення. Такий метод застосовний в якості 

стандартного індивідуального завдання,  в рамках якого здобувачі освіти 

мають виявити рівень засвоєного ними матеріалу. І тут можна запропонувати  

використовувати такі застосунки:  
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- Google Data Studio [1] [2] - це сервіс, який дозволяє створювати 

красиві і зручні звіти на підставі різних джерел даних. Він простий у 

використанні, для того, щоб побудувати в ньому таблицю або графік, 

достатньо кількох кліків; 

- Google Charts [3]- сервіс графіки та діаграм; 

- Infogram, Venngage, Visme, Piktochart [4] -  чудові інструменти для 

створення та публікації інфографіки, що містить шаблони, теми, 

графіки та іконки, а також дають можливість завантажувати свої 

власні зображення та фони, або адаптувати тему відповідно до вашої 

айдентики;  

- Padlet [5] - мультимедійний ресурс для створення, спільного 

редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку 

можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, 

замітки. 

Вибір застосунку, який допоможе створити яскравий аналітичний звіт, 

інфографіку або супровід до доповіді, зважаючи на те, що це не остаточний 

перелік, досить великий. Варто зазначити, що здатність доступно 

представити результати свого дослідження, є характеристикою високого 

рівня засвоєння матеріалу.  Таким чином, студенти, які можуть реалізувати ці 

компетенції, об’єктивно більш підготовлені до подальшої професійної 

діяльності в умовах наскрізних хмарних та інтернет технологій, адже запити 

на подібні властивості майбутніх спеціалістів, на сьогодні зросли. 

Список використаних джерел: 

1. Онлайн сервіс Google Data Studio. URL:  https://datastudio.google.com/ 

2. Неочевидні і цілком ймовірні можливості Google Data Studio. URL: 

https://odesseo.com.ua/neochevidnye-i-vpolne-veroyatnye-vozmozhnosti-

google-data-studio/ . 

3. Онлайн сервіс Google Charts. URL: https://developers.google.com. 

4. Онлайн сервіс Piktochart. URL: https://create.piktochart.com. 

5. Онлайн сервіс Padlet. URL: https://uk.padlet.com. 

https://datastudio.google.com/
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Іванов Є.К., викладач 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Ніжинський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

Орел О.В., викладач, к.п.н.  

Відокремлений структурний підрозділ 

«Ніжинський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 
 

ВИКОРИСТАННЯ LATEX ДЛЯ СТВОРЕННЯ  

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У MOODLE 

Під час дистанційного навчання основним способом контролю 

засвоєння навчального матеріалу стає тестовий контроль. Тести є 

обов'язковим компонентом електронного навчального курсу створеного у 

LMS Moodle і їх якісне оформлення дуже важливе. Складання тестових 

завдань для курсу природничої або технічної дисципліни є трудомісткою 

задачею, оскільки стандартний текстовий редактор в Moodle є обмеженим і 

незручним, якщо потрібно в текст запитань та/або відповідей додавати 

складні математичні, хімічні формули або рисунки. Виходом із такої ситуації 

може бути створення тестів за допомогою іншого програмного забезпечення 

із подальшою конвертацією та імпортом у банк питань курсу в Moodle. Тут у 

пригоді може стати LaTeX [1], який є системою підготовки документів у 

сфері науки і техніки.  

LaTeX доступний як безкоштовне програмне забезпечення для Windows, 

Linux, MacOS X або у вигляді онлайн-сервісу. Документ LaTeX є текстовим 

документом із спеціальною розміткою, який потім компілюється у PDF-

документ. Базові можливості LaTeX розширяються за допомогою пакетів, які 

містять правила верстки та стилі оформлення для документів різних типів 

(наукові статті, книжки, звіти, презентації і т.д.). Для створення тестів і 

подальшого їх імпорту у Moodle був розроблений у 2016 році пакет із назвою 

moodle [2]. За допомогою цього пакету можна отримати PDF-документ із 

тестовими завданнями різних типів і XML файл для імпорту цих завдань у 

Moodle. Згенерований XML файл може містити формули і графіку. 
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Процес створення тестових завдань для Moodle за допомогою пакету 

moodle виглядає наступним чином [2]: 

1. Створюється LaTeX-документ із підключеним пакетом 

(\usepackage{moodle}). 

2. Створений документ компілюється в PDF за допомогою pdfLaTeX, 

XeLaTeX або LuaLaTeX із паралельною генерацією XML файла. 

3. Отриманий XML файл імпортується у банк питань курсу в Moodle і після 

верифікації питань їх можна використовувати у тестах. 

За допомогою пакету moodle можна створювати наступні типи запитань: 

1) True/False (Правильно/Неправильно); 2) Multiple Choice (Множинний 

вибір); 3) Numerical (Числовий); 4) Short Answer (Коротка відповідь); 5) Essay 

(Есе); 6) Matching (Відповідність); 7) Embedded answers (Cloze) (Вбудовані 

відповіді (пропущені слова)); 8) Description (Опис). 

Переваги використання LaTeX: 

 з'єднання із сервером Moodle потрібне тільки під час імпорту створених 

завдань; 

 створення тестових запитань не по одному, а структурованим документом 

із поділом на категорії; 

 можливість додавання налаштувань для кожного запитання 

(перемішування варіантів відповідей, кількість балів, коментарі і т.д.); 

 можливість попереднього перегляду створених завдань у вигляді PDF; 

 можливість створення графіки за допомогою пакету TikZ або додавання 

малюнків у форматах PNG, JPG із подальшим імпортом у XML; 

 простота зберігання, перегляду та редагування текстових файлів і 

можливість колективної роботи над документом. 

Недоліки використання LaTeX [4]: 

 створення LaTeX-документів не є візуальним, як у Word, остаточний 

вигляд документу можна переглянути тільки після компіляції у PDF; 

 необхідність установки системи LaTeX на комп'ютер; 
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 більшість документації по LaTeX на англійській мові. 

Замість установки системи LaTeX на комп'ютер можна скористатися 

онлайн редактором LaTeX, наприклад Overleaf. Він містить всі потрібні 

пакети та шаблони, зберігає історію змін документів, забезпечує доступ до 

ваших файлів із будь-якої точки світу, надає можливіть спільної роботи над 

документом [3]. 

Для запобігання проблемам із кодуванням кирилиці, для компіляції 

документів LaTeX із українською мовою слід скористатися XeLaTeX або 

LuaLaTeX із використанням кодування в Юнікод (utf8). Приклад створення 

комплекту тестових завдань українською мовою за допомогою пакету moodle 

і XeLaTeX наведено у статті Ю.О. Чорноівана [4].  

Таким чином, використання LaTeX із пакетом moodle може значно 

спростити і прискорити створення бази тестових завдань для дистанційних 

курсів природничих та технічних дисциплін.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОГРАФІКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ  

ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

 У сучасному світі людині необхідно запам’ятовувати великий об’єм 

різноманітної інформації, особливо це стосується студентів. Постає питання, як 

представити велику кількість навчального матеріалу у компактному вигляді. У 

цьому нам може допомогти інфографіка. Інфографіка (скорочено від 

«інформаційна графіка») – це спосіб подачі інформації за допомогою графічних 

елементів (діаграми, графіки, образи). Іншими словами, це візуалізація складної 

інформації. Спектр застосування інфографіки величезний: від історії до техніки і 

від журналістики до медицини. Сьогодні під «інфографікою» об'єднані різні 

зразки інформаційного дизайну (карти, діаграми, блок-схеми, mind-map тощо).  

Розрізняють статичну і динамічну інфографіку. До динамічної інфографіки 

відносяться gif-зображення, відео, а також деякі види презентацій. Інфографіку 

можна застосовувати в будь-якій сфері діяльності і, відповідно, в будь-якій сфері 

процесу навчання. 

У наукових працях багатьох учених (П. Анохін, Е. Артем’єв, Б. Бадмаєв, Р. 

Гуріна, Б. Депортер, В. Каган, Д. Поспєлов, Г. Селевко, А. Смірнов, А. Соколов, 

М. Хенакі, В. Якиманська) зазначено, що візуалізація сприяє більш успішному 

сприйманню і запам’ятовуванню навчального матеріалу [1]. Проте, використання 

сучасної інфографіки у навчальному процесі, зокрема як засобу активізації  

навчально-пізнавальної діяльності студентів, у психолого-педагогічних 

дослідженнях розглянуто недостатньо. Вирішення цього питання й становить мету 

даної роботи. 
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Переваги інфографіки (наочність, яскравість, інтерактивність, лаконічність, 

організованість, зручність, технологічність, структурованість подачі інформації) є 

доречними для активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Ця 

проблема знайшла широке обґрунтування в працях педагогів (A. Алексюк, Н. 

Бібік,  М. Данилов, І. Лернер, В. Онищук, В. Паламарчук, О. Савченко, Г. Щукіна, 

Т. Шамова та інші). Застосування засобів візуальної комунікації дає подвійний 

ефект – управління та стимуляція розумової діяльності студента, і другий, не менш 

важливий, – розвиток когнітивних здібностей, формування практичних 

інформаційних навичок, навичок ергономізації інтелектуальної діяльності [4]. 

На заняттях з історії інфографіку можна використовувати під час пояснення 

нового матеріалу, систематизації та закріплення знань, для актуалізації опорних 

знань. Наприклад, повторити основні поняття за допомогою карти знань. Крім 

того, її можна використати під час пояснення нової теми. Навчальний матеріал, 

представлений у компактному та яскравому вигляді, більше зацікавить студентів, 

ніж при звичайній розповіді або конспектуванні. При систематизації та закріпленні 

знань можна використати стрічки часу або різноманітні графіки. Також можна 

запропонувати в якості контрольної роботи створити яскраву графіку, у якій би 

відображувались основні поняття теми, що активізує пізнавальний інтерес. Таким 

чином, контроль перетвориться з «покарання» на цікаву гру [1]. 

Такі специфічні особливості сучасних інформаційних технологій, як робота з 

зображеннями, графіками та ін., вимагають від студента і викладача вмінь 

користуватися спеціальними програмами для створення інформативних 

ілюстрацій [5]. Інфографіку можна створити за допомогою простих повсякденних 

інструментів (міліметрівка, олівці, маркери і лінійки тощо). Проте, на сучасному 

етапі розвитку інформаційних технологій існує багато сервісів у мережі Інтернет 

для її створення: інтерактивні дошки-плакати (Glogster, WikiWall, Twiddla, Padlet), 

шкала часу (www.dipity.com, timetoast.com), хмара ключових слів (Wordle, 

www.tagxedo.com/), карти знань (zoho.com, Bubbl.us), діаграми і графіки 

(Pictochart.com, OmniGraffle, Balsamiq), інтерактивні карти 

(mapsengine.google.com/map), сервіси наочного резюме (vizualize.me/, Resumup.ru, 
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Vizualize.me, Kinzaa.сom), трьохвимірна інфографіка (CromeExperiments, WebGL) 

тощо. 

Практика показує, що здобувачі освіти, які навчилися прийомам інфографіки 

на уроках історії, долають психологічний бар’єр захисту своїх презентацій, краще 

розуміють і сприймають історичну інформацію, вміють аналізувати, 

узагальнювати й повідомляти факти і події набагато грамотніше, ніж за інших 

видів презентацій. 

Тенденція до візуалізації інформації, зростання науково-технічних 

можливостей, конкуренція на медіаринку, професійне забезпечення редакцій у 

галузі дизайну сприяють активнішому використанню інфографіки в сучасних ЗМІ. 

А оволодіння інфографікою студентами дасть змогу в майбутньому використати її 

як можливість конкурувати на ринку праці, бути успішним і мати попит. Отже, 

інфографіка – новий ключовий метод інформаційного середовища, що керується 

соціальними й психологічними змінами цільової аудиторії, є затребуваним в 

освітньому просторі, зокрема на уроках історії. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, 

що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні 

інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення 

ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика 

роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним 

освітнім програмам. 

Основна мета дистанційного навчання - дозволити вчитися всім 

бажаючим, у кого є прагнення одержати освіту. Дистанційне навчання в 

сучасному світі здійснюється за допомогою таких технологій, як Інтернет, e-

mail, телефонний і факсимільний зв'язок, відеоконференції, можливе також 

традиційне пересилання навчальних матеріалів поштою (друкованих, аудіо-, 

відео- й електронних навчальних матеріалів). Інтерес до даної технології 

навчання студенти та учні бачать не тільки в бажанні одержати освіту, але й 

у тому, що інформаційні технології впроваджуються в наше повсякденне 

життя. 

Дистанційні технології навчання можна розглядати як етап еволюції 

традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й 

комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, 

від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. 

Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого 

навчають, самі почувають необхідність подальшого навчання, а не 

піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними 

матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. 

Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки регулярно займається той, 

хто навчається. Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і 

випускної роботи, а також підтримка у всіх питаннях з боку викладача-   

координатора забезпечує планомірне засвоєння знань.   
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Дистанційна освіта - навчання на відстані - стала справжньою новацією 

двадцять першого століття. Віртуальний курс лекцій дозволяє скоротити або 

розтягти час навчання за своїм розсудом. Серед плюсів такого навчання 

називається можливість займатися в будь-якому місці, де є комп'ютер, 

матеріал суворо дозований по тижнях і збігається з усіма вимогами, які 

пред'являються студентам, крім того, у студента є можливість виконувати 

завдання в зручний для нього час. Але існують і негативні сторони 

дистанційного навчання: відсутність очного спілкування викладача й 

студента або учня, немає індивідуального підходу в навчанні й вихованні; 

студенти не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні; для постійного 

доступу до джерел інформації потрібна гарна технічна оснащеність; нестача 

практичних занять і відсутність постійного контролю;  процес виконання 

завдань залишається за кадром. На першому курсі дистанційного навчання 

багато студентів страждають від нестачі контролю. Головна складність - 

змусити себе вчитися. Ще одна проблема - відсутність особистого 

спілкування з викладачем. Для одних нова система навчання - єдиний 

доступний спосіб одержати освіту, інші - нізащо не проміняли б традиційне 

навчання на дистанційне, оскільки сприймають навчальний заклад не тільки 

як місце навчання, але й можливість особистого спілкування зі студентами, і 

з викладачами. 

Найбільш важливими компонентами дистанційного навчання є: 

створення практичних ситуацій під час навчального процесу, можливість 

проявити себе, самореалізуватися, чіткість організації навчального процесу, 

індивідуального підходу. Найменш важливими: участь у науково-дослідній 

роботі, можливість «показати себе».  У процесі дистанційного навчання 

студенти використовують навчальний матеріал на паперових носіях і в 

електронному вигляді. 

Говорячи  про особливості дистанційних технологій навчання, можна 

відзначити, що даний вид навчання підходить не для всіх. Система 

підготовки в українських школах не зорієнтована на формування 

самостійності в учнів, а іноді людині дана технологія просто не підходить. 

Часто висловлюється думка про те, що будь-якій людині необхідно 

надавати альтернативу й свободу вибору освітніх технологій. Але є 

переконання, що за дистанційними технологіями - майбутнє. Студенти, що 

навчаються дистанційно, більш адаптовані до зовнішніх умов, вони більш 

самостійні, комунікабельні, не бояться приймати важливі рішення, у 

сучасному світі бізнесу їм буде легше. 

Дистанційні технології навчання вже зайняли одне із провідних місць у  

професійній освіті. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Професійна компетентність фахівця агропромислового комплексу 

ґрунтується на фундаментальній освіті, яка передбачає оволодіння природничо-

науковими, зокрема, й математичними знаннями. Ефективність формування 

професійної компетентності та окремих її складових у майбутніх фахівців значною 

мірою залежить від педагогічних умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти процесу формування 

математичних компетентностей були предметом дослідження, зокрема, таких 

науковців, як Н.Віленюн, М.Давидов, В.Дзадик, А.Колмогоров, П.Коровкін, 

Л.Кудрявцев, О.Курант, М.Лузін, Д.Райков, О.Хінчин. М.Шкіль та ін. 

Однак, питання визначення реалізації педагогічних умов формування 

математичної компетентності фахівця агропромислового комплексу ще не 

було предметом окремого дослідження. 

На основі наукових досягнень дослідників нами теоретично 

обґрунтовано такі педагогічні умови формування професійної математичної 

компетентності майбутніх аграріїв: 

- забезпечення професійно-прикладної спрямованості математичної 

освіти; 
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- реалізація інформаційно-методичного забезпечення усіх рівнів та 

форм математичної освіти; 

- інтеграція математичних та загальноінженерних дисциплін 

-  створення викладачем позитивного емоційного фону на основі 

навчальних ситуацій. 

Виходячи з реалей сьогодення, хочеться детально зупинитись на одній 

із педагогічних умови формування професійної математичної компетентності 

майбутніх аграріїв, а саме реалізація інформаційно-методичного 

забезпечення усіх рівнів та форм математичної освіти. 

Формування професійно-математичних здібностей студентів може бути 

забезпечене систематичним, системним, неперервним навчанням з 

відповідною спрямованістю методів і форм. Таке навчання сприяє розвитку 

самостійного засвоєння нового досвіду, знання, нових способів і дій. 

У контексті нашого дослідження цілеспрямоване застосування методів і 

форм навчання покликвне розвивати у студентів компетентність, 

цілеспрямовану творчість, адаптаційну гнучкість. Нові здатності, що 

формуються за такої організації навчального процесу, надалі можуть 

перетворитися у конкретну професійну діяльність з високим рівнем 

самоусвідомленності. 

Формування професійної математичної компетентності студентів 

потребує визначення відповідних методів і форм, що сприяли б досягненню 

поставленої мети у процесі підготовки майбутніх фахівців, у цьому контексті 

вважаємо слушною думку дослідників-педагогів, які звертають увагу на 

необхідність спрямування процесу навчання на формування у студентів 

вмінь і навичок самостійно шукати і знаходити необхідну інформацію, а не 

лише використовувати інноваційні педагогічні технології, що ґрунтуються на 

активних і емоційно забарвлених формах і методах підготовки [5, с.175]. 

Інформаційно-комунікаційні технології є засобом забезпечення якісних 

змін у формах і методах навчання, істотного розширення обсягу і характеру 

доступних людині відомостей, засобів їх одержання і опрацювання. Нерідко 
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можливість аудіовізуального подання різноманітних повідомлень, передусім 

у поєднанні з кольором і рухом, має значні переваги перед текстовим, 

графічним чи іншим традиційним повідомдомленням. Вплив таких 

повідомлень на людину набагато ефективніший, вони якісно інакше 

сприймаються і запам'ятовуються, на їх основі утворюються складні 

асоціативні зв'язки з іншими носіями повідомлень. 

Використання новітніх технологій дозволяє опрацьовувати як 

найшвидше значні обсяги інформації, враховувати велику кількість чинників, 

що впливають на стан і розвиток природної системи. Опанування сучасними 

інформаційними та геоінформаційними технологіями аналізу, оптимізації та 

прогнозування економічних та природних процесів на базі загальних та 

конкретних знань, створює підґрунтя для розвитку системного мислення 

фахівців, здійснення комплексного підходу до оцінки екологічних, 

економічних та соціальних аспектів професійної діяльності з врахуванням 

можливостей розвитку, глобалізації виробництва та ринкової економіки. 

Так, студенти-аграрії знайомляться з математичними моделями розвитку 

рослин, втрат біологічного врожаю, імітаційними моделями хвороб рослин, 

оптимізацією сівозмін і посівних площ, сировинної бази, зайнятості трудових 

ресурсів, економічною ефективністю вирощування окремих 

сільськогосподарських культур, продуктивністю та енергетичною 

ефективністю польових сівозмін, обсягу внесення добрив тощо. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Дистанційне навчання являє собою високотехнологічний продукт 

науково - технічної революції, що використовує ідею безвідривного 

обслуговування здобувачів освіти, чим і пояснюється його активне 

поширення у всьому світі. Саме тому дистанційну освіту часто називають 

найперспективнішим напрямом розвитку освіти в цілому, особливою 

педагогічною технологією XXI ст., що базується на відкритому навчанні з 

використанням сучасних телекомунікацій для спілкування: «студент – 

викладач», «студент – студент», «студент – інформація» в інформаційному 

просторі. Головна особа дистанційного навчання – студент. 

Ефективність процесу навчання з використанням комп’ютерних 

технологій можлива тільки в тому випадку, якщо створені необхідні для 

цього умови. Одна з таких умов – психологічна підтримка студентів, метою 

якої є створення сприятливого психологічного клімату при проведенні 

дистанційного навчання, надання допомоги студентам у виробленні 

індивідуального стилю, орієнтованого на ефективне засвоєння знань при 

віртуальному навчанні. 

Методична робота передбачає фактично ті ж види робіт, що й за 

традиційних форм навчання – розробка навчальних робочих програм, форм 

контролю, навчальних матеріалів, корегування матеріалів. 

На сьогодні система організації, запровадження та реалізації 

дистанційної освіти активно вивчається і в педагогіці, і в психології. 

Аналізуючи основні методологічні вимоги до дистанційних курсів з 

психологічної точки зору, можна акцентувати увагу на деяких аспектах, які 
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часто залишаються поза увагою, сприймаються немов «за умовчанням» і, 

нажаль, не завжди враховуються. 

Аналіз і узагальнення досвіду дистанційної освіти, дає змогу 

виокремити низку позитивних особливостей, що розкривають її сутність [1]: 

- гнучкість: студенти системи дистанційної освіти здебільшого не 

відвідують регулярних занять у вигляді лекцій та семінарів, а працюють у 

зручний для себе час, у зручному місці, що дає значну перевагу для тих, хто 

не може або не хоче порушувати свій звичайний спосіб життя;  

- модульність: в основу програм дистанційного навчання покладено 

модульний принцип. Кожен окремий курс створює цілісне уявлення про 

певну предметну галузь; 

- далекодія: відстань від місця знаходження того, хто навчається, до 

навчального закладу (за умови якісного зв’язку) не перешкоджає 

ефективному навчальному процесу;  

- синхронність: у процесі навчання той, хто навчає, і студент можуть 

реалізовувати технологію навчання й учіння незалежно від часу за зручним 

для кожного розкладом та темпом;  

- охоплення: цю властивість іноді також називають «масовістю». 

Кількість студентів у системі дистанційної освіти не є критичним 

параметром. 

Здійсненню самостійної діяльності можуть заважати такі психологічні 

проблеми, як відсутність досвіду самостійної роботи, недостатня вольова 

саморегуляція, вплив групових настанов. 

Проте, не слід забувати й про ряд проблем, які потребують дослідження 

і вирішення та негативний вплив дистанційної освіти. Окремо потрібно 

сказати про особливості спілкування, адже дистанційне спілкування часто 

сприймається користувачем як «знеособлене», що вимагає насправді дещо 

більшого самоконтролю, ніж при спілкуванні віч-на-віч, але, нажаль, може 

«знімати» ряд соціально - прийнятних обмежень, які ми називаємо «етикою 
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спілкування». Будь-яке, навіть найжвавіше, спілкування через Інтернет – це 

лише опосередковане спілкування. [2] 

Крім того, орієнтованість на технічні засоби, на віртуальне середовище, 

постійна концентрація на екрані монітора, тривале включення у віртуальний 

світ не може не відобразитися на внутрішньому стані студента. Існування й 

успішне функціонування його в новому психологічному середовищі висуває 

низку специфічних вимог: уміння виділити й відфільтрувати інформацію з 

великого інформаційного потоку, здатність коротко, точно і грамотно 

формулювати повідомлення або запити, уміння правильно розподіляти 

навантаження і швидко обробляти одержувану інформацію. 

Все очевиднішим стає той факт, що процес взаємодії особистості з 

глобальними інформаційними мережами впливає на її психіку.  

Тому таким важливим є зворотній зв’язок між студентом і викладачем у 

системі дистанційного навчання. Він повинен забезпечувати студенту 

психологічний комфорт. 

Адекватність сприйняття інформації залежить від багатьох причин, 

найважливішою з яких є наявність або відсутність у процесі діалогу 

комунікативних бар’єрів. Комунікативний бар’єр – це психологічна 

перешкода на шляху адекватної передачі інформації між учасниками 

спілкування. Якщо такий бар’єр виникає, то інформація спотворюється або 

змінюється її зміст. 

Врахування психологічних особливостей у побудові індивідуалізованого 

процесу дистанційного навчання у веб - середовищі є актуальним і важливим 

психолого - педагогічним завданням, вирішення якого здатне підвищувати 

самостійність і особистісну відповідальність, ефективність самого освітнього 

процесу; робить опосередковане спілкування відповідним до норм інтернет - 

етикету, доброзичливим, приємним, а навчання – результативним. [2] 

Дослідження психологічних особливостей дистанційного навчання через 

мережу Інтернет має бути продовжено. До перспективних напрямків 
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подальших досліджень можна віднести, зокрема, розкриття вікової, гендерної  

специфіки дистанційного навчання. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Для досягнення висот професійної компетенції у студента має бути 

величезне бажання стати майстром своєї справи. Для цього потрібно 

докладати максимум особистих зусиль, бути здатними до саморозвитку, 

особливо у процесі дистанційного навчання. Сьогодення вимагає від 

викладачів підготувати не тільки професіонала, але й конкурентоздатну, 

креативну, ерудовану, критичномислячу та привабливу особистість. Для 

цього педагогам треба бути надзвичайно гнучкими у виборі форм та методів 

навчання сучасного студента. 

До основних ознак професійної компетентності відносяться: 

відкритість інноваціям; гнучкість; емоційна стійкість; єдність думок, 

https://kerivnyk.info/perevahy-ta-nedoliky-dystantsijnoho-navchannya
http://www.zippo.net.ua/data/files/KafPsihol/NavchRobota/lvtkachuk_02.pdf


24 
 

узагальнень, залежностей; контактність; комунікабельність; креативність; 

висока професійна підготовка; відповідальність [2, c.12]. 

Під час дистанційної форми навчання виділяється основна 

психологічна проблема: студентам не вистачає безпосереднього живого 

спілкування з викладачем та емоційного контакту з одногрупниками. 

Розробка та реалізація різних механізмів компенсації соціально-емоційної 

незадоволеності процесом взаємодії в системі вчитель-студент може істотно 

підвищити результативність дистанційного навчання. Цьому може сприяти 

впровадження програм, за допомогою яких можливе живе інтерактивне 

спілкування викладача та студента, адже студенти дистанційної форми 

навчання відчувають труднощі у встановленні контакту [1,c.72]. 

На використання дистанційного навчання негативно впливає 

консерватизм деяких викладачів, важкість адаптувати навчальний матеріал 

до вимог комп’ютера, поганий інтернет зв’язок, застаріла комп’ютерна 

техніка. А для їх оновлення необхідні значні фінансові вливання. 

Педагогам потрібно використовувати елементи та методи, що зможуть 

забезпечити найкраще сприйняття матеріалу здобувачами знань. Так, як 

носієм інформації є дисплей комп’ютера, для зручності треба 

використовувати логічно оформлені презентації з цікавими ілюстраціями, 

робити яскраві заголовки, основний матеріал має подаватися в центрі екрану, 

ключові слова виділяти різним шрифтом та кольором, керувати 

розташуванням тексту, використовувати схеми, графіки, діаграми. Основне, 

щоб матеріал був доступний та якісно поданий студентам. 

Під час дистанційного навчання має бути сформована соціально-

психологічна підтримка між учасниками, розуміння, довіра, адже всі мають 

право на вільне висловлювання думок. Має заохочуватись спільне навчання: 

студентам бажано працювати в групах під час проведення різного роду ігор, 

вікторин, конференцій; використовуватись такі методи як групове інтерв’ю, 

навчальна дискусія; ставити проблему і шукати шляхи її вирішення разом з 

дітьми та робити висновки; за неможливості ходити на очні – проводити 
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віртуальні (он-лайн) екскурсії. Це дозволить вчитися один в одного, для 

гармонійної і безконфліктної взаємодії.  

Навчання має проходити цікаво, інтерактивно. Викладачу необхідно 

заохотити студентів до активності та творчості. Лекційний матеріал має бути 

побудований на співпраці учасників навчального процесу з наставником у 

вигляді діалогу. Подана інформація – актуальна, підкріплена прикладами, 

близькими інтересам студентів, містити опис цікавих життєвих ситуацій та 

виходити за межі навчального матеріалу. Викладачем повинні розглядатись 

думки та критика студентів. Це дієвіший спосіб вплинути на мотивацію 

слухача, ніж використовувати повчання чи нормативи; що допомагає 

втримати увагу співбесідника, зацікавити, вмотивувати сформувати власні 

судження та виходити за межі навчального матеріалу.  

У наш час спостерігається гостра конкуренція на ринку вакансій, а, 

особливо, фінансистів та бухгалтерів. Тому, сьогодні, як ніколи, треба 

допомогти студентам здобути та розвинути професійні компетентності 

майбутнього спеціаліста: систематизувати та поглибити теоретичні та 

практичні знання з навчальної дисципліни, удосконалити досвід самостійної 

творчої роботи адати соціально-психологічну підтримку під час 

дистанційного навчання. 

Список використаних джерел: 

1. Вікторова Л.В. Організаційно-методичні умови формування 

професійно-термінологічної компетентності у студентів вищих 

аграрних закладів / Л.В. Вікторова // Наукові записки. зб.наук.ст. / 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова – К.: 

Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 67. – С. 66-76. 

2. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та сучасні 

перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.» 2004. – 112с. 
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ПРАВО ОСОБИ НА ОСВІТУ В РАМКАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Конституція України гарантує кожному право на освіту. Про це йдеться, 

зокрема, в ст. 53 Конституції України.  

В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може 

бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується 

незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, 

місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового 

стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак [2]. 

Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на 

різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів.  

Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, 

здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, 

що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері 

освіти. 

Однією із основних форм здобуття освіти є дистанційна [1]. 

Відповідно до частини 4 статті 49 Закону України «Про Вищу освіту» 

дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття 

освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому 

середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 

застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
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за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до 

державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у 

навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації 

працівників [3]. 

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам 

можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та 

професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, 

національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, 

світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, 

віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх 

здібностей [3]. 

Дистанційна форма навчання - форма організації навчального процесу у 

закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію 

дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками 

документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-

кваліфікаційний рівень [3]. 

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою 

навчання є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, 

консультації та інші. 

Система дистанційної освіти підвищує ефективність і якість навчання 

завдяки додатковим можливостям пізнання навколишньої дійсності і 

самопізнання, розвитку особистості студента; управління навчально-

виховним процесом, проведенню моніторингу (контролю), корекції 

результатів навчальної діяльності, комп’ютерного педагогічного тестування і 

психодіагностики; поширення науково-методичного досвіду; організації 

інтелектуального дозвілля. 

Суспільство починає сприймати й оцінювати дистанційну освіту 

передусім як доступний і зручний формат отримання особистісно і 

професійно значущої інформації. Масове звернення аудиторії з різних 

куточків світу до онлайнкурсів як систематизованої, адаптованої й 
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дидактично структурованої інформації свідчить про актуальну потребу в ній.  

Використання дистанційної форми навчання забезпечує гнучкість – 

можливість засвоєння матеріалу курсу в зручному темпі, з урахуванням 

підготовки, здібностей студентів. Це досягається наповненням курсу 

додатковими елементами або ресурсами для одержання більш детальної або 

додаткової інформації з незрозумілих тем, а також низки питань – підказок 

тощо. Система забезпечує можливість упровадження новітніх педагогічних, 

психологічних, методичних розробок. Зручним є відсутність обмежень у часі 

для засвоєння матеріалу; можливість самостійно опрацювати пропущений 

матеріал. 

Отже, на сьогоднішній день, своє право на освіту кожна особа, може 

реалізувати завдяки дистанцій формі навчання, яка дає змогу навчатися без 

відриву від виробництва, а також таким категоріям осіб з обмеженими 

можливостями та тими, що перебувають за кордоном або у місцях 

позбавлення волі. Дистанційне навчання здійснюється завдяки інформаційно-

освітнім технологіям і системам комунікації. Також, дистанційне навчання 

потребує сильної мотивації й самоорганізації, вміння працювати самостійно. 

Список використаних джерел: 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

Дистанційне навчання є однією з нових реальностей сучасної освіти. І 

відразу виникає гостра потреба у вивченні психологічного комфорту всіх 

учасників даного навчання. У зв'язку з прийняттям нових стандартів освіти 

з'явилося і нове дистанційне освітнє середовище. 

Однією із сучасних вимог до системи освіти є увага до 

індивідуальності студента. Дистанційна освіта дозволяє студентам в нових 

соціальних і економічних умовах бути широко освіченою людиною, здатним 

гнучко перебудовувати зміст своєї діяльності у зв'язку зі зміною вимог 

сучасного ринку. 

Студенти, що працюють в системі дистанційної освіти, в основному 

займаються професійним саморозвитком у зручний для них час. Отже, 

дистанційну освіту можна розглядати як простір самоактуалізації 

особистості. 

Які корисні навички дає застосування дистанційного навчання:  

● допомагає студентам набути навичок самостійної роботи, створює 

комфортні умови для творчості;  

● підвищує творчий та інтелектуальний потенціал студента за рахунок 

самоорганізації, вміння взаємодіяти з комп’ютерною технікою і самостійно 

приймати відповідальні рішення;  

● створює сприятливі умови для врахування індивідуальних 

особливостей творчого самовираження в процесі засвоєння знань, для 

розвитку особистості студента.  

Дистанційне навчання докорінно відрізняється від традиційних форм 

навчання. При розгляді дистанційного навчання як діяльності, 
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опосередкованої комп'ютерними технологіями, треба відзначити, що вона 

характеризується низкою психологічних особливостей в порівнянні з 

традиційними формами навчання. 

За правильної побудови і достатньої вмотивованості, від останнього 

більшість викладачів дистанційних курсів одержує виключно позитивні 

емоції.    

Використання комп'ютерних технологій в дистанційній освіті 

студентів, дозволяє удосконалювати його пізнавальні процеси. Введення 

дистанційної освіти принципово змінює рольові позиції викладач - студент. 

При традиційній формі навчання викладач виступає як інтерпретатор знань. З 

розширенням освітнього простору функцію інтерпретації знань приймає на 

себе студент, а викладач виступає координатором цих знань. Він консультує 

студентів, спрямовує роботу пізнавальних процесів студента, тобто бере на 

себе функції супроводу професійного становлення студента. 

Деякі експерти в цій галузі пророкують надалі домінування 

дистанційної освіти над традиційними формами навчання і повне їх 

витіснення в майбутньому. Але напевно такого не відбудеться, так само як не 

відбулося із заміщенням театрів кіноіндустрією, а телебаченням останньої. 

У зарубіжній психології проблема переривання традиційного 

дистанційного навчання визнається всіма і вивчається досить активно. 

Фактором психологічного впливу є рішення учнів продовжити або перервати 

дистанційне навчання адже проявилась задоволеність спілкуванням з 

викладачем.  

У дослідженнях було виявлено, що контакт з викладачем учням 

необхідний не тільки для прояснення незрозумілих навчальних тем, але і для 

підтримки мотивації до навчання і співпраці з однокурсниками.  Таким 

чином, не тільки недостатнє спілкування з викладачем впливає на появу 

бажання кинути дистанційне навчання, істотним є обмежене спілкування з 

однокурсниками. 
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Також було встановлено, що, незважаючи на те, що всі здобувачі були 

задоволені змістовним наповненням дистанційного курсу, головними 

недоліками дистанційного навчання вони вважали недолік емоційних 

контактів з однокурсниками і неможливість обговорити емоційні проблеми. 

Проте, не слід забувати й про ряд проблем, які потребують 

дослідження і вирішення та негативний вплив дистанційної освіти. Окремо 

хочемо сказати про особливості спілкування, адже дистанційне спілкування 

часто сприймається користувачем як «знеособлене», що вимагає насправді 

дещо більшого самоконтролю, ніж при спілкуванні віч-на-віч, але, нажаль, 

може «знімати» ряд соціально - прийнятних обмежень, які ми називаємо 

«етикою спілкування» . Будь-яке, навіть найжвавіше, спілкування через 

Інтернет – це лише опосередковане спілкування. Особисте, живе спілкування 

залишається поза кадром. Воно стає короткочасним, поверховим, 

збіднюється його емоційний компонент; накопичення інформації починає 

займати більше часу, ніж її обговорення; знижується культура письмової 

мови; погіршується писемність; скорочується час, коли людина в спілкуванні 

може проявити себе як індивідуальність; збільшується час рольового, 

офіційного спілкування; зростає конфліктність. Крім того, орієнтованість на 

технічні засоби, на віртуальне середовище, постійна концентрація на екрані 

монітора, тривале включення у віртуальний світ не може не відобразитися на 

внутрішньому стані студента. Існування й успішне функціонування його в 

новому психологічному середовищі висуває низку специфічних вимог: 

уміння виділити й відфільтрувати інформацію з великого інформаційного 

потоку, здатність коротко, точно і грамотно формулювати повідомлення або 

запити, уміння правильно розподіляти навантаження і швидко обробляти 

одержувану інформацію. Так, фрагментарність і роздрібненість інформації 

призводить до збільшення когнітивного навантаження на її сприйняття, 

використання гіпертекстового режиму, підтримуваного всіма веб-серверами, 

потребує вміння орієнтуватися у складній і часто заплутаній системі 



32 
 

посилань, під час тривалої роботи на людину починає впливати 

«інформаційний шум» .  

Все очевиднішим стає той факт, що процес взаємодії особистості з 

глобальними інформаційними мережами впливає на її психіку. Тому таким 

важливим є зворотній зв’язок між студентом і викладачем у системі 

дистанційного навчання. Він повинен забезпечувати студенту психологічний 

комфорт. 

Таким чином, основною психологічною проблемою дистанційного 

навчання на сьогоднішній день виступає спілкування або емоційна взаємодія 

між викладачем і студентами, а також між самими студентами. Розробка та 

реалізація різних механізмів компенсації соціально - емоційної 

незадоволеності процесом взаємодії в системі викладач-студент і студент-

студент може істотно підвищити результативність дистанційного навчання. 

Цьому може сприяти впровадження програм за допомогою яких можливе 

живе інтерактивне спілкування викладача та студента, а саме Скайп, Zoom, 

Discord та інших. 

На мою думку, наявні в даний час форми дистанційного навчання в 

найбільшою мірою підходить дорослим, які отримують додаткову освіту або 

проходять перепідготовку, але при певному доопрацюванню програм і 

робочих програм за змістом навчання з урахуванням сучасних вимог 

абсолютно можливо і навчання студентів університету про що свідчать 

переконливі результати багатьох досліджень. 

Список використаних джерел: 

1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено 

Постановою МОН України В. Г. Кременем 20 грудня 2000 р.) 

2. Борсук П. С. Проблеми становлення дистанційної освіти у вищому 
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4.  Хуторской А. В. Научно-практические предпосылки дистанционной 
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СЕКЦІЯ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Баланюк Л.М., викладач,  

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  

Відокремлений структурний підрозділ  

«Ірпінський фаховий коледж  

Національного університету біоресурсів і природокористування  

України»   

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

зазначається, що створення систем дистанційної освіти та забезпечення 

доступу до світових інформаційних ресурсів є важливою умовою її 

модернізації [1]. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований 

процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [2]. Метою 

дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у 

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними 

освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями. Основними видами 

навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, 

урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. Лекція, 

консультація, семінар, урок проводяться зі студентами (учнями, слухачами) 

дистанційно у синхронному або асинхронному режимі. Асинхронний режим 

- взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники 

взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому 

електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо. Синхронний режим - 

взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники 

одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, 

аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі [3].     
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При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні 

методи надання навчальної інформації. Уже змінилося кілька поколінь 

використаних технологій - від традиційних друкованих видань до 

найсучасніших комп'ютерних технологій (радіо, телебачення, 

аудио/відеотрансляції, аудио/відеоконференції, E- Learnіng/onlіne Learnіng, 

Інтернет- конференції, інтернет-трансляції).  

У наш час перспективною є інтерактивна взаємодія викладача зі 

студентами за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких 

масово виділяється середовище інтернет-користувачів.  Сучасна дистанційна 

освіта – це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою 

різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню студентами необхідної 

інформації для використання у практичній діяльності [4]. Інформаційно-

комунікаційні технології дистанційного навчання - технології створення, 

накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) 

навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 

супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 

Інтернету [3]. 

Інструментами спілкування в дистанційному навчанні є електронна 

пошта, форум, чат, відеоконференція, блог, соціальні мережі та месенджери, 

група у Viber чи Facebook, тощо. Організація відеозвʼ язку: Skype, Zoom, 

Hangouts meet, Microsoft teams.  

Оцінювання робіт здобувачів освіти під час організації освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання забезпечується 

через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в 

синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи 

(самостійні і контрольні, перекази, зокрема й окремі тестові, компетентнісні 

завдання тощо), а також навчальний проєкт, заповнення таблиць, побудова 

схем, моделей тощо. Основною метою оцінювання є забезпечення зворотного 
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зв’язку педагога зі здобувачем. Результати виконаних самостійних робіт 

здобувачами освіти мають використовуватися для відзначення їх успіхів, 

аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального 

матеріалу в умовах дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання розширює можливості та забезпечує 

неперервність освітнього процесу для всіх його учасників. Через пандемію 

коронавірусу весь світ шукає альтернативні шляхи для економічного та 

соціального життя. І галузь освіти – не виняток. Технології дистанційного 

навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та 

інших надзвичайних обставин. Цей спосіб навчання дає можливість 

навчатися тим, хто в силу певних причин не може це робити в масових 

установах [5].  

Список використаних джерел: 

1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25.06.2013 № 

344/2013. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

2. Закон України «Про освіту» п.4 ст.9, [Електронний ресурс].  – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.  

3. Положення про дистанційне навчання, пункти 1.4., 1.6., 3.2., 3.3., 3.4.,  

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. 

№466 із змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 08.09.2020 №1115, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws.  

4. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності / Освітній портал, 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.osvita.org.ua/articles/30.html/.  

5. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Дистанційне навчання – це демократична  система навчання, яка 

характеризується зручністю, доступністю, відкритістю тощо [1; 50].  

Запровадження  будь-якої інноваційної форми навчання завжди має як 

палких прихильників, так і супротивників. 

Важливим є розуміння того, як організовувати дистанційне навчання, 

щоб забезпечити творчий, діалогічний, ефективний освітній процес [1; 54]. 

Актуальною залишається проблема пошуку оптимальних форм 

застосування інформаційних технологій, які реалізують мету та завдання 

навчання. Коротко проаналізуємо ті, які в реаліях сьогодення стали найбільш 

ефективними для організації дистанційного процесу навчання у ВП 

«Ірпінський фаховий коледж  НУБІП України». 

Платформа Moodle дозволяє використовувати широкий набір 

інструментів для освітньої взаємодії  студентів із викладачем. 

Навчальний матеріал на заняттях можна репрезентувати в різних 

формах, тобто текст, презентація, відеоматеріал тощо. 

Наприклад,  під час  проведення заняття на тему: «Ольга Кобилянська 

«Valse melancoligue»» було репрезентовано відеоматеріал, який допоміг 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
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систематизувати проблематику новели, а також, у першу чергу, возвеличити  

жіночу самодостатність.  

Презентація, яка використовувалася, поглибила розуміння характеру 

жінок, споріднених пошуками краси. 

Окрім того, зазначена платформа передбачає контроль знань. За такої 

організації навчального процесу  оптимальною формою роботи  є онлайн-

тестування, оскільки  такий спосіб  не вимагає присутності студента в закладі 

освіти. 

Результати опитування здобувачів освіти ілюструють, що переважна 

більшість із них  позитивно склали тести та виконали творчі завдання. 

Онлайн-конференція – організація онлайн-зустрічей та спільної роботи 

в режимі реального часу через інтернет. 

Така форма організації освітнього процесу була  доречною на 

підсумкових уроках, оскільки дозволяла студентам поділитися враженнями 

про прочитаний художній твір, презентувати проекти чи творчі роботи, 

узагальнити та систематизувати вивчене тощо. 

Diskord – це безкоштовний сервер для дистанційного навчання. 

Викладач має можливість демонструвати навчальні матеріали, зображення та 

відео, спілкуватися зі студентами в чаті, проводити опитування. 

Лекції на уроках української мови та літератури проходили  

максимально ефективно, бо  супроводжувалися відеоматеріалами про життя 

та творчість письменника, показом музичних творів, театральних вистав 

тощо.  

Зі студентами в чаті обговорено проблемні питання. Ось, наприклад, на  

уроках української мови  наголошено на унормуванні усного та писемного  

мовлення.  

Веб-уроки –  це дистанційні уроки, конференції, семінари, ділові ігри, 

віртуальні екскурсії, уроки розвитку зв’язного мовленя і т.д. 

Для їхнього проведення використовувалися спеціальні освітні веб-форуми.  
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Результати опитування у групах 103-О, 102-О показали, що підручник  

частково здатен задовольнити потреби студентів в умовах дистанційного 

навчання.  

Здобувачі освіти вважають, що інформаційні технології, які 

використовували викладачі під час дистанційного навчання допомагають 

гарно освоїти навчальний матеріал. 

На основі викладеного вище можна стверджувати, що викладачам та 

студентам потрібно приділяти більше уваги використанню інформаційних 

технологій у процесі викладання / навчання української мови заради 

вдосконалення вмінь, кращих знань із дисципліни та вищих результатів.  

Список використаної літератури: 

1. Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении РКИ: состояние и перспективы / Э.Г.Азимов // Русский язык за 

рубежом. – 2011. – № 6. – С. 45-55. 

2. Бухалина Л. В. Творческий аспект в системе созидательной 

лингвистики. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/fcd/qiscosypevwwgsgt.pdf – 

Назва з екрану. 

3. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: учеб. Пособие / 

М. А. Бовтенко. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 216 с. 

 

Баркар Л.І., 

викладач першої категорії 

Відокоремлений структурний підрозділ  

«Ананьївський аграрно-економічний  

фаховий коледж Уманського  

національного університету садівництва» 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ   

GOOGLE CLASSROOM В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
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Дистанційне навчання – одна із форм навчання, яка виникла й 

удосконалювалася разом із розвитком інтернет-технологій, і на сьогодні має 

чіткі характерні ознаки, принципи і певні методичні напрацювання.  

Впровадження дистанційних технологій у навчальний процес 

спрямоване на глибше розуміння навчального матеріалу; формування таких 

компетенцій як: комунікативні (безпосереднє спілкування за допомогою 

засобів мережі), інформаційні (пошук інформації з різних джерел та 

можливість її критичного осмислення), самоосвіти (вміння навчатись 

самостійно). 

При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні 

методи надання навчальної інформації. Уже змінилося кілька поколінь 

використаних технологій - від традиційних друкованих видань до 

найсучасніших комп'ютерних технологій (радіо, телебачення, 

аудио/відеотрансляції, аудио/відеоконференції, E- Learnіng/onlіne Learnіng, 

Інтернет- конференції, інтернет-трансляції). 

Системи дистанційного навчання досить давно відомі викладача,  за 

допомогою платформ та сервісів можна організувати по-справжньому якісне 

навчання.  

Одним із найзручніших платформ та сервісів орієнтованих на 

організацію дистанційного навчання являється Google Classroom який з 

успіхом використовується у ВСП «Ананьївський аграрно-економічний 

фаховий коледж УНУС». 

Google Classroom - це безкоштовний сервіс для навчальних закладів та 

некомерційних організацій. Він доступний для всіх, хто має особистий 

обліковий запис Google. Для роботи над сервісом розробники залучили 

викладачів, тому можна стверджувати, що «завдяки класу спілкування 

студентів та викладачів виходить на новий рівень - тепер це не обмежується 

межами аудиторії»[3]. 
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Платформа Google Classroom 

(https://classroom.google. com) — це 

сервіс, що пов’язує Google Docs, 

Google Drive і Gmail, дозволяє 

організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну 

інформацію.  

 Варто зауважити, що 

різноманіття цифрових 

технологій та онлайн-сервісів 

у більшості випадків 

ускладнювали процес 

організації дистанційного 

навчання для студентів, адже вимагали реєстрації, створення кількох 

облікових записів. 

 Викладачу та студентам для роботи на платформі Google Classroom 

потрібно мати облікові записи в поштовому сервісі Gmail. У такому випадку 

викладач самостійно створює 

окремий курс дисципліни для 

кожної групи та надає код класу 

студентам. Після створення 

певного класу папка з матеріалами 

класу автоматично формується у 

викладача та студентів на Google Диску. Крім того, є можливість швидко 

створити і завантажити матеріали з Google Диску безпосередньо до 

віртуального класу.  

Оскільки, Клас інтегрований з Google Документами, Google Диском та 

Gmail, викладачі можуть призначити завдання, прикріпити до них матеріали - 

документи, посилання та зображення. 

Викладач створює завдання або опитування. Він може призначити 

завдання одному, декільком групам або окремим студентам. Існує 
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можливість вказати термін здачі, параметри доступу до доданих матеріалів, 

відстежувати статус виконання завдань, додавати коментарі під час їх 

виконання.  

Студент здає роботу. При 

виконанні він переглядає або 

редагує окремими файл або призначену для нього копію, прикріпляти 

посилання, файли, зображення.  

Однією з переваг використання систем дистанційного навчання в 

освітньому процесі є її автоматичне створення журналу оцінок та 

інформування про появу нових завдань і термінів їх виконання. Викладач 

оцінює роботу. Може додавати до завдання примітки, ставити оцінки і 

повернути студенту із відгуком. Студент бачить свою оцінку та необхідність 

доопрацювання.  

Викладач  має змогу проводити тестування, контролювати, 

систематизувати, оцінювати діяльність, 

переглядати результати виконання 

вправ, застосовувати різні форми 

оцінювання, коментувати й 

організовувати ефективне спілкування зі студентами в режимі реального 

часу. 

Обов’язковим 

етапом навчального 

процесу є надання та 

отримання зворотного зв’язку, незалежно від того, яку комунікаційну чи 

навчальну платформу обрано для дистанційного навчання. Зворотний зв’язок 

може бути автоматизованим (наприклад, аналіз правильності відповідей 

тесту), або викладач надає його індивідуально.  Переважна більшість систем 

організації дистанційного навчання дають можливість не лише виставити 

певні бали, але й прокоментувати їх. Варто прагнути надавати 

індивідуальний зворотний зв’язок, навіть за наявності автоматичної 
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перевірки, адже саме таким чином можна повідомити студентів про 

необхідність повторно переглянути певні фрагменти навчального матеріалу 

чи вказати на помилковість певної навички. 

Отже, ми можемо побачити, що система Google Classroom швидко 

розвивається і відіграє велику роль для дистанційного навчання у 

начальному закладі. Вона відкриває студентам доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, знаходження 

і закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє 

реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням 

концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. 

Таким чином, використання новітніх технологій у навчальному процесі 

надає змогу підвищити якість навчання за рахунок керованої, системної, 

регулярної самостійної роботи студентів, а також зручності організації 

навчального процесу. 

Список використаної літератури: 
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комунікативні технології, вдосконалюють уже набуті до карантинних 

заходів. Вносяться корективи безпосередньо й під час освітнього процесу. Як 

правило, викладач обирає одну-дві освітні платформи для дистанційної 

роботи зі здобувачами освіти. Фахівці у сфері ІТ стверджують, що спершу 

варто набути досконалих знань та умінь роботи з однією освітньою 

платформою та якісно нею користуватися, а пізніше – поступово 

застосовувати різноманітні електронні форми і методи навчання, щоб 

узагальнити, систематизувати та вдосконалити знання студентів, і таким 

чином, забезпечити отримання ними якісної освіти. 

Згідно з п. 3.4 Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 р. 

№466 (редакція від 16.10.2020 р.) [1], отримання навчальних матеріалів, 

спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних 

занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, 

графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. 

У бурхливому світі інформатизації сучасного суспільства, здобувачі 

освіти мають опрацьовувати та запам’ятовувати великий об’єм нової 

інформації, тому для кращого опанування знань та вмінь під час 

дистанційних занять з правознавства та громадянської освіти, окрім відомих і 

широко застосовуваних, використовується такий метод графічної візуалізації 

знань, як «хмара слів». 

Хмара слів (хмара тегів, або зважений список) – це візуальне 

відтворення списку слів, категорій, міток чи ярликів на єдиному спільному 

зображенні. За допомогою хмари слів візуалізують термінологію з певної 

теми у більш наочний спосіб, що допомагає кращому запам’ятовуванню 

інформації [2]. 

Даний метод вже застосовувався під час очного (стаціонарного) 

навчання, але наразі студенти вчаться створювати та презентувати вже 

готовий продукт в електронній формі, дистанційно. Виконання такого 

завдання є надзвичайно доречним і вдалим, оскільки формує базові юридичні 

та громадянські компетентності здобувачів освіти, розвиває критичне 
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мислення і логіку, тренує зорову пам'ять. Також реалізується компетентісний 

підхід щодо отримання студентами ключових компетентностей з інших 

предметів (дисциплін) – інформаційно-цифрової, математичної, мовної, 

соціальної та інших, зокрема з іноземної мови, адже можуть складатися 

хмари слів англійською мовою за темами правознавства чи громадянської 

освіти. 

Використання хмар слів необмежене, адже для їх створення можуть 

використовуватися слова з лекції, сайту, віршів, історій. За їх допомогою 

можна зробити рекламу; представити інформацію про себе, або про відому 

особистість; виділити, акцентувати увагу на основних моментах подій, 

відкриттів; виготовити листівки та подарунки; оригінально інформувати про 

результати опитування, обговорення; прикрасити дописи у соціальних 

мережах; створити конкурсні завдання, проводити конкурси плакатів з 

використанням хмари слів тощо [3]. 

Варто зауважити, що хмари слів також створюються викладачами для 

систематизації вивченого матеріалу й транслюються під час он-лайн 

навчання, як правило, в кінці лекційного заняття, або ж на початку 

практичного. 

Найбільш поширеною та зручною англомовною програмою для 

генерації «хмари слів» (копіюється текст або ключові слова) є Word It Out, 

яка не вимагає реєстрації на сайті, є безкоштовною та простою у 

користуванні. Окрім того, студенти можуть згенерувати будь-яку хмару слів 

на власний смак та різноманітну тематику і, навіть, замовити її виготовлення 

на футболці, горнятку тощо. Існують й інші сервіси – Word Art, Word Cloud 

Generation, Word Art (Tagul), Taxedo, за допомогою яких студенти виконують 

свої завдання. 

Здобувачі освіти, щонайперше, мають добре володіти понятійним 

апаратом теми, з якої готуватимуть хмару слів, адже вони повинні дібрати 

ключові (найголовніші) слова, або ж найважливіші текстові уривки. Майже 

усі електронні сервіси мають функції зміни кольору, розміру, положення, 
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форми, фону і відстані між словами, а також завантаження створеної 

картинки та збереження її на електронну пошту, надання хмарі слів цікавої 

зовнішньої форми – рупору, книги, телефону, телевізора тощо. 

Під час дистанційного заняття студенти демонструють (транслюють) 

свою хмару слів, пояснюють обрану величину слів, чому саме такий набір 

слів підібрали для хмари. 

Отже, хмара слів – це універсальне завдання, яке може 

використовуватися при вивченні будь-яких предметів чи дисциплін для 

систематизації основного матеріалу з теми, адже підбираючи ключові слова, 

здобувач освіти вкотре прочитає й проаналізує навчальний матеріал, а, 

відтак, краще його запам’ятає. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ  

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

Щоб опанувати великі обсяги інформації зазвичай для цього роблять 

конспект, що складається з визначень, цитат, дат, списків тощо. У написанні 

конспектів здебільшого використовують принципи запам’ятовування, які 
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пов’язують з діяльністю лівої півкулі, що відповідає за мову, логіку, 

складання списків, операції з числами і не враховує таких принципів, як 

асоціативність, уява тощо, пов’язані з діяльністю правої півкулі. За 

результатами психологічних досліджень установлено, що 83% інформації 

людина сприймає зором, 12% – слухом, 5% – іншими рецепторами. 

Дослідження пам’яті свідчать, що людина запам’ятовує 20% від почутого, 

30% – від побаченого, 70% – від одночасно побаченого й почутого, 80% – від 

побаченого, почутого й обговореного, 90% – від побаченого, почутого, 

обговореного й активно виконаного. У процесі візуалізації навчального 

матеріалу використовуються різні форми та методи – від традиційних 

діаграм, графіків, таблиць, структурно-логічних схем до інтелект-карт (mind 

map), стратегічних карт, інфографіки, навчальних презентацій та ін. [1]. 

Теорія інтелект-карт народилася на початку 70-х років ХХ століття 

завдяки відомому англійському психологу Тоні Б’юзену. Закінчивши школу 

на двійки, він серйозно задумався над питанням ,,Чому я гірший за інших‖. 

Ретельно вивчивши досвід мислення кращих розумів людства, таких як 

Леонардо да Вінчі, Альберт Ейнштейн, Томас Едісон, Джеймс Джойс та ін., 

Б’юзен дійшов до висновку, що ці генії максимально використовували усі 

ментальні можливості свого мозку, на відміну від пересічної людини, яка 

використовує лише 5% головного мозку. 

Система освіти орієнтує сучасного викладача на використання в роботі 

різноманітних технологій, які дають можливість оптимізувати, 

інтенсифікувати навально-виховний процес. На даний час їх існує ціла низка, 

тому кожен педагог має змогу підібрати саме ті, які б сприяли ефективності 

навчання, розвивали в них пізнавальну активність, стимулювали продуктивне 

мислення. Використання найрізноманітніших методів і методичних прийомів 

як традиційних, так і нових, важливе на всіх заняттях, адже вони сприяють 

формуванню цілісної особистості [2]. 
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Протягом останніх років зростає об’єм навчальних матеріалів і вимоги до 

якості його засвоєння. Тому з’являється потреба в застосуванні методу 

,,згортання‖ великих блоків інформації до найголовніших понять. Зміни в 

суспільстві спонукають вчителів шукати інновації та впроваджувати їх у 

навчальний процес з метою розвитку пізнавальних інтересів здобувачів 

освіти. Карти знань можуть стати мотиватором до більш інтенсивного 

навчання, а також заміною текстових конспектів [3]. 

Ментальні карти є зручною, ефективною технікою візуалізації мислення та 

альтернативного запису, їх використання є досить результативним, оскільки 

вони сприяють ефективному конспектуванню тем, навчальної літератури, 

допомагають у вирішенні творчих завдань, проведенні тренінгів, семінарів, 

навчальних практик. 

Суть побудови ментальної карти полягає в тому, щоб за допомогою 

зрозумілих символів, образів, об’єктів, асоціацій, якими мислить людина, 

наочно зобразити карту знань на обрану тему. 

На заняттях варто використовувати ментальні карти для: розробки 

проектів різної складності на практичних заняттях, створенні презентацій, 

,,мозкового штурму‖, розвитку інтелектуальних здібностей здобувачів освіти 

під час підготовки до олімпіади тощо. 

Інтелект-карти можуть використовуватися в навчальному процесі у 

самоосвітній діяльності викладача, підготовки матеріалу з певної теми, 

вирішення творчих завдань, для тренування творчого мислення, 

креативності, розвитку творчої уяви тощо. 

Принцип побудови інтелект-карт корисно використовувати на лекційних 

заняттях з будь-якої  навчальної дисципліни. Узагальнення даних по темі 

відображається на одному зображенні, вся інформація з навчальної теми 

трансформується в асоціативні зв’язки навчальних понять. Так, наприклад, 
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логічно провести лекцію з застосуванням ментальної карти при вивченні 

теми  «Стратегія раціонального управління землеробством» (рис. 1). 

 

Рис. 1.1. Схема ментальної карти: «Стратегія раціонального управління землеробством» 
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к.ю.н., адміністратор 

відділу адміністраторів Управління надання адміністративних послуг та по 

роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Становлення дистанційного навчання як нової й ефективної технології в 

сфері освіти перебуває в Україні на стадії інтенсивного, але складного 

розвитку. Підтвердженням цього є наявність великої кількості різних 
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підходів і програм дистанційного навчання, різноманітність форм і методів 

дистанційного навчання, різночитання в базових поняттях. Механізми 

узагальнення, інтеграції кращого досвіду, можливості конструктивного 

подолання протиріч, формування ідеології й концептуальних підходів 

розвитку дистанційного навчання усе ще чітко не визначені. Причина тому – 

недостатня погодженість навчальних закладів і організацій у цій сфері, 

відсутність єдиної системи дистанційного навчання. Стримуючим фактором 

широкого впровадження інтелектуальних технологій і дистанційного 

навчання є відсутність необхідного бюджетного фінансування закладів вищої 

освіти, недостатня їхня фінансова підтримка з боку держави й зацікавлених 

підприємств і організацій.  

Сьогодні дистанційне навчання стає вже невід’ємним і усе більш 

значимим елементом системи освіти, воно впевнено входить в українську 

педагогічну практику. 

Крім цього дистанційну освіту можна розглядати як систему, що 

забезпечує взаємодію між викладачем й студентом, а також взаємодія 

студентів між собою і їх доступ до ресурсів навчання [1].  

Істотною ознакою дистанційного навчання є нова організація освітнього 

процесу, що базується на принципі самостійної роботи студента. Середовище 

навчання характеризується тим, що студенти в основному, а часто й зовсім 

віддалені від викладача в просторі й (або) у часі, у той же час вони мають 

можливість у будь-який момент підтримувати діалог за допомогою коштів 

телекомунікації.  

Наведене нижче визначення, більшою мірою враховує характерні риси й 

варіанти організації дистанційної освіти.  

Концепція створення й розвитку дистанційної освіти в Україні визначає 

дистанційне як «комплекс освітніх послуг, надаваних широким верствам 

населення в країні й за кордоном за допомогою спеціалізованого 

інформаційного освітнього середовища, що базується на коштах обміну 

навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, 
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комп’ютерний зв’язок і т.п.)»[2]. Інформаційно-освітнє середовище 

дистанційної освіти являє собою, згідно з концепцією, системно-організовану 

сукупність коштів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів 

взаємодії, апаратно-програмного й організаційно-методичного забезпечення, 

орієнтовану на задоволення освітніх потреб користувачів.  

Дистанційне навчання є однієї з форм безперервної освіти, яка 

покликана забезпечити можливість відновлення й поповнення знань і 

навичок протягом усього життя людини – від раннього дитинства до старості. 

Дистанційне навчання, це насамперед сукупність інформаційних технологій, 

що забезпечують доставку студентам, основного обсягу досліджуваного 

матеріалу; інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання; 

надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння навчального 

матеріалу; а також оцінку їх знань і навичок, отриманих у процесі навчання і 

далі це новий щабель заочного навчання, на якому забезпечується 

застосування інформаційних технологій, заснованих на використанні 

персональних комп’ютерів, відео - і аудіотехніки, космічної й 

оптоволоконної техніки.  

Таким чином, сказане вище показує, що дистанційне навчання є 

методом, застосовним (і вже застосовуваним) у рамках традиційних освітніх 

форм. Однак при цьому дистанційне навчання дозволяє створити й нову 

форму одержання освіти – дистанційної освіти, яка є синтетичною, 

інтегральною, гуманістичною формою навчання, що базується на 

використанні широкого спектра традиційних і нових інформаційних 

технологій і їх технічних коштів, які використовуються для доставки 

навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації діалогового 

обміну між викладачем і студентом, коли процес навчання некритичний до 

їхнього розташування в просторі й у часі, а також до конкретної освітньої 

установи.  
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ОНЛАЙН ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТА 

Сучасні умови життєдіяльності вимагають від людини нових форм 

мислення, поведінки і співпраці, відповідальності за власні дії. За цих умов 

вища освіта стає головним чинником прогресу, де найвищою цінністю 

суспільства визнається людина, здатна до пошуку і освоєння нових знань, 

прийняття нестандартних і відповідальних рішень в усіх сферах 

життєдіяльності.  

Модернізація сучасного освітнього процесу припускає 

«студентоцентровану» спрямованість, що означає самостійність, збільшення 

ступенів свободи тих, хто навчається, відносно вибору ними різних 

індивідуалізованих освітніх траєкторій.  

Під індивідуальною освітньою траєкторією розуміємо персональний 

шлях реалізації особистісного потенціалу кожного студента в освіті, тобто це 

є програма його індивідуальної активності, спрямованість і зміст якої 

визначаються його волездатністю як готовністю здійснювати свідомий вибір 

і діяти згідно етичній вольовій відповідальності [1].  
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Індивідуальна освітня траєкторія визначається на весь період навчання. 

Вибір траєкторії здійснюється після зарахування студента до вищого 

навчального закладу, але не пізніше ніж за місяць від початку занять [2].  

Поряд з кардинальними змінами, що відбуваються в системі вищої та 

середньої освіти, на тлі компетентнісного підходу сьогодні спостерігається 

стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Україна 

сьогодні перебуває в тому періоді, коли застарілі технології та методики вже 

не працюють належним чином, а нові створюються буквально «з коліс», 

постійно змінюючись та намагаючись «встигнути» за трендами та попитом з 

боку потенційних абітурієнтів. Криза в цьому випадку виступає додатковим 

стимулом для пошуку можливостей отримання нових знань. І в цьому 

випадку інтернет-курси (безкоштовні чи платні), системи онлайн- та офлайн-

самоосвіти/освіти стають частиною так званих «соціальних ліфтів». 

Сучасне студентство — люди, котрі не пам’ятають життя без Інтернету 

та смартфонів (бо в свої 20 років вони практично «завжди» жили із цими 

технологіями). Само собою, для них засвоєння та передача знань в 

електронному форматі — цілком логічний спосіб навчання. 

Якщо за допомогою Інтернету можна швидко і зручно спілкуватися, то 

чому не використовувати його для освіти?  

Дистанційне навчання, яке також називають дистанційною освітою, 

електронним навчанням та онлайн-навчанням, - це форма навчання, в якій 

викладачі та студенти взаємодіють не особисто у межах навчальної аудиторії, 

а віддалено за допомогою сучасних технологій. Ці технології полегшують 

спілкування у парадигмі студент-учитель та студент-студент. Таке навчання 

традиційно було орієнтоване на тих, хто не може відвідувати лекції в класі: 

штатні працівники, військовослужбовці тощо. Однак на сьогодні дистанційне 

навчання стало складовою частиною освітнього світу. 

Отже, потрібно переходити до активних методів навчання, оновлення 

змісту освіти, удосконалення засобів навчання в умовах інформаційного 

суспільства та інформатизації освіти. 
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Цей процес може відбуватись на рівні використання елементів 

дистанційної форми навчання, оновлення змісту навчальних дисципліни з 

урахуванням можливостей ІКТ, уведення в дію електронного документообігу 

тощо. Крім того, сучасні студенти повинні не стільки оволодівати 

конкретною інформацією, інформатизація освіти, яка дає змогу підвищити 

ефективність усіх видів освітньої діяльності на основі використання 

інформаційних і комп’ютерних технологій. 

Разом з тим, бракує електронних ресурсів, зокрема інформаційних 

систем, які давали б змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію 

студентів на основі їхніх побажань, навчальних і психологічних 

можливостей, можливість розвивати навички орієнтуватись в інформаційних 

потоках, знати, де знайти потрібну інформацію, освоювати нові технології 

тощо. 

Але ми також повинні пам’ятати, що переміщення класу в Інтернет 

створює додаткове навантаження для викладачів, оскільки їм доводиться 

включати нові технології у процес навчання. На жаль, такими навичками 

володіють не всі. 

Іншими проблемами дистанційного навчання є відсутність доступу до 

Інтернету, низька готовність студентів [3]. Не всі студенти готові до 

дистанційного навчання, яке вимагає великої самостійності, оскільки вони 

надовго відокремлені від навчання в класі. Тож, коли навчання в класі 

відновлюється, їх потрібно «перезавантажити», вмотивувати до навчання. Це 

може стати викликом для викладача. 

Дослідження показують, що дистанційне навчання є ефективним, але 

лише за умови, що і студенти, і викладачі мають можливості та досвід 

використання цих технологій. 

Все залежить лише від готовності і тих, хто викладає, і тих, хто 

навчається, сприяти розвиткові онлайн-платформ для навчання та освітньої 

мотивації людей будь-якого віку. І звісно, в цей процес не завадить 

включитись державним структурам та великому бізнесові — лише вони 
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можуть забезпечити прихід серйозних грошей та правової підтримки для 

таких починань. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ 

 ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

В умовах глобальної пандемії у зв’язку з поширенням COVID-19 

особливої актуальності набули різні ресурси мережі Інтернет. Перебуваючи 

на карантині, люди вимушено переходять від безпосереднього до онлайн 

спілкування. Особливо гостро ця проблема торкнулася тих сфер життя, які є 

людино-орієнтованими, зокрема це стосується й освіти. Серед розмаїття 

електронних ресурсів важливе місце посіли хмарні технології. Ще до початку 
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епідемії ці новітні форми роботи з інформацією продемонстрували свої 

переваги завдяки доступності та економічній ефективності. Сьогодення 

показало, що системи, за допомогою яких можна отримати та надати 

дистанційний доступ до інформації, допомагають також ефективно 

організовувати та проводити онлайн-навчання та дистанційне навчання.  

В Україні оголошено курс на впровадження цифрового розвитку. 

Йдеться про «виконання комплексу завдань, що позитивно вплинуть на 

економіку, бізнес, суспільство та життєдіяльність країни в цілому» [1]. 

Прискорений сценарій цифрової освіти зокрема передбачає «розвиток та 

поглиблення цифрових компетенцій освітян для забезпечення їх готовності 

до використання цифрових можливостей, а також подолання супутніх 

ризиків» [1]. В умовах запровадження загальнонаціонального карантину 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19», а також на основі рекомендацій МОН України, національні заклади 

освіти, і, зокрема, у сфері освіти дорослих, перейшли на дистанційну форму 

навчання. Це актуалізує нагальність розв’язання проблеми розвитку 

цифрових компетенцій педагогів, а також формування й розвитку готовності 

педагогічного персоналу у сфері освіти здійснювати професійну діяльність в 

умовах дистанційного навчання. Цифрові вміння й навички поступово 

набувають значення ключових серед інших компетенцій молоді та 

досвідчених педагогів. Викладене вище зумовило доцільність розроблення 

відповідних рекомендацій щодо розвитку цифрових компетенцій педагогів у 

сфері освіти в умовах нестабільності, сформульованих на основі аналізу 

світового й українського досвіду професіоналізації педагогічного персоналу 

у сфері освіти. 

Потужним поштовхом для застосування комп’ютерних технологій в 

системі вищої стали виникнення і розвиток мультимедійних технологій, 

таких, які дозволяють використовувати в процесі навчання різні 

інформаційні формати, такі як текст, звук, графіка, відео та анімація. Засоби 
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мультимедіа нині широко застосовуються для створення електронних 

довідників, енциклопедій, а також так званих електронних підручників, які 

здатні подавати інформацію в зазначених вище форматах. До того ж, стаття в 

такій енциклопедії або підручнику може мати гіперпосилання на інше 

джерело, що містить інформацію, яка пов’язана зі змістом даної статті. Це 

дає можливість користувачу отримувати необхідну інформацію в нелінійний 

спосіб на відміну від друкованого матеріалу, який по своїй суті є лінійним 

[4]. А використання мультимедіа в інтерактивному режимі здатне 

перетворити комп’ютер, залежно від поставленої задачі, на викладача, 

співрозмовника, або екзаменатора, який оцінює правильність відповідей, що 

їх надає особа, яка навчається. 

Існує точка зору стосовно небажаності надмірного, як вважається, 

застосування технічних засобів навчання, в тому числі й мультимедійних 

технологій під час презентацій у навчальному процесі. Подібне застереження 

зустрічається, зокрема, в [3], де автор висловлює побоювання в зв’язку з тим, 

що викладач або вчитель замість того, аби бути людиною, яка творчо керує 

ходом уроку, перетвориться на такого собі «натискача кнопок» на 

технічному пристрої. На нашу думку, подібні побоювання певною мірою є 

перебільшеними, оскільки важко уявити собі «мовчазну» презентацію, чи то 

звичайну, чи мультимедійну. Кваліфікований викладач обов’язково 

коментуватиме інформацію, яка подається, не кажучи вже про необхідність 

давати відповіді на запитання від аудиторії. Саме тому, застосування 

технічних засобів не може повністю виключити з навчального процесу 

традиційну дошку, хіба що звести її використання до мінімуму.  
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  -  ВИМОГА СУЧАСНОСТІ В ОСВІТНІХ 

ЗАКЛАДАХ 

На сучасному етапі розвитку в Україні почала створюватися нова 

система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. 

Цей процес вимагає від педагогічної науки впровадження інноваційних 

технологій і розробки нових методів навчання. Сьогодні, в умовах 

інформаційного суспільства, на перший план висуваються цілі та завдання 

інтелектуального розвитку особистості, формування критичного мислення, 

оволодіння способами пізнавальної діяльності. Проблема пошуку найбільш 

ефективних освітніх технологій, що здатні забезпечити досягнення 

поставлених цілей, є нагальною потребою сьогодення. Однією з таких 

технологій, особливо затребуваних в сучасних умовах, є дистанційне 

навчання. 

Дистанційне навчання  – нова для освітян форма навчання, яка відіграє 

суттєву роль у розвитку інформаційного суспільства і подальшій 

модернізації неперервної освіти. Дистанційне навчання як педагогічна 

технологія, з одного боку, відображує сутність особистісно зорієнтованого 

підходу, а, з іншого – сприяє формуванню критичного та творчого мислення 

особистості. 

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
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Технологія дистанційного навчання – це сукупність методів, форм і 

засобів взаємодії з людиною в процесі самостійного, але контрольованого 

засвоєння ним певного масиву знань. Технологія навчання будується на 

фундаменті певного змісту і повинна відповідати вимогам його 

представлення.  

Дистанційна освіта – це сучасна технологія навчання, яка різко 

розвивається в останній час завдяки досягненням інформаційних технологій 

і комп’ютерної техніки.  Саме завдяки  дистанційному навчанню, з усіма 

його технологіями, в цей складний для України час, час пандемії та 

карантинних обмежень, викладач та студент залишаються у відповідній 

взаємодії. Як наслідок, навчальний процес залишається безперервним, 

доступним та злагодженим. 

Дистанційне навчання в освітніх закладах не є різновидом або 

вдосконаленим варіантом заочного, оскільки це нова, самостійна, 

прогресивна форма навчання, яка володіє більшими потенційними 

можливостями. 

 Сфера можливого застосування дистанційного навчання у ВНЗ досить 

широка: від цілісної підготовки фахівців до окремих курсів та фрагментів 

дидактичного забезпечення під час різних видів занять. 

Дистанційне навчання – це сучасна форма освіти, в якій інтегровані 

елементи всіх видів навчання (денного, заочного, вечірнього) на основі 

використання новітніх комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. У 

дистанційному навчанні використовуються різні способи доставки 

навчального матеріалу і, відповідно, використовуються різні типи 

комп’ютерних програм. 

В умовах сьогодення значної популярності набули безкоштовні онлайн-

сервіси, які направлені на створення ефективного, цікавого та 

різноманітного освітнього процесу та налагодження зручної комунікації з 

учнями. Одним з яких є  Google Classroom  
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Google Classroom – веб-сервіс, за допомогою якого організація 

навчального процесу відбувається у віртуальному просторі. Він дозволяє 

створювати та поширювати навчальні матеріали, спілкуватися, відстежувати 

процес вирішення завдань та успішність учнів, перевіряти роботи, ставити 

оцінки та повертати їх разом з коментарями. Для кожного класу можна 

створити окрему папку на Google диску, а також проводити навчальні 

заняття в режимі онлайн завдяки  відеозвязку Meet. 

Один з прикладів, класи по відповідних дисциплінах в Google 

Classroom , наведено на рис.1. 

 

  
Рис.1. 

Сучасне інформаційне суспільство висуває вимоги до системи освіти, 

основні з яких можна сформулювати так: вміння самостійно знаходити, 

накопичувати і переосмислювати наукові знання; вміння студентів 

самостійно орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві.  

Дистанційна освіта розвивається дуже швидко, і для України є 

перспективною формою вищої освіти. Хоча на сьогодні має й свої типові 

недоліки. 

Серед важливих недоліків дистанційної форми освіти в Україні варто 

також виділити недостатній безпосередній контакт між персональним 
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викладачем та дистанційним студентом через надзвичайну професійну 

завантаженість вітчизняних педагогів, а також через не відповідність 

вимогам, що ставляться до інформаційного суспільства. 

Щоб система дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі 

освіти України, потрібно, передовсім, створити глобальну комп’ютерну 

мережу освіти й науки, оскільки саме комп’ютер дає змогу отримувати 

навчальний матеріал, є водночас і бібліотекою, і центром довідкової 

інформації, і комунікативним центром, що робить його одним з учасників 

реалізації програми безперервної освіти в Україні. 

Отже, в рамках дистанційної освіти можливе створення такого 

освітнього середовища, в якому здобувач відчуває себе більш комфортно, 

перетворюючись на активного учасника освітнього процесу, коли 

стимулюється звичка до самостійного навчання, самостійного планування 

власного напряму навчання, пошуку та обробки великих обсягів інформації 

за допомогою сучасних технологій безперервної освіти впродовж життя. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ЗАСОБАМИ 

ІНТЕРАКТИВНИХ СИМУЛЯЦІЙ 

Дистанційне навчання – виклик сьогодення, це складне завдання для 

сучасного викладача, котрий в умовах пандемії має проявити знання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та уміння їх застосувати 

у навчальному процесі. Особливо непросто в таких умовах доводиться 

викладачам природничих предметів, зокрема фізики, адже вони покликані 

формувати експериментальні уміння та навички практичного проведення 

фізичних дослідів. У цій ситуації незамінними є  деякі програмні засоби, 

зокрема віртуальні фізичні лабораторії [4-6] та інтерактивні симуляції для 

природничих наук [3].  

Досить цікавими та корисними є інтерактивні симуляції PhET, які дають 

можливість для спостереження та моделювання фізичних явищ та процесів. 

Розробниками PhET симуляцій дотримано наступних принципів 

проектування: спонукання до наукових досліджень, забезпечення 

інтерактивності, перетворення невидимого на видиме, наочне 

демонстрування мисленнєвих процесів, різні види репрезентації, спонукання 

до самостійних досліджень та інші [3]. При цьому створені інструменти для 

формування інтерактивного досвіду: „Візьми і перетягни‖, „Використовуй 

слайдери‖, наявність багатьох інструментів для вимірювань (лінійок, 

секундомірів, термометрів, електричних вимірювальних приладів), наявність 

багатьох кнопок та перемикачів для вибору опцій. Ці інструменти 

дозволяють досліджувати  причинно-наслідкові зв’язки, самостійно давати 
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відповіді на запитання. Дане середовище містить планування та супровід 

використання PhET,  методичні поради для вчителів з використання 

конкретних симуляцій, класифікатори для пошуку, віртуальні тренінги та 

інші засоби. 

PhET симуляції ефективні для концептуального розуміння понять та 

процесів, їх фізичного змісту. Красивий яскравий дизайн симуляцій сприяє 

візуальному сприйманню об’єктів вивчення, їх розгляду в різних ситуаціях, 

під різним кутом зору. Наприклад, при вивченні законів геометричної оптики 

за допомогою відповідних PhET симуляцій стає можливим: 

- спостерігати хід відбитого та заломленого променів світла при різних 

кутах падіння; 

- змінювати кут падіння променя (використовуючи керуючі стрілки); 

 - практично перевірити, що 

кут падіння дорівнює куту 

відбивання (використовуючи 

інструмент „транспортир‖); 

- спостерігати числове 

значення кута заломлення та його 

зміну залежно від кута падіння; 

- спостерігати явище повного 

внутрішнього відбивання та 

виміряти граничний кут повного 

відбивання (змінюючи середовища, 

що межують); 

- змінювати середовища та 

відповідно показники заломлення; 
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- спостерігати хід світлових променів у призмах різної форми та 

матеріалу. 

Інтерактивні симуляції значною мірою забезпечують дотримання таких 

головних принципів навчання як доступності і дохідливості, зв’язку з 

життям, наочності знань, емоційності, диференціації, оптимізації [1, С.315]. 

Працюючи з фізичними симуляціями, студенти дають їм такі 

характеристики: наочно, цікаво та зрозуміло. Вони самостійно виконують 

практичні дії по дослідженню об’єктів та здійснюють активну діяльність 

учіння. Симуляції виконують роль стимуляторів пізнавальної діяльності, 

створюючи ситуації успіху, почуття радості, вселяючи віру у власні сили. 

Тут доречно згадати слова Паскаля про те, що учень – це не посудина, яку 

необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити [2, С.220]. Залучаючи 

інтернет-симуляції, ми даємо своїм учням інструменти пізнання, за 

допомогою яких вони досліджують світ.  

Використання сервісу інтерактивних симуляцій PhET ефективне як у 

процесі спільної фронтальної роботи з учнями, так і для самостійного 

вивчення матеріалу вдома. У даному середовищі студентам цікаво вивчати 

фізичні поняття, їм подобається працювати із симуляціями, підвищується 

мотивація до навчання і як результат – покращується розуміння та засвоєння 

матеріалу. Імітація та моделювання за допомогою даного інтернет-ресурсу є 

важливим засобом пізнавальної діяльності в умовах дистанційного навчання. 
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ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

На сучасному етапі інформатизації суспільства активного поширення в 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, які 

виступають одним із інструментів пізнання. Стрімкий розвиток глобалізації 

впливає на всі сфери життя людей – особистісну, соціальну, культурну. 

Супутниковий зв’язок та Інтернет руйнують усі бар’єри в сучасному світі. 

Тому одним з основних завдань сучасної освіти є підготовка фахівця, який 

вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, має знання та 

навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи 

сучасні комп’ютерні технології. Дистанційне навчання покликане допомогти 

зорієнтуватись в глобальному освітньому просторі. Воно виступає як 

ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб  вирішення її 

нагальних проблем, оскільки  відбувається формування єдиного освітнього 

простору та світового ринку надання освітніх послуг. 

Питанням упровадження технологій дистанційного навчання в освітній 

процес присвячено низку досліджень вітчизняних  та зарубіжних авторів.  

Серед них слід відзначити таких відомих вчених як  В. Биков,  Р. Гуревич, М. 

Кадемія, Д. Опеншоу, Н. Тверезовська, І. Хорев, М. Жалдак, Ю. Жуковський,  

В. Ясулайтіс   та інші.  У зазначених роботах відзначається перспективність 

дистанційної форми освіти, особливо за умови її комплексного використання, 

викладаються загальні методологічні підходи щодо запровадження 

дистанційної освіти у закладах освіти.  

https://www.getaclass.ru/
https://lab4u.co/en/lab-in-your-pocket/lab4physics/
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Дистанційну форму навчання фахівці зі стратегічних проблем освіти 

називають освітньою системою ХХІ століття. Сьогодні на неї зроблена 

величезна ставка. Актуальність  дистанційного навчання полягає в тому, що 

результати суспільного процесу, раніше зосереджені в сфері технологій, 

сьогодні концентруються в інформаційній сфері.  

Досліджуючи погляди науковців, можна визначити,  що дистанційне 

навчання – це нова, специфічна форма навчання, дещо відмінна від звичних 

форм очного або заочного навчання. Вона передбачає інші засоби, методи, 

організаційні форми навчання, іншу форму взаємодії викладача і студента, а 

також студентів між собою. Разом із тим, як і будь-яка форма навчання, 

система дистанційного навчання має такий компонентний склад: цілі, 

обумовлені соціальним замовленням для всіх форм навчання; зміст, 

передбачений діючими програмами для конкретного типу закладу освіти; 

методи, організаційні форми, засоби навчання [2]. 

Отже, дистанцiйне навчання (Distance Learning, Distance Education) – це 

форма освітньої діяльності з використанням комп’ютерних і 

телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю 

викладачiв та здобувачів освіти  на рiзних етапах навчання i самостiйну 

роботу з матерiалами iнформацiйної мережi [3]. Це ідеальне рішення для тих, 

хто надає перевагу сучасним інформаційним технологіям в освіті та цінує 

свій час. Дистанційне навчання дає студентам можливість цілодобового 

доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й консультації 

викладачів та методистів, відеолекції в режимі online, віртуальні тренажери 

та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу 

навчання. Наразі дистанційна форма навчання демонструє свої переваги 

перед іншими формами навчання завдяки своїй значно вищій 

інформативності, доступності та економічній ефективності. Вона також 

потребує менше часу та енергії для засвоєння знань, є значно мобільнішою та 

комфортнішою, ніж інші форми навчання. Саме цими та іншими причинами 

зумовлюється експансія дистанційної форми навчання в усьому світі, а 
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групове навчання в аудиторіях та читальних залах поступово втрачає свої 

позиції. До переваг дистанційної освіти можна віднести наступне: 

можливість індивідуалізації навчання, вибір бажаного темпу та швидкості 

навчання, висока якість контролю знань за допомогою модульної системи 

навчання, ефективне тестування.   

Серед важливих проблем та недоліків дистанційної форми освіти в 

Україні варто  виділити недостатній безпосередній контакт між  викладачем 

та дистанційним здобувачем освіти через  професійну завантаженість 

вітчизняних педагогів,  відсутність особистого спілкування між викладачем 

та студентом,  відсутність можливості негайного практичного застосування 

отриманих знань із наступним обговоренням виниклих питань з викладачем і 

роз’яснення ситуації на конкретних прикладах, студенти не завжди можуть 

забезпечити себе достатнім технічним обладнанням – мати комп’ютер та 

постійний вихід у Інтернет; а також  адміністрування процесів дистанційного 

навчання та необхідність значних  інвестицій на початковому етапі 

організації роботи системи дистанційного навчання [1]. 

Але, незважаючи на недоліки, технології дистанційного навчання є 

могутнім засобом пізнання. Щоб підвищити ефективність нових 

інформаційних технологій у навчанні, слід сформувати певну систему, яка 

передбачає інше розуміння сутності навчання, ролі викладача і здобувачів 

освіти  у цьому процесі, взаємовідносин викладача і студентів, оснащення 

робочих місць суб’єктів дистанційного навчання. Успішне вирішення 

проблеми впровадження дистанційної освіти в Україні сприяє підвищенню 

якості і рівня доступності вищої освіти, інтеграції національної системи 

освіти в наукову, виробничу та культурну інформаційну інфраструктуру 

світового співтовариства. 
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ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ 

Дистанційне навчання як освітня технологія може бути легко 

інтегрована у будь-яку форму навчання. Дистанційні технології призначені 

для доставки матеріалу у будь-який час та у будь-яке місце, зручне для  

студентів. Тому такі технології використовуються для студентів денної  

форми навчання, які навчаються на базі  нашого коледжу. 

Розуміючи дистанційне навчання не тільки як педагогічну технологію, 

але і як соціальну практику, треба підкреслити, що воно сприяє здійсненню 

модернізаційної трансформації комунікативних процесів навчальному 

закладі. Я не підтримую ідеї, що в цих процесах можна цілком виключити 

особисті контакти.  

Актуальною є думка Г.Гізеке про соціальну зумовленість освіти. 

Дослідник зазначає, що освіта, – інституалізується суспільством передусім у 

своїх власних цілях, а не в цілях тих, хто навчається, якими б вони не були. 

Те, що сьогодні студент з його інтересами і потребами особливо наполегливо 

висувається в центр педагогічного мислення, є просто-напросто варіацією 

споконвічного й насправді незмінного суспільного договору. Суспільству 

потрібна індивідуалізація, здатність до безперервного навчання, а також 
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уміння справлятися з перспективами, здатним викликати ризик, і 

суперечливими очікуваннями [1, 99].  

Система дистанційного навчання є програмно-апаратним комплексом, 

призначеним для управління процесом навчання із застосуванням мережних 

комунікаційних технологій з метою надання освітніх послуг широкому колу 

населення. Найбільш важливими компонентами дистанційного навчання є: 

створення практичних ситуацій під час навчального процесу, можливість 

проявити себе, самореалізуватися, індивідуальний  підхід до кожного 

студента[2, 135]. 

В ході дистанційного навчання слід враховувати і психологічні процеси 

особистості. Учасники дистанційного навчання повинні розуміти 

призначення запропонованих курсів, планувати роботу, яка  базується на 

інтерактивності освітнього процесу. 

Другий атрибут психологічного комфорту в процесі навчання 

досягається зворотним зв'язком між студентом  і викладачем, що полягає в 

міжособистісному спілкуванні. Крім важливого чинника – культури 

спілкування, важливим є подача інформації. Інформація повинна бути точно-

підібраною та розкривати зміст теми у повному обсязі, спонукати студентів 

до здобуття нових знань та забезпечувати інтерактивність  [3]. 

Для успішної організації дистанційного навчання, важливим є вміння 

працювати в навчальному сервері, знати різноманітні ресурси, користуватися 

електронною поштою, мати телефонний і факсимільний зв'язок, долучатися 

до відеоконференцій та інше. 

Розглянемо один із варіантів реалізації дистанційного навчання через 

ресурc  Moodle .    

Moodle — модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) — навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, 

адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему 

для створення персоналізованого навчального середовища. 
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Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління 

навчанням. Вона реалізує філософію «педагогікисоціального 

конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між 

викладачем та студентами.     

Можливості для студентів: 

1) доступність навчальних матеріалів; 

3) можливість перегляду результатів проходження дистанційного курсу; 

4) можливість перегляд результатів проходження тесту; 

5) спілкування з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат; 

6) завантаження файлів з виконаними завданнями. 

Можливості для викладачів: 

1) надання інструментів для розробки авторських дистанційних курсів; 

2) розміщення навчальних матеріалів  у форматах .doc, .odt, .html, .pdf, а 

також відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах; 

3) можливість додавання і модифікація різноманітних елементів курсу; 

4) можливість використання різних типів тестів; 

5) автоматизація процесу перевірки знань, звітів щодо проходження 

студентами курсу та звітів щодо проходження студентами тестів. 

Список використаних джерел: 

 1. Михальченко М.І., Лещенко Л.О. Дистанційне навчання в 

соціологічній освіті: pro i contra // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і 

перспективи. – 22 листопада 2000. 

2. Хаджирадєва С.К. Можливості використання дистанційних курсів при 

підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" // Гуманізація 

вищої освіти: філософські виміри. Збірник статей за матеріалами III 

Міжнародної науково-практичної конференції. Суми-Бердянськ, 4-7 липня 

2003. 

3. Дистанційне навчання – від теорії до практики, актуальний мережевий 

семінар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/ 

http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС  ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМІ НАВЧАННЯ 

Епідемія короновірусної хвороби, яка охопила всі країни світу, показала, 

наскільки важлива наявність дистанційного навчання в усіх закладах освіти. 

Завдяки такій інноваційній технології стало можливим не переривати 

навчальний процес і продовжити навчання студентів у звичайному режимі. 

Відзначимо, що, якщо раніше поняття дистанційного навчання 

позиціонувалася як навчання для працюючих студентів, студентів-іноземців, 

тобто для осіб із обмеженою мобільністю та особливими освітніми 

потребами, то сьогодні через цю форму навчання можна запобігти 

глобальних проблем населення світу, пов’язаних з масштабними 

катастрофами як пандемія. 

Значна кількість вищих навчальних закладів вже має досвід 

впровадження дистанційної форми навчання, проте у зв’язку зі стрімким 

розвитком інформаційних технологій необхідно проводити постійний 

моніторинг існуючих інформаційних платформ, знаходити їх переваги та 

недоліки, впроваджувати досвід в роботу вітчизняних ВНЗ провідних країн. 

В умовах сьогодення, інтеграція комп’ютерних технологій в сучасних 

освітній процес виявляється в інтенсифікації застосування спеціального та 

спеціалізованого програмного забезпечення; використанні локальних мереж 

та глобальної мережі Іnternet; застосуванні мультимедійних технологій; 

використанні мережевих засобів комунікацій. 

Зокрема, широкого застосування освітньому процесі набули засоби 

комп’ютерного зв’язку загального призначення – електронна пошта, чат, 

форум, а також системи обміну файлами та відеоконференції.  
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Основними перешкодами до застосування новітніх технологій в 

закладах фахової передвищої освіти та вищої освіти можна виділити: 

 недостатня кількість сучасної комп’ютерної техніки та 

обладнання; 

 обмежений доступ або відсутність ліцензійного програмного 

забезпечення; 

 обмеженість доступу до Інтернету. 

Основними категоріями засобів комп’ютерних технологій, що знайшли 

найбільше поширення в освітньому процесі закладів  освіти є електронні 

навчальні матеріали, комп’ютерні тестові системи та системи управління 

навчанням.  

Однією із таких  тестових систем є платформа Quizizz. Quizizz – сервіс 

для створення вікторин та флеш-карток. Що є значущим для багатьох 

викладачів – він має мультимовний інтерфейс, у тому числі російський та 

український. Дуже зручний та простий у використанні, безкоштовний, 

студент мають можливість користуватись сервісом як під час очного 

навчання, так і знаходячись вдома під час дистанційного навчання. Викладач 

може знайти вже готову тестову вікторину, створену іншим викладачем та 

користуватись нею, або створити власну, яка буде відповідати певній 

дисципліні та тематиці. Окрім самої вікторини, також у сервісі є функція 

перегляду результатів «звіт». Вказується, на яку кількість відсотків студент 

виконав завдання і навіть кількість зроблених спроб. Більш того, є 

можливість подивитися, саме яке з питань в тесті викликало труднощі у 

конкретного здобувача освіти. Також є можливість детально розглянути 

кожне з питань і варіанти відповідей [1]. 

Додаткові можливості. При призначенні певного тесту, опитувальника 

або вікторини, завжди буде з'являтися панель з додатковими можливостями. 

Будь-яку з цих функцій можна відключити: 

- до якого часу повинен бути виконаний тест; 
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- скільки спроб дано на виконання тесту (якщо це тренувальний тест, то 

можна поставити - необмежену кількість); 

- чи слід показувати відповіді під час гри і після гри; 

- перемішати питання (дана функція дозволить знизити рівень 

списування здобувачів освіти); 

- відтворювати музику (під час виконання тестів у студентів на 

пристроях буде грати ненав'язлива музика); 

- показати таблицю лідерів (студенти після виконання завдань будуть 

бачити таблицю з кращими здобувачами освіти, які виконали те чи інше 

завдання) [2]. 

Дуже важливо згадати, що дана платформа має велике розмаїття форм 

проведення тестів, вікторин. Ви можете провести будь-який з тестів 

поділивши студентів на команди (програма сама ділить групу на команди, 

варто лише вибрати кількість команд), індивідуальне завдання або ж 

контрольна робота. Кожен з цих режимів має свої нюанси [3]. 

 Отже, за допомогою інструменту Quizizz можна: 

-підтримувати процес навчання; 

-проводити тестування та вікторини; 

-організовувати змагання між студентами у вигляді вікторин, флеш-

карток, тощо; 

-відслідковувати результат кожного студента. 

Список використаних джерел 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 

Запровадження ІКТ у освітній процес призвело до зміни системи освіти. 

Останніми роками дистанційна освіта набула великої популярності у світі. 

Освітні заклади розвинених країн, а також різні корпорації намагаються 

розвивати дану форму навчання. З кожним роком набір на різноманітні 

онлайн-курси збільшується, а освіта лише набуває нових рис. В Україні 

онлайн-освіта залишається на ранній стадії розвитку і потребує детального 

дослідження та аналізу. Принципи та впровадження дистанційної освіти з 

метою отримання якісних знань широко досліджували у своїх наукових 

працях вчені. Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених 

тематиці дистанційної освіти, її потенціал залишається маловідомим та 

малодослідженим. Розвиток інформаційного суспільства передбачає  активне 

застосування ІКТ в освіті. Їхнє впровадження дозволяє пришвидшити 

передавання знань та покращити якість навчання. Використання ІКТ в 

навчальному процесі призвело до бурхливого розвитку системи освіти, яка 

реалізується у формі дистанційного навчання. Термін  «дистанційна освіта» - 

не однозначний.  

Б. Холмберг та О. Сімпсон визначають дистанційне навчання « як нову 

специфічну форму навчання, яка передбачає використання певних підходів, 

методів, дидактичних засобів взаємодії вчителя і учнів». Р. Мейсон розглядає 



75 
 

дистанційне навчання «як організований навчальний процес, що передбачає 

активний обмін інформацією між студентами та викладачем, а також між 

самими студентами і використовує сучасні засоби нових інформаційних 

технологій». С. Ніппер вважає, що дистанційне навчання -  «це освітня 

система на основі комп’ютерних телекомунікацій з використанням сучасних 

педагогічних та інформаційних технологій, таких як: електронна пошта, 

телебачення та Інтернет; це отримання освітніх послуг без відвідування 

навчального закладу». Дистанційне навчання бере початок з 1700-х років, 

коли викладачі та студенти, шляхом листування обмінювались інформацією. 

Вона була винайдена у Великобританії і зараз активно використовується 

жителями Європи. Новим носієм інформації для педагогів стало телебачення. 

Активно використовувалися телевізійні курси , колекції відеозаписів. Саме 

така взаємодія технологій та освіти стала відомою як дистанційне навчання. 

Масове використання ІКТ розкриває більше можливостей. Здобувачі освіти 

мають можливість використовувати непослідовні та послідовні засоби 

зв’язку, обирати час, місце і темп навчання. У системі дистанційного 

навчання можна організувати не тільки самостійну пізнавальну діяльність 

здобувачів освіти, систематичну взаємодію з викладачем, але й групову 

науково-дослідну, роботу за фахом, що дозволяє перенести акценти на 

творчо-пізнавальні методи навчальної діяльності, які повинні становити 

основу дистанційного навчання. Стає можливим залучати студентів з інших 

країн і віддалених регіонів. Дистанційне навчання є привабливим тому, що 

дає можливість навчатися у зручний для себе час, без відриву від основної 

діяльності.  

Дистанційні освітні програми відрізняються кількістю і складністю. Такі 

програми можуть вміщувати від 10 до 500 студентів у групі. Також групи 

дистанційного навчання мають забезпечуватись спільним навчальним 

середовищем, доступом до баз даних, бібліотек. Дистанційне навчання, що 

здійснюється за допомогою ІКТ, має  наступні форми занять: 
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1.Чат-заняття – навчальні заняття, під час яких використовуються чат-

технології. Всі учасники мають одночасний доступ до чату.  

2.Веб-заняття – дистанційні лекції, конференції, семінари, практикуми, 

лабораторні роботи та інші форми занять, проведених за допомогою засобів 

комунікацій. Під час проведення веб-занять використовують спеціальні 

освітні веб-форуми – форма роботи користувачів по певній проблемі за 

допомогою записів, що залишаються на одному із сайтів з установленої на 

ньому відповідною програмою. Веб-форуми відрізняються від чат-занять 

можливістю більше тривалої роботи і характером взаємодії студентів та 

викладачів. 

3.Телеконференції - форма навчання, яка  проводиться з використанням 

електронної пошти. Це форми дистанційного навчання, під час якого 

навчальні матеріали висилаються поштою в певні міста.  

Такий метод навчання одержав назву «Природний процес навчання». Це 

демократична проста і вільна система навчання. Здобувачі освіти, виконуючи 

практичні завдання, здобувають стійкі автоматизовані навички. Теоретичні 

знання засвоюють без зусиль, органічно вплітаючись у тренувальні вправи. 

Формування практичних і теоретичних навичок досягається в процесі 

вивчення матеріалів,  повторення й прослуховування на відеоносіях. Освітнє 

суспільство потребує особистість, здатну до самоосвіти. Забезпечення 

безперервності освіти є соціальним замовленням суспільства. Дистанційна 

форма навчання спроможна забезпечити постійний освітній ріст особистості. 

Дистанційне навчання являє собою особисто орієнтовану форму навчання. 

Воно дає можливість вибору викладача, можливість підібрати навчальний 

матеріал залежно від інформаційної потреби здобувачів освіти. Дистанційна 

освіта розвивається швидкими темпами, бо цьому сприяє й розвиток мережі 

Інтернет, і зростання інформаційних і комунікаційних можливостей. 

 Отже, дистанційне навчання забезпечує широкий доступ до кращих 

освітніх ресурсів; збільшує можливості традиційної освіти шляхом 

формування освітнього інформаційного середовища, в якому здобувач освіти 
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самостійно або під керівництвом викладача може вивчати цікавий для нього 

матеріал; розширює коло людей, для яких стають доступними освітні 

ресурси; сприяє набуттю навичок самостійної роботи; підвищує рівень 

освітніх програм шляхом пропозиції доступних програм широкому загалу; 

дає можливість формувати освітні програми шляхом комбінування курсів, 

наданих освітніми закладами; має велике значення, бо дає змогу 

задовольнити повною мірою освітні потреби населення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці компетентної 

молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і 

соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину. Основною метою 

предмета «Фізична культура» є набуття  досвіду навчально-пізнавальної, 

практичної і соціальної діяльності; формування стійкої мотивації, потреби у 

збереженні та зміцненні здоров’я, фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості; використання засобів фізичного виховання в забезпеченні 

здорового способу життя.  Систематичні заняття фізичними вправами 

запобігають виникненню захворювань, покращують імунну систему, а також 

прискорюють відновлення функцій усіх систем і органів людського 

організму. Німецький філософ Артур Шопенгаугер (1788-1860) зазначав: 
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«Здоров'я настільки важливіше за всі інші блага життя, що здоровий жебрак 

набагато щасливіший за хворого короля». 

В умовах упровадження карантинних заходів, коли весь час студенти 

вимушені витрачати лише на розумову активність, фізичне виховання 

набуває надзвичайної актуальності. Постійне перебування в одному 

приміщенні, малорухливий спосіб життя – те, що передбачає робота за 

комп'ютером або іншим гаджетом у період дистанційного навчання. Саме 

тому питання збереження та покращення здоров'я студентської молоді, 

зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших. Фізична 

активність впливає на багато факторів: серце, судини, дихання, хвороби  

хребта та інше, а зміцнення імунної системи зараз має особливо важливе 

значення.  Адекватною та єдиною можливою відповіддю на виклики 

сучасності є використання технологій дистанційного навчання здобувачів 

освіти для ефективної реалізації їхнього фізичного виховання в умовах 

карантину. При цьому однією з ключових проблем є належна організація 

фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів для збереження їхнього 

здоров'я в умовах украй обмеженої рухової активності. 

Викладачі коледжу, опановуючи цифрові технології навчання, 

застосовують найбільш вдалі методичні прийоми для засвоювання 

навчальної програми студентами на віддалі, підбирають такі тренування, 

відео-лекції, майстер-класи, завдання та комплекси вправ для розвитку 

фізичних здібностей, що не потребують спеціального обладнання, інвентарю 

та можуть бути виконані в домашніх умовах.  Для фахівців з фізичної 

культури це досить складне завдання, тому що виконання фізичних вправ 

самостійно потребує неабияких психологічних та фізичних зусиль молоді, 

відповідальності та само мотивації, значно краще це виходить, коли є 

постійний контроль та зворотній зв’язок з педагогом. Мотивація – необхідна 

частина навчання, яка повинна підтримуватися протягом усього процесу  

навчання. Педагог, використовуючи сучасні технології, може 

удосконалювати не лише фізичні якості, а й розвивати творчий потенціал 
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студентів. Студентські фото та відео звіти з виконання вправ і складання 

нормативів,  виконання тестових завдань, робота з теоретичними 

матеріалами, постійне спостереження за станом здоров'я є пріоритетом у 

роботі викладача. 

 Використання  комп'ютера не завжди може гарантувати активність 

студентів. Перехід на дистанційну форму навчання має ряд незручностей: 

- відсутність прямого  живого спілкування між студентом та викладачем; 

- неможливість виправлення помилок, які виникають у процесі 

виконання фізичних вправ; 

- відсутність у окремих студентів персонального комп'ютера, ноутбука, 

смартфона чи доступу до Інтернету; 

- складність мотивації слухачів; 

- залежність результату роботи від самостійності та рівня свідомості 

студента; 

- відсутність можливості здійснювати індивідуальний підхід до кожного 

студента. 

Перевагою використання такого альтернативного проведення занять 

можна вважати: безпечність, зручність, запобігання розповсюдженню вірусу, 

адже для проведення заняття достатньо мати зручний одяг і вільний простір у 

кімнаті при дотриманні правил самоізоляції.  

У порівнянні з традиційним основна відмінність дистанційного навчання  

полягає в тому, що головна опора робиться на самостійну роботу студентів. 

Нові технології дозволяють зробити візуальну інформацію яскравою і 

динамічною. Використання звуку робить відео курси дистанційного навчання 

повноцінними і цікавими. Є можливість навчатися віддалено від місця 

навчання, індивідуально підходити до вибору навантаження. 

Показники фізичного здоров'я  більшості здобувачів  освіти знаходяться 

на незадовільному рівні. Тому, для вирішення проблеми формування 

позитивного відношення до занять фізичними вправами, потрібно шукати 

нові дійові підходи до організації занять з фізичного виховання. Формування 
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інтересу до самостійних занять фізичними вправами орієнтує студента на 

самоосвіту, саморозвиток, саморегуляцію й самоконтроль. На викладача 

покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу, 

коректування викладацького курсу, консультування при складанні тестів та 

контрольних нормативів. 
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ВИКЛАДАЧ-ТЬЮТОР ЯК СУБ'ЄКТ ДИСТАНЦІЙНОГО 
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Сьогодні в Україні дистанційна освіта через Інтернет набуває все 

більшого поширення. Вона має своїх прибічників і противників, свої 
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позитивні і негативні сторони. Але як форма отримання знань, як технологія 

навчання, як елемент очного чи заочного навчання вона повинна мати місце. 

Формування здатності до самоорганізації у навчальній і професійній 

діяльності, до саморозвитку та самовдосконалення, до навчання протягом 

усього життя стає ціннісним орієнтиром освіти. Проблема у формуванні 

викладача, професійна підготовка якого відповідатиме сучасним запитам 

суспільства, є серйозним викликом системі освіти. 

Суспільство потребує фахівців у галузі освіти, які не тільки мають 

необхідну компетенцію для успішної педагогічної діяльності, але і здатних 

оновлювати сферу професійної діяльності. Зміни в педагогічній професії 

природним чином знаходять своє відображення в професійній освіті 

викладача вищої школи. Сучасна освіта націлена на інтенсифікацію освіти: за 

мінімальний час необхідно надати максимум інформації. У рамках існуючих 

навчальних планів це можливо, лише спираючись на самостійну роботу 

студентів, яка може ефективно здійснюватися на основі інформаційних 

технологій, а для віддалених від місця навчання студентів – на основі 

дистанційних форм здобуття освіти. 

Отже, виникає потреба у підготовці викладачів не лише у плані 

використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі 

вищого навчального закладу, а й у професійній підготовці викладачів для 

дистанційного навчання – тьюторів. 

Розробка теоретико-концептуальних основ побудови, практична 

реалізація моделі підготовки викладачів вищої школи та проектування 

маршрутів професійної підготовки до здійснення дистанційного навчання 

повинні спиратися на наступні ідеї: 1) професійна підготовка викладачів 

вищої школи інноваційним технологіям дистанційного навчання, що 

відображає в собі специфіку сучасної професійної освіти, може внести 

істотний внесок в їх професійну підготовку; 2) розробку та реалізацію 

професійної підготовки викладачів вищої школи необхідно проводити з 

урахуванням основних аспектів дистанційного навчання: технічного, 
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психолого-педагогічного, соціального, економічного, з урахуванням 

особливостей проектування тренінгових програм для викладачів і студентів, 

особистісної орієнтації і досягнень викладачів вищої школи, а також з 

урахуванням оперативної та індивідуально спрямованої діагностики та 

корекції їх підготовки; 3) продуктивність функціонування професійної 

підготовки викладачів вищої школи забезпечується реалізацією сукупності 

умов, які сприяють включенню викладачів в активну, різноманітну навчальну 

діяльність у режимі реального часу; 4) результативність використання 

професійної підготовки викладачів вищої школи може бути визначена за 

допомогою спеціально розроблених механізмів моніторингу якості в процесі 

професійної підготовки викладачів. 

Вищі навчальні заклади мають організовувати професійну підготовку 

або підвищення кваліфікації викладацького складу до викладання у новому 

інформаційно-освітньому середовищі, яким виступає система дистанційного 

навчання, а також персоналу вищого навчального закладу до роботи в умовах 

дистанційної освіти. 

Важливою проблемою є підготовка тьютора до роботи у системі 

дистанційного навчання. Тьюторство – це спеціалізація професійної 

діяльності викладача в умовах дистанційної форми навчання. Процес 

підготовки тьюторів орієнтується на розвиток у них комунікативних, 

аналітичних, рефлексивних умінь та навичок, психологічної готовності 

працювати у віртуальному просторі, навичок фасилітації, тобто 

налагодження та підтримки інформаційних зв'язків і взаємодії між слухачами 

та іншими учасниками системи дистанційної освіти, регулювання різних 

проблем, розв'язання конфліктів, адаптації слухачів до нової форми 

навчання. 

В умовах дистанційного навчання основним завданням тьюторів є 

керування самостійною роботою слухачів, що дозволяє виконання ними 

таких функцій: формування спонукальних мотивів; постановка цілей і 

завдань; передавання знань, досвіду; організаційна діяльність; організація 
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взаємодії між слухачами; контроль процесу навчання. Викладач-консультант 

(тьютор) дистанційної освіти має відповідати за зміст навчально-методичних 

матеріалів з його дисципліни або інших дисциплін. Тьютор здійснює 

методичне керівництво навчальним процесом, відповідає на питання 

студентів і проводить перевірку результатів їх тестування зі своєї 

дисципліни. Студент, що навчається за даною технологією, має право 

поставити викладачу запитання, що виникли у нього під час вивчення 

кожного розділу дисципліни, і відіслати їх електронною поштою. 

Проте є необхідність подальшого впровадження даної технології в 

інших навчальних закладах і більш широкого застосування інших форм 

підготовки тьюторів: тренінги, конференції, виїзні семінари. 
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ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

В умовах  сучасного світу важко уявити життя без комп’ютерів, 

гаджетів та мережі. Особливо актуальним це є зараз, коли всі країни 

борються з пандемією і дистанційне навчання набуває значно ширшого 

значення.  Відповідно, в Україні здійснюються пошуки новітніх форм 
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навчальної діяльності, спрямованих на ефективну адаптацію до нових 

міжнародних освітніх стандартів. Це вимагає використання у навчальному 

процесі сучасних інформаційних технологій, які підвищують ефективність 

процесу навчальної діяльності та контролю знань. У Законі України «Про 

освіту» пояснюється, що дистанційна форма – «це індивідуалізований 

процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [2]. 

Потужним поштовхом для застосування комп’ютерних технологій в 

системі  освіти стали виникнення і розвиток мультимедійних технологій, 

тобто таких, які дозволяють використовувати в процесі навчання різні 

інформаційні формати, такі як текст, звук, графіка, відео та анімація. Засоби 

мультимедіа нині широко застосовуються для створення електронних 

довідників, енциклопедій, а також так званих електронних підручників, які 

здатні подавати інформацію в зазначених вище форматах.  

Використання мультимедіа в інтерактивному режимі здатне 

перетворити комп’ютер, залежно від поставленої задачі, на вчителя, 

співрозмовника, або екзаменатора, який оцінює правильність відповідей, що 

їх надає особа, яка навчається. Останнім часом мультимедійні засоби стали 

дуже популярними у викладанні іноземних мов. Мультимедіа дозволяє 

використовувати комп’ютер для будь-якого виду діяльності (читання, 

говоріння, аудіювання, письма). Наприклад, запропонований для читання 

текст може супроводжуватися тими чи іншими запитаннями, які дозволяють 

виявити ступінь розуміння прочитаного і, в разі неправильної відповіді, 

показати учню правильну відповідь з поясненням зробленої ним помилки або 

(наприклад у випадку граматичного завдання) посиланням на відповідний 

матеріал підручника. Під час навчання говорінню особа, яка навчається, 

може використовувати записаний на носій текст або окремі слова з метою 

правильного відтворення їх змісту та вимови. При цьому коректність 
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відтворення може контролюватися комп’ютером. Письмові вправи можуть 

передбачати як перевірку орфографії, так і складніші для учня завдання. До 

них можуть належати такі, що вимагають від нього написати слово, яке 

підходить за змістом в даній ситуації.  

Використовуючи засоби мультимедіа, можна, як і під час звичайного 

уроку, чергувати різні види діяльності. Для мультимедійних технологій у 

поєднанні з інтерактивним режимом роботи характерним є різноманітність 

засобів реагування на діяльність учня, наприклад, різна світлова або звукова 

сигналізація у випадку правильної чи неправильної відповіді на те чи інше 

запитання, відсилання до іншого матеріалу тощо. Подібна взаємодія учня з 

комп’ютером робить процес навчання жвавішим, цікавішим і захоплюючим. 

Як доречно висловився Ч. Чжень: «Мультимедіа – це той спосіб подачі 

інформації, який, застосовуючи різноманітні звуки, зображення, анімацію та 

інші ефекти, міцно захоплює інтерес студентів» [4]. Термін edutainment, що 

можна перекласти як розважальне або ігрове навчання (від поєднання 

англійських слів education–освіта та entertainment–розвага), багато в чому 

зобов’язаний своєю появою інтерактивному  застосуванню мультимедійних 

технологій. Дослідники стверджують, що внаслідок використання 

мультимедійних технологій ефективність засвоєння учнями навчального 

матеріалу може збільшитися на 75% [1]. 

У навчальній діяльності, і зокрема у викладанні іноземних мов, 

мультимедійні технології знайшли своє застосування у формі так званих 

мультимедійних презентацій. На відміну від індивідуального використання 

технічних засобів (комп’ютера, ноутбука) учнем або студентом, 

мультимедійні презентації призначені для подачі навчального матеріалу 

одразу для всієї аудиторії, тому для проведення таких презентацій 

необхідним є додатковий пристрій для демонстрації інформації на великому 

екрані. Зазвичай, таким 

пристроєм є проектор, який відтворює інформацію з комп’ютера на екран [4]. 
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На професійних сайтах можна знайти готові мультимедійні презентації, 

розроблені фахівцями. Разом с тим, враховуючи наявність відносно простого 

інструментарію для створення таких презентацій вручну, кожен викладач 

може розробити мультимедійну презентацію самостійно. Звичайно, це 

потребуватиме від викладача певних зусиль і часових витрат, але 

презентація, створена під конкретну тему уроку, виявиться більш 

ефективною, оскільки її матеріал зорієнтований на цю тему, максимально їй 

відповідає. 

 В зв’язку з цим, з’являються нові методи, методики та види навчання, 

що значно відрізняються від традиційних.  Змінюється суспільство, потреби 

та мотивація і, відповідно, змінюється освіта. Саме дистанційна освіта 

виходить на перший план завдяки доступності та гнучкості. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРЕВАГИ 

Сучасна система вищої освіти переживає великі зміни, що приводять до 

вдосконалення і появи нових освітніх технологій. На сьогодні  навчальні 

заклади повинні активно позиціонувати свій внесок в інноваційний процес, 

соціальний розвиток і розробляти інноваційні технології, які забезпечать 

формування професійних умінь у студентів. В даний час зростає кількість 

інформації, яка так необхідна для отримання, розуміння і засвоєння рівнів 

освіти. Це спричинило впровадження інформаційних технологій в освіту і 

формування окремого виду навчання – дистанційного [1]. 

Отже, дистанційне навчання – це сукупність технологій, що 

забезпечують доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, 

інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання 

студентам можливості самостійної роботи з навчальним матеріалом, а також 

оцінювання їхніх знань та умінь у процесі навчання [2]. 

Дослідженням науково-педагогічних засад дистанційного навчання 

займаються такі науковці, як В. Кухаренко, В. Олійник, В. Рибалко, П. 

Стефаненко, А. Хуторський та інші. Водночас, незважаючи на значну 

кількість різнопланових досліджень з дистанційної освіти, сьогодні 

практично відсутні наукові роботи, у яких би цілісно й усебічно розглядались 

різні форми дистанційного навчання з урахуванням специфіки вищих 

навчальних закладів. 

Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового 

безперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця 

система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства 

щодо підготовки високопрофесійних фахівців. Дистанційне навчання є 
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ідеальним рішенням для тих, хто віддає перевагу сучасним інформаційним 

технологіям у навчанні, цінує свій час та заощаджує кошти [2]. 

А тому, дистанційне навчання має низку переваг у порівнянні з 

традиційним навчанням. Так, практично не виходячи з дому чи не покидаючи 

свого робочого місця, можна підтримувати регулярний контакт з викладачем 

за допомогою телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та 

одержувати структурований навчальний матеріал, представлений в 

електронному вигляді [3]. 

Також можна виділити певні проблеми, які виникають при навчанні за 

дистанційною формою. Серед них:  

1) подолання психологічної ізольованості;  

2) проблема ефективного керування навчальною діяльністю студентів та 

ефективного зворотного зв’язку;  

3) проблема психологічної непідготовленості студентів до самостійної 

роботи.  

Крім того, досить вагомою проблемою є те, що не у всіх населених 

пунктах є можливість доступу до мережі Інтернетзв'язку. Від цього, в першу 

чергу, страждають студенти невеликих містечок України, яким, власне, 

найбільше підходить дистанційна освіта через географічну віддаленість від 

наукових осередків [4].  

А найголовніше те, що при дистанційному навчанні втрачається 

безпосередній контакт між викладачем та студентом. При тривалому 

дистанційному навчанні студент перестає правильно формулювати свої 

думки, висловлюватись та проводити дискусійне обговорення. Разом з тим, 

така форма навчання потребує свідомого і мотивованого підходу до 

отримання освіти [1].   

Саме тому, дистанційна форма потребує особливої самоорганізованості 

та вміння розрахувати свій час. За умови дистанційного навчання активна 

роль викладача не зменшується, оскільки він має визначити рівень знань 

здобувача, та прийняти рішення щодо коригування програми навчання з тим, 
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щоб домогтися найкращого засвоєння пройденого матеріалу. За потреби 

студент може отримати консультативну допомогу викладача, спілкуючись з 

ним в онлайн режимі, безпосередньо використовуючи інтернет як засіб 

зв'язку. 

Досвід використання дистанційної форми навчання виявив одну 

особливість – велике навантаження на зір у зв’язку з необхідністю тривалий 

час перебувати за комп’ютером. Тому, застосовуючи дистанційну форму 

навчання потрібно урізноманітнювати її види. Найбільш поширеними є 

наступні види дистанційних технологій: 

- чат-заняття, які проводяться синхронно, коли всі учасники мають 

одночасний доступ до чату; 

- веб-заняття, або дистанційні лекції, конференції, семінари, ділові ігри, 

лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, що 

проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей 

інтернету [4]. 

Отже, дистанційне навчання є досить новим явищем в Україні. Серед 

великої кількості переваг у нашій країні воно зіткнулося з низкою проблем, 

адже новітні технології не є досконалими та рівень викладачів не 

забезпечують швидке освоєння та користування цим ресурсом. 

Список використаних джерел: 

1. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності / Освітній портал 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.osvita.org.ua/articles/30.html/. – Назва з екрану.  

2. Що таке дистанційна освіта: як вона працює? [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.vsemisto.info/osvita/2355-sho-take-vysha-osvita-
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доступу : http://www.forest.lviv.ua/statti/distance.html. – Назва з екрану.  
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4. Проблеми впровадження дистанційної освіти в Україні [Електронний 
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Олешко М.І., Соломко Н.О, 

викладачі вищої категорії, викладачі - методисти 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Ніжинський фаховий коледж  

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Питання «бути чи не бути» дистанційній освіті вже не є актуальним. У 

всьому світі дистанційна освіта існує, займає своє соціально-значуще місце в 

освітній сфері. За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив 

актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації 

найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки 

такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та 

стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така 

модернізація системи освіти набуває в Україні. 

Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних 

закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в 

режимі ДО. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма 

навчання. Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів 

отримання знань і професії? Насамперед, ДО - це відкрита система навчання, 

що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за 

допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає 

свободу вибору місця, часу та темпу навчання.  

Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних 

студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може 

поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних 

центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; 

бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту. 
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Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість 

гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя. 

Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття 

комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, 

щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно 

«навчати себе», поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й 

ставить перед собою дистанційна освіта. 

Студентам і абітурієнтам пропонується програма навчання, як по 

спеціальностях, так і по окремих курсах. Важливо, щоб учень хоч би один раз 

на рік відвідував кампус і брав участь в стаціонарних заняттях. Деякі учбові 

заклади будують процес навчання на основі комп'ютерного забезпечення. Це 

означає, що викладач і студент в реальності не контактують один з одним, а 

отримують і передають інформацію по електронній пошті. Документи про 

закінчення освіти студентам висилаються теж поштою. На Україні 

дистанційна освіта надзвичайно актуальна. 

Відзначимо головні переваги дистанційної форми навчання: 1) 

доступність всім верствам населення; 2) відсутність необхідності відвідувати 

лекції і семінари; 3) демократичний зв’язок «викладач – студент»; 4) 

комплексне програмне забезпечення; 5) провідні освітні технології; 6) 

індивідуальний процес навчання; 7) гнучкі консультації. 

Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання на 

Україні складає впровадження в процес комп’ютерної і аудіо-візуальної 

техніки. В даний час проблему дистанційної освіти розробляють практично 

всі Вузи на території України. 

Незважаючи на досить об’ємний перелік позитивних якостей 

дистанційної освіти, як і в будь-якій іншій формі навчання, в ній можна 

виділити кілька недоліків. Перш за все це ускладнена ідентифікація 

дистанційних студентів, оскільки на сучасному етапі розвитку технологій 

перевірити, хто ж саме здає екзамен досить складно. Однак, ВНЗ, які надають 

можливість навчання на дистанційних курсах, знайшли вихід з ситуації в 
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обов'язковій присутності студента на кількох екзаменах у вищому 

навчальному закладі. При цьому є обовʼ язковим надання документів, що 

підтверджують особу. 

Крім того, досить вагомою проблемою є низька пропускна спроможність 

електронної мережі під час навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. 

Від цього, передовсім, страждають дистанційні студенти невеликих містечок 

України, яким, власне, найбільше підходить ДО через географічну 

віддаленість від наукових осередків. 

Серед важливих недоліків дистанційної форми освіти в Україні варто 

також виділити недостатній безпосередній контакт між персональним 

викладачем (тьютором) та дистанційним студентом через надзвичайну 

професійну завантаженість вітчизняних педагогів. 

Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що 

ставляться до інформаційного суспільства і не забезпечує повноцінного 

входження України в міжнародний освітній простір. Щоб система 

дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України, 

потрібно, передовсім, створити глобальну компʼ ютерну мережу освіти й 

науки, оскільки саме компʼ ютер дає змогу отримувати навчальний матеріал, 

є водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним 

центром, що робить його одним з учасників реалізації програми безперервної 

освіти в Україні. 

Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4.02.2018 

р. 

2. Гуржій А.М. Інформаційні технології в освіті // Проблеми освіти: наук. 
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ПЛАТФОРМИ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ  

Компетентність сьогодні - це освічена людина, оскільки здобуті вміння 

та навички є недостатнім виміром рівня якості освіти. Вона розглядається як 

потенціал у спеціальній галузі. Відтак, поняття "кваліфікація" та 

"компетентність" тісно пов'язані, адже рівень професійної компетентності 

впливає на ступінь кваліфікації спеціаліста. Необхідність забезпечення якості 

професійної підготовки у ВНЗ передбачає розгляд сутності професійної 

компетентності викладача. 

Володіти сукупністю компетенцій, необхідних для успішної 

інтеграції в сучасному соціумі - означає вміти мобілізувати в 

будь-якій  ситуації отримані знання й досвід. А це є актуально 

при впровадженні дистанційних технологій  в освітній процес. На 

сьогоднішній час, у період пандемії СОVID, питання дистанційного навчання 

дуже швидко інтегрувало у навчальний процес. Є різні платформи в інтернет-

середовищі, що дають змогу розширити, зробити онлайн навчання справді 

повноцінним та всеохоплюючим. Серед поширених платформ найчастіше 

зустрічаються такі, як: Google Meet, Zoom, Skype. 

Google Meet є безкоштовним для користувачів, які мають обліковий 

запис Google або Gmail. У користувачів є можливість створити нову зустріч 

або приєднатися до Google Meet і додати до 100 учасників на відеодзвінок. 
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Google Meet можна використовувати в більшості браузерів, але найбільш 

оптимальний варіант – робота в Chrome. Застосунок немає десктопного 

додатку (його не можна встановити на комп’ютер). Однак користувачі 

можуть встановити додатки для смартфона чи планшета.  

Для використання застосунку необхідно мати обліковий запис Google. З 

одного боку, це викликає певні незручності, але з іншого – відеодзвінки в 

застосунку є більш захищеними. 

 Zoom – це найпопулярніший у світі сервіс для проведення 

відеоконференцій. Безкоштовної версії цілком вистачає для організації 

ефективної роботи викладача. У користувачів є можливість використовувати 

web-версію сервісу, а також завантажити спеціальний desktop-додаток на свій 

пристрій. Zoom можна використовувати не тільки на комп’ютері, а й на 

смартфоні чи планшеті. У безкоштовній версії Zoom існує обмеження: 

тривалість конференції – 40 хвилин, кількість учасників – до 100. Відвідувачі 

онлайн-заходів (здобувачі освіти, батьки, колеги тощо) можуть долучатися 

без реєстрації, отримавши від вас посилання. Для створення Zoom-

конференцій та ефективного використання їх функцій варто зареєструватися. 

Zoom має дуже важливі для викладача функції: демонстрація екрану, запис 

конференції.  

Skype можна використовувати навіть без встановлення програми на 

свій пристрій. Для використання повнофункціональної web-версії Skype 

достатньо лише ввійти у свій обліковий запис. Її використання – 

безкоштовне. Під час одного виклику можна запросити щонайбільше 50 осіб. 

Час такої онлайн-конференції необмежений (24 години). Користувачі також 

можуть демонструвати екран, а також записувати свої онлайн-конференції. 

Створене посилання зберігається і немає потреби повторно генерувати нове. 

У налаштуваннях Skype можна обрати українську мову! 

Але, поряд з усіма зручностями, необхідно і пам’ятати 

про безпеку в інтернеті! Пам’ятайте про особливості онлайн-
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уроків (це не звичайний 45-хвилинний урок, який проходить в он-лайні!). 

Використання найбільш зручних і доступних сервісів для дистанційної 

взаємодії. Це не просто виклик, це можливості! Перед використанням у 

роботі неодмінно протестуйте обладнання та розберіться з тонкощами 

сервісів. Заздалегідь визначтеся з правилами взаємодії 

(учасники конференції мають вимикати звук перед входом до 

кімнати, мають дотримуватися правил спілкування в чаті, використовувати 

справжні імена та прізвища). Визначте правила дистанційної комунікації, а 

головне – стежте за їх дотриманням. Не зловживайте додатковими ефектами 

(фонами, рамками, фільтрами), адже це може відволікати.  Не панікуйте, 

якщо щось пішло не так! Усі ми живі люди). 

Онлайн-ресурси для відображення роботи в групах 

Інтерактивний робочий аркуш - це цифровий засіб для організації 

викладачем самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти за 

допомогою хмарних сервісів і веб-інструментів. Переваги ІРА: можливість 

багаторазового використання; вільне використання різних джерел 

інформації; публікація на власному сайті, блозі, розсилка по  електронній 

пошті; можливість організації, групової роботи, роботи в парах, 

індивідуальної роботи; підвищення мотивації здобувачів освіти. 

Formative - чудовий інструмент для створення завдань для здобувачів 

освіти. Він дозволяє легко створювати різні типи опитувань, завдання. Ви 

створюєте завдання, призначаєте його студентам, отримуєте в реальному часі 

результати і даєте свої зауваження. 

Classkick - це програма, яка дозволяє викладачеві контролювати 

роботу студентів у режимі реального часу й забезпечувати швидкий 

зворотній зв'язок.  

Seesaw - інструмент зворотного зв'язку. Сервіс передбачає цілковиту 

самостійність студентів у підготовці до заданої теми. Таким чином, 

враховуються індивідуальні особливості здобувачів освіти при сприйнятті 

ними навчального матеріалу і при виконанні навчальних завдань.  
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  Kaizena - це система взаємодії зі студентами. Швидкий сервіс, 

який дозволяє організувати роботу в групі студентів і взаємодіяти з ними 

різними способами. Сервіс дозволяє швидко створювати відгуки роботи й 

отримувати коментарі.  Сервіс дозволяє взаємодіяти з використанням 

мікрофону.  

Wizer дозволяє створювати і використовувати ІРА:  у дистанційному 

навчанні, для виконання студентами домашніх робіт, для ефективної 

роботи в аудиторії за комп'ютерами, при навчанні онлайн, на інтерактивній 

дошці (робота в групах, змішане, перевернуте навчання тощо). 

Список використаних джерел: 

1. URL:http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro 

2. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichn

i%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-
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Призенко Д.М., Онищенко Н.В., 
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      Відокремлений  структурний підрозділ 

 «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» 

 

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ДО НАТХНЕННОГО НАВЧАННЯ 

Поява технологій віртуальної реальності є яскравим прикладом сучасного 

прогресивного розвитку суспільства. Термін «віртуальна реальність» запропонував 

1984 року американський вчений-програміст Джарон Ланьє. Віртуальна реальність 

– це ілюзія дійсності створювана за допомогою комп'ютерних систем, які 

забезпечують зорові, звукові та інші відчуття. Розвитком даної технології і 

впровадженням її у життя займались такі вчені як Чарльз Уїтстон, Джарон Ланьє, 

Едвард Лінком, Мортон Хайліг та інші.  

Нині діти змалечку знайомі зі смартфонами, однак надзвичайно важливим є 

те як вони їх будуть використовувати в майбутньому. Навчання може бути 

http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
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неймовірно цікавим і захопливим завдяки новітнім технологіям, де будь-хто може 

власноруч здійснити економічне дослідження підприємства та більш глобально 

розуміти міжнародні економічні процеси. Технології доповненої реальності 

(Augmented Reality, AR) здатні поверх екранів пристроїв проектувати цифрову 

інформацію (зображення, відео, текст, графіку) і об'єднувати віртуальні об'єкти з 

реальним середовищем. Яскравим приклад AR-технології - гра Pokemon GO, яка 

дозволяє роводити час у її віртуальному просторі. Віртуальна реальність (Virtual 

Reality, VR) за допомогою 360 картинки переносить людини в штучний світ, де 

навколишнє середовище повністю змінене.  

У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією, яка розпочалася з 

початку цього року викладачі всієї країни були зобов’язані працювати зі 

студентами дистанційно. І тепер як ніколи важливо проявити вміння поєднувати 

віртуальну реальність з навчальним процесом у коледжі. 

Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання 

інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) від тих, хто навчає (викладачів, 

визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається 

(студентів чи слухачів). Основними принципами дистанційного навчання є 

інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості 

самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний 

супровід у процесі дослідницької діяльності. Дистанційне навчання дає змогу 

навчатися на відстані, за допомогою виступів експертів із кількох країн, за 

відсутності викладача. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання 

відіграють сучасні інформаційні технології. Раніше дистанційне навчання 

використовувалося лише для навчання нетрадиційних студентів, тобто військових, 

штатних робочих тощо. Але зараз ситуація змінилася, і дистанційне навчання є 

основним способом пізнання знань для студентів усієї країни. 

В Україну стрімко ввірвалася форма дистанційного навчання і вона набуває 

високої популярності серед українців. На даному етапі українські вузи 

користуються системами дистанційного навчання, що забезпечують управління 
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навчальною діяльністю, поширення та розробку електронних підручників, 

контроль результатів навчання. Системи дистанційного навчання:  

1) Програмний пакет eLearning Server 3000.  

2) Система ATutor.  

3) Система LAMS.  

4) Система Moodle.  

Moodle перекладена на десятки мов, у тому числі має частковий переклад 

українською. На основі системи Moodle в Україні діє періодичне видання, що 

доступне для перегляду за допомогою технологій і ресурсів мережі Інтернет. Це 

журнал «Аудиторія», що був заснований в Одесі. Він спеціалізується на створенні 

та публікації мультимедіакурсів та створенні віртуальних навчальних середовищ 

дистанційної освіти на базі систем дистанційного навчання, що підтримують 

міжнародний стандарт SCORM. Розділи журналу містять у собі електронний 

підручник або дистанційні курси з окремого предмету та передбачає повну 

взаємодію з читачем як при дистанційному навчанні: електронна пошта (у тому 

числі і списки розсилки) веб-форум, блог, чат і ICQ, сервіси теле- і 

відеоконференцій, вікі і т. д. Також читач може використовувати засоби 

мобільного зв'язку (M-learning).  Саме систему Moodle і використовуємо ми у ВСП 

«Хорольському агропромисловому фаховому коледжі» Полтавської державної 

аграрної академії, яка є найпопулярнішою серед українців. 

 

Рис.1. Система дистанційного навчання ВСП «ХАФК ПДАА». 
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Дистанційне навчання дає змогу вчитися кожному, хто має бажання. Сучасні 

технології дають нам можливість вчити те, що нам цікаво, використовувати 

найновішу інформацію та дозволяють нам зробити своє життя кращим. Без 

навчання протягом усього життя в сучасному світі не обійтись, адже будь-яка 

освічена людина має володіти чималим багажем знань. Причому дуже важливо цей 

багаж постійно оновлювати, інакше важко буде наздогнати стрімкий перебіг життя. 

А відстати від нього – означає бути неконкурентоспроможним на ринку праці. 

Вирішити цю й багато інших проблем допоможе дистанційне навчання. 

Потреба в формуванні людини майбутнього тисячоліття – це серйозний 

виклик світовій системі освіти. Наскільки ясно і адекватно ми зможемо визначити і 

реалізувати нову технологію навчання, і його дистанційні форми, що поліпшують 

якість і збільшують масовість освіти, настільки продуктивно вітчизняна школа 

освіти виконає це історичне замовлення створення в нашій країні нового 

громадянського суспільства.  

Таким чином можна зробити висновок, впровадження в освіту технологій 

дистанційного навчання буде сприяти одержанню якісно нового освітнього 

продукту. Значне розширення інформаційного освітнього середовища, збільшення 

можливості комунікації студентів і педагогів з колегами інших ВНЗ, доступ до 

світових інформаційних ресурсів — усе це сприяє зростанню мотивації студентів 

до навчання, посилення їх творчої самореалізації, оволодінню навичками роботи з 

телекомунікаціями, як необхідних умов життя в інформаційному суспільстві. 
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2. https://www.youtube.com/watch?v=WBL3JpWJ74&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR3fHqoLUXt3zSJ9lpoBpqs6I59vMEBW_LCZksqQPXlP27NuCKg

TLzFrypc 

3. https://www.youtube.com/watch?v=1hG0DPMbdyM&feature=share&fbclid

=IwAR00LF0PvvQpBN24ryvBr5oOcDV0aX2EJF_j5ZoYjE-6or-

Kafeu5lvpvo0 

https://www.youtube.com/watch?v=WBL3JpWJ74&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fHqoLUXt3zSJ9lpoBpqs6I59vMEBW_LCZksqQPXlP27NuCKgTLzFrypc
https://www.youtube.com/watch?v=WBL3JpWJ74&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fHqoLUXt3zSJ9lpoBpqs6I59vMEBW_LCZksqQPXlP27NuCKgTLzFrypc
https://www.youtube.com/watch?v=WBL3JpWJ74&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fHqoLUXt3zSJ9lpoBpqs6I59vMEBW_LCZksqQPXlP27NuCKgTLzFrypc
https://www.youtube.com/watch?v=1hG0DPMbdyM&feature=share&fbclid=IwAR00LF0PvvQpBN24ryvBr5oOcDV0aX2EJF_j5ZoYjE-6or-Kafeu5lvpvo0
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4. https://www.youtube.com/watch?v=1hG0DPMbdyM&feature=share&fbclid

=IwAR00LF0PvvQpBN24ryvBr5oOcDV0aX2EJF_j5ZoYjE-6or-

Kafeu5lvpvo0 

Пундик І. О. 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Горохівський коледж  

Львівського національного аграрного університету 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ 

На період карантину з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» організовано освітній процес із використанням технологій 

дистанційного навчання на платформі Moodle, де розміщені лекції, інструкції 

для виконання практичних робіт, навчальні презентації та відеоматеріали, 

посилання на інформаційні джерела, он-лайн тестування та інші ресурси. Для 

забезпечення освітнього процесу студентами використовуються електронна 

бібліотека на сайті методичного кабінету коледжу 1784073.site123.me, 

навчально-інформаційний портал Google Classroom, платформи Zoom, 

Google Hangouts Meet та інші ресурси. Як викладач забезпечую освітній 

процес згідно із розкладом навчальних занять, налагоджую взаємозв’язок із 

студентами, які опрацьовують навчальний матеріал, виконують тестові 

завдання, працюють із використанням різноманітних ресурсів дистанційного 

навчання [2]. 

Для проведення екзамену з дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» на розгляд та схвалення цикловою комісією 

загальноосвітніх дисциплін розроблено та подано електронний пакет 

матеріалів: 

1. Титульний аркуш розроблених завдань для проведення екзамену (із 

зазначенням «…у дистанційній формі»). 

2. Пакет розроблених завдань для проведення екзамену. 
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Завдання в тестовій формі − кількість тестових питань у 

екзаменаційному завданні - 50-60 запитань. 

Для проведення дистанційного письмового екзамену рекомендовано 3 

завдання в письмовій формі (третє завдання – практичне: розрахувати, 

розв'язати …, або на висловлювання власної думки щодо змісту, значення, 

порівняння окремих положень навчальної дисципліни).  

3. Пояснювальна записка щодо проведення екзамену.  

Вказую основні форми дистанційної роботи і комунікацій (платформи 

Moodle, Google Classroom, ZOOM, Google Hangouts Meet, Viber, Messenger, 

можливості e-mail, тощо), які будуть використовуватися при проведенні 

екзамену в дистанційній формі, час на виконання завдань, їх кількість, 

охоплення всіх тем курсу; форму проведення (дистанційна тестова, 

дистанційна письмова, дистанційна усна).   

4. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. 

У критеріях оцінювання зазначено: за умови виконання навчальної 

програми дисципліни студент допускається до здачі екзамену, за умови не 

виконання навчальної програми дисципліни (без відпрацювання практичних, 

контрольних робіт) студент не допускається до здачі екзамену.  

При виставленні оцінки за екзамен враховуються результати поточної 

успішності, модульного оцінювання до початку карантину та в умовах 

дистанційного навчання (оцінки за практичні роботи, самостійне вивчення, 

індивідуальні завдання тощо).  

5. Інструкція для студентів до проведення екзамену (щодо виконання 

завдань екзамену). Містить основну і додаткові форми дистанційної роботи, 

форму проведення, перелік питань, зразок оформлення титульного аркуша, 

час на виконання завдань. 

Вказано основні форми дистанційної роботи і комунікацій (платформи 

Moodle, Google Classroom, ZOOM, Google Hangouts Meet, Viber, Messenger, 

можливості e-mail, тощо), які будуть використовуватися при проведенні 
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екзамену в дистанційному режимі, час на виконання завдань, форму 

проведення (дистанційна тестова, дистанційна письмова, дистанційна усна).   

Як викладач самостійно обираю освітню платформу, розміщую в ній 

перелік питань (завдань) для студентів з дисципліни для проведення 

підсумкового оцінювання (екзамену), критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів [1]. 

Під час проведення консультації і перед початком екзамену 

ознайомлюю студентів із інструкцією  до  проведення екзамену. Подано 

зразок оформлення титульного аркуша студента, який виконує завдання 

екзамену; вказано час на виконання завдань, їх кількість, охоплення всіх тем 

курсу тощо.  

6. Рекомендовані джерела інформації з навчальної дисципліни. 

Електронні файли засобів проведення контрольного заходу (пакети 

екзаменаційних завдань) завантажую на електронну скриньку голови 

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін для їх розгляду та схвалення. 

Завдання для проведення екзамену складені на основі навчальної та 

робочої навчальної програми з дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» та охоплюють усі теми курсу. Завдання для 

складання екзамену призначені для студентів спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» за ОПП «Виробництво і 

переробка продукції тваринництва» та розроблені з метою визначення 

результатів навчання та оцінки рівня підготовки  з дисципліни для студентів 

денної форми навчання.  

Пакет завдань до екзамену містить 30 варіантів рівнозначних завдань по 

3 питання (2 теоретичних і 1 практичне питання) в кожному, що охоплює всі 

розділи дисципліни. Питання потребують від студентів вміння свідомо 

оперувати навчальним матеріалом, аналізувати, обмірковувати і 

обґрунтовувати свої дії. На виконання завдань відводиться 2 академічні 

години письмової роботи здобувача освіти. Оцінювання знань і результатів 

навчання здобувачів освіти здійснюється за 4 бальною  шкалою.  
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При проведенні екзамену в дистанційному режимі було використано 

основні форми дистанційної роботи і комунікації: платформа Moodle, 

http://gklnau.org.ua/moodle/course/view.php?id=12 (курс «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», ZOOM, додатково: Viber, Messenger, e-mail.  

Для роботи в режимі відеозв’язку в ZOOM студентам попередньо 

необхідно було завантажити програму ZOOM. 

Файл виконаної екзаменаційної роботи для перевірки необхідно після 

виконання роботи завантажити у MOODLE ГК ЛНАУ: «Екзамен з 

дисципліни». У разі виникнення технічних проблем із завантаженням у 

MOODLE, можна надіслати роботи з дозволу викладача зручним для 

здобувача освіти способом: e-mail, Viber, Messenger. Термін здачі виконаних 

завдань о 10.20 в день екзамену за розкладом.  

До 14.30 студенти чекають на відеозв’язок в ZOOM (якщо виникнуть 

питання щодо ідентифікації роботи), пароль та ідентифікатор було надіслано 

окремо. 

 Оцінки за екзамен виставляються в електронний журнал успішності, 

після чого переносяться в журнал оцінок навчальної групи (паперовий 

варіант) [3]. 
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СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ДИСТАНЦІЙНОЇ 

 ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Реалії сучасного розвитку суспільства свідчать, що дистанційні 

технології широко впроваджуються у освіту й основним рушієм цього 

процесу є вища школа. З історії розвитку дистанційної освіти в Україні 

відомо, що провідні вищі навчальні заклади України першими запровадили 

ДФН і сьогодні вже можна дистанційно отримати широке коло 

спеціальностей. У ДФН головним критерієм у здобуванні освіти стає 

критерій пошуку саме тих знань, які відповідають майбутній професійній 

діяльності і допоможуть у вирішенні конкретних професійних задач. Це і є 

однією з причин, за якої дистанційне навчання дозволяє здійснити перехід 

від предметного принципу побудови змісту освіти до створення інтегрованих 

навчальних курсів, що дають цілісну картину професійної діяльності.  

При реалізації завдань Болонського процесу увага переважної більшості 

представників вищої школи прикута до змін в організації навчального 

процесу за денною формою навчання. Але в Україні існує добре розвинута 

система заочної вищої освіти, за якою навчається не менше чверті загальної 

кількості студентів, тому завдання адаптації цієї форми навчання до цілей 

Болонського процесу є актуальним практично для всіх вищих навчальних 

закладів України. 

Сучасне суспільство поставило перед вищою школою всіх країн нове 

глобальне завдання – необхідність забезпечення доступу до вищої освіти все 

більш широких верств суспільства, оскільки для будь-якої країни ступінь її 
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економічного і технологічного розвитку, добробуту суспільства пропорційні 

середньому рівню знань, умінь, навичок і кваліфікацій її активного населення 

[1].  

Люди з високою кваліфікацією краще пристосовані до можливих змін 

профілю роботи, менше вразливі у випадках її втрати, спроможні 

оновлювати і підвищувати рівень своїх знань та вмінь. Це кардинально 

змінює стан системи освіти в суспільстві, її інституційний статус. Освіта стає 

не лише інструментом взаємопроникнення знань і технологій у глобальному 

масштабі, а й капіталу, засобом боротьби за ринок, розв’язання 

геополітичних завдань.  

Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка спроможна 

забезпечити вимоги до споживача та виробника матеріальних і духовних 

благ. Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення 

асигнувань на освіту, збільшення кількості навчальних закладів та іншими 

традиційними способами не в змозі навіть заможні країни. Тому поява 

дистанційної освіти не випадкова, це закономірний етап розвитку та 

адаптації освіти до сучасних умов [3].  

На сьогодні існує багато підходів до визначення поняття «дистанційне 

навчання». Це поняття було сформульоване такими вченими, як М. Томпсон, 

М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Кожен із цих авторів підкреслював окремий 

аспект цього методу [2]. Дистанційне навчання (Distance Learning, Distance 

Education) – це така форма організації освітнього процесу, основою якої є 

самостійна робота людини, яка навчається. Це дає змогу навчатися у зручний 

для людини час та у віддаленому від викладача місці (тому дистанційне). 

Значна кількість людей має вікові обмеження, через що цю форму навчання 

інколи називають освітою дорослих (adult education). Іншими словами, 

дистанційне навчання передбачає таку організацію навчального процесу, 

коли студент навчається самостійно за розробленою викладачем програмою і 

віддалений від нього у просторі чи в часі, однак може вести діалог з ним за 

допомогою засобів телекомунікації [1].  
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Навчання з переважною самостійною роботою відоме давно. У нашій 

країні воно називалося «заочним», на Заході – «кореспондентським», або 

«дистанційним» (The Distance Education and Training Council – існує з 1926 

року) [2].  

Ефективність самостійного навчання, більше, ніж інших форм освіти, 

залежить від способів надання навчальних матеріалів, контролювання роботи 

і контактування з викладачем. Тому, насамперед, розвиток цієї форми 

навчання був зумовлений упровадженням новітніх інформаційних технологій 

і засобів комунікації. Еволюція в цьому напрямку зумовила те, що в 

сучасному розумінні дистанційне навчання – це сучасна форма освіти, в якій 

інтегровані елементи всіх видів навчання (очного, вечірнього, заочного) на 

основі використання новітніх комп’ютерних і телекомунікаційних 

технологій.  

Нині у світі накопичено значний досвід реалізації систем дистанційної 

освіти. У США в системі дистанційної освіти навчається близько одного 

мільйона осіб. Дистанційна освіта розвивається й в інших регіонах світу. Як 

приклади можна навести Китайський телеуніверситет (Китай), Національний 

відкритий університет ім. Індіри Ганді (Індія), Університет Пайнам Ноор 

(Іран), Корейський національний відкритий університет (Корея), Університет 

Південної Африки, Відкритий Університет Сукотай Тампаріат (Таїланд), 

Університет Анадолу (Туреччина) [3].  

Насамперед, дистанційна освіта – це відкрита система навчання, що 

передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою 

сучасних технологій та мультимедіа. Ця форма навчання дає свободу вибору 

місця, часу та темпу навчання, завдяки Інтернету, який охоплює широкі шари 

суспільства та стає важливим фактором його розвитку. Слід зауважити, що 

дистанційне навчання не є антагоністичним щодо очної та заочної форм 

навчання. Воно природно інтегрується в ці системи, доповнюючи й 

розвиваючи їх, що сприяє створенню мобільного навчального середовища. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ 

Сучасне інформаційне суспільство розвивається стрімкими темпами. У 

процесі професійної підготовки майбутніх землевпорядників необхідно не 

тільки формувати предметні знання й уміння, але й сприяти розвитку тих 

особистісних якостей випускників, які дозволили б їм у майбутньому 

вирішувати нові фахові завдання, адже галузь землеустрою постійно 

змінюється і все більше використовує ГІС технології. Таким чином, 

підготовка фахівців галузі геодезії та землеустрою потребує застосування 

інформаційно-комунікаційні технології та розвитку у здобувачів освіти 

навиків самоосвіти засобами навчання, які розміщено в мережі Інтернет. 

Сьогодні ключовими компетентностями особистості є вміння вчитися, 

оперувати та управляти інформацією, тому необхідно орієнтуватися на 

діяльнісні та розвиваючі технології у навчальному процесі. Поява та 

розвиток дистанційних технологій навчання відбувається поряд із 

традиційними, використання перших дозволяє навчати і навчатися в 
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індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу. У всьому світі 

спостерігається зростання кількості студентів, які навчаються за 

дистанційними технологіями, збільшується кількість вищих навчальних 

закладів, які використовують дистанційні технології в навчальному процесі 

[1].  

Дистанційне навчання можна розглядати як вид навчання, у процесі 

якого надання істотної частини навчального матеріалу і більша частина 

взаємодії з викладачем здійснюються з використанням сучасних 

інформаційних технологій: супутникових зв’язків, комп’ютерних 

телекомунікацій, національного й кабельного телебачення, мультимедіа, 

навчальних систем [2]. Під технологіями дистанційного навчання розуміють 

сукупність знань про способи й засоби процесу навчання, яке відбувається на 

основі інформаційно-комунікативних технологій, при якому можна 

спостерігати якісну зміну об’єкта. Технології дистанційного навчання 

включають в себе індивідуалізований процес передачі та засвоєння знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності майбутніх фахівців. 

Особливістю дистанційної форми навчання є відсутність єдності 

простору і часу у взаємодії між викладачем і студентами. Крім того, для 

дистанційної форми навчання характерно: модульний зміст навчання; 

дистанційованість викладача від студента; використання технічних засобів 

для комунікації між двома суб’єктами освітнього процесу; відкритість 

моніторингу кінцевого результату навчання. Актуальність цього зумовлена 

використанням платформ дистанційного навчання у закладах вищої освіти. 

Так,  ВСП «РФК НУБіП України» активно використовує навчальну хмару 

LCloud РК НУБіП для організації навчального процесу, зберігання та 

передачі інформації, тестування студентів, проведення додаткових 

навчальних занять під час карантину та інше. 

Поширення хмарних сервісів для роботи з даними (Office 365, 

GoogleDrive), використання соціальних мереж та інших сервісів Веб 2.0 

(Twitter, Youtube, Wiki, блоги та сайти тощо) збільшило можливості 
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використання інформаційних технологій у навчальному процесі та зумовило 

необхідність використання даних сервісів для розробки більш різноманітного 

та привабливого контенту електронних курсів. Таким прикладом  є 

використання освітньої програми Nearpod,  яка залучає студентів до 

інтерактивного досвіду навчання і є  хорошим інструментом дистанційного 

навчання. Дозволяє створювати презентацію, в якій можуть бути  тексти, 

відеоролики,  сайти та показувати її студентам на мобільних пристроях і 

планшетах. Доступ до презентації відкривається спеціальним паролем, при 

цьому видно, хто підключився і чи дивиться те, що показує викладач, а хто 

ні. Не обов'язково знаходитися в одній WiFi-мережі під час спільної роботи, 

все спрацює, навіть якщо кожен буде сидіти у себе вдома, достатньо лише 

отримати пароль. Крім цього, можна вставляти опитування і проводити 

тестування різної складності у формі тесту-гри на встановлення відповідності 

понять цифрової картографії. 

Дистанційні технології навчання включають роботу з електронним 

підручником, електронною поштою, тематичними форумами й чат-

конференціями, вебінарами. Електронний підручник використовується для 

самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни [1]. 

Вебінари – особливий вид відеоконференцій, що одночасно забезпечує 

двосторонню передачу, обробку, перетворення й подання інтерактивної 

інформації на відстань в реальному режимі часу. Вебінари більше 

використовуються для донесення навчального матеріалу, тому що в цій 

системі мінімізовано зворотній зв’язок з аудиторією. Як правило, зворотній 

зв’язок відбувається через чат, де можна задати питання викладачеві в 

процесі вебінару та після його закінчення. Вебінари дозволяють проводити 

онлайн-презентації, сумісно працювати с документами й додатками, 

синхронно переглядати сайти, відеофайли й зображення. Такі технології 

застосовують для онлайн-зустрічей і співпраці викладачів та студентів в 

режимі реального часу через Інтернет [1]. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИНХРОННОГО ТА АСИНХРОННОГО 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

Пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх, зокрема й 

учасників освітнього процесу, терміново опановувати цифрові інструменти й 

нові педагогічні підходи та методики. 

Вибір моделі організації дистанційного навчання цілком залежить від 

закладу освіти, а саме: цифрової компетентності учасників освітнього 

процесу, наявності дієвого інформаційно-освітнього середовища, яке не 

тільки забезпечує поширення інформації (наприклад: сайт коледжу), але й 

взаємодію студентів та викладачів онлайн, в тому числі з проведенням 

онлайн-занять на відстані (наприклад, дистанційна платформа); наявності 

посилань на якісні цифрові навчально-методичні ресурси [1]. 

При виборі цифрових інструментів та засобів заклад освіти має 

враховувати рівень цифрової компетентності учасників освітнього процесу та 

рівень апаратного та програмного їх забезпечення. 

У ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» основними 

платформами для організації дистанційного навчання визначені Dіscord та 

Moodle. 
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Discord – це платформа, яка дозволяє учасникам освітнього процесу 

швидко комунікувати з допомогою текстових або голосових повідомлень і 

успішно використовується для дистанційного навчання. Перевага Discord у 

тому, що дана платформа є гнучкою, легкою у використанні та організовує 

всі можливості для комунікації в одному місці. Discord забезпечує хорошу 

якість звуку та відео, має зрозумілий інтерфейс та сучасний дизайн, дає 

можливість створення серверів з функцією поділу на підгрупи – чати і 

присвоєння учасникам різних ролей; гарантує безпеку. 

Платформа Moodle – безкоштовна відкрита система управління 

дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір 

інструментів для освітньої взаємодії викладача, студентів та адміністрації 

закладу освіти. Зокрема, надає можливість подавати навчальний матеріал у 

різних форматах; здійснювати тестування та опитування студентів з 

використанням питань закритого (множинний вибір правильної відповіді та 

зіставлення) і відкритого типів; студенти можуть виконувати завдання з 

можливістю пересилати відповідні файли. Крім того, система має широкий 

спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності студентів. 

Moodle має у своєму інструментарії: форми здавання завдань; дискусійні 

форуми; завантаження файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями; 

календар подій; новини та анонси; онлайн-тестування [2]. 

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться 

дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової 

інформації у синхронному або асинхронному режимі з використанням 

сучасних комунікативних засобів спілкування. 

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 

під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі 

тощо). Наприклад, середовища для проведення відеоконференцій, вебінарів: 

Discord, Zoom, Webex, Google Meet, Skype.  
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Синхронне навчання – це швидкий і безпосередній зворотний зв'язок, 

як від викладачів, так і від студентів. Відповіді та реакції надаються в режимі 

реального часу, майже так само, як і на звичайному занятті.  Перевага 

синхронного режиму в тому, що можна залучати учасників миттєво та у 

визначений час. Щодо недоліків, то певна частина синхронного заняття йде 

на узгодження технічних перешкод, перепитування й уточнення через 

непередбачувані перебої зі зв’язком та інші організаційні моменти. 

Врахування лише синхронної взаємодії в дистанційному навчанні може 

призвести до перенавантаження викладачів і студентів. 

Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного 

навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, 

застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо 

(месенджери: Telegram, Facebook Messenger, Viber; соціальні мережі: 

Instagram, Facebook тощо). Можна сказати, що це режим більш самостійного 

навчання, яке, водночас, підтримується викладачем з використанням 

відповідних цифрових інструментів. Використовуючи асинхронний режим 

навчання студент може працювати у власному темпі та в зручний для себе 

час [1].  

Водночас, асинхронний режим може давати відчуття більшої 

ізольованості, адже знижується відчуття навчальної спільноти, якщо 

спеціально не підтримувати його. Крім того, це вимагає від студентів доволі 

високої самодисципліни та розвиненого вміння керувати своїм часом. 

Отже, синхронне заняття варто використовувати для організації 

освітнього процесу, відповідей на запитання щодо змісту чи вирішення 

проблем щодо доступу до цифрових сервісів, які виникли у студентів, 

можливо, пропонуючи альтернативні варіанти виконання завдань [3]. 

При асинхронній організації освітнього процесу особливої важливості 

набуває систематичність наповнення цифрової навчальної платформи, 

обраної закладом освіти. Потрібно надавати чіткі інструкції та передбачити 

різні канали комунікації (електронна пошта, доступна форма зворотного 
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зв’язку, месенджер, телефон тощо) на випадок виникнення технічних 

негараздів. 

Список використаних джерел: 

1. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 

2020. 456 с. 

2. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. 

Посібник МОН. / Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ 

zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomend

azii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf 
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викладач вищої категорії, викладач - методист 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Ніжинський фаховий коледж  

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

 

ПРОБЛЕМИ І СУПЕРЕЧНОСТІ У ВПРОВАДЖЕННІ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Інформатизація освіти є однією з ключових умов успішного розвитку 

процесу інформатизації суспільства. Проте наслідком стрімкого розвитку 

новітніх інформаційних технологій у світі стала нова соціальна економічна 

проблема – інформаційна нерівність. Дистанційна освіта може вирішити 

проблеми диспропорції у сфері інформатизації. Будучи формою заочної 

форми освіти, дистанційна освіта значно ефективніша, оскільки передбачає 

значно більше очне спілкування між викладачем та студентом, навіть при 

тому, якщо вони розділені територіально. Це стало можливим за допомогою 

сучасних телекомунікаційних технологій та Інтернету. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/
http://osvita.ua/school/method/78950/
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Ефект ДН залежить від того, наскільки регулярно навчається студент. 

Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і випускної роботи, 

підтримка з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння 

знань. Висока якість дистанційної освіти забезпечується, передусім, 

актуальністю, повнотою і систематичністю мультимедійного освітнього 

контенту, що надається слухачам за допомогою самих сучасних 

інформаційних технологій і телекомунікацій, а також якістю підготовки 

професорсько-викладацького складу, який систематично займається 

самоосвітою, підвищує свою кваліфікацію і проходить атестацію.  

Незважаючи на значні переваги дистанційного навчання та вагомі 

результати роботи вищих навчальних закладів України у реалізації 

дистанційної форми навчання, поширення ДФН призупиняється через кілька 

необхідних для вирішення проблем, а саме: 1) недостатньо досконала 

законодавча база України щодо широкого впровадження дистанційної форми 

навчання; 2) недостатнє фінансування для забезпечення матеріальної бази 

вищих навчальних закладів для впровадження ДФН; 3) низьке фінансування 

робіт з розробки і впровадження дистанційних технологій у вищих 

навчальних закладах; 4) упередженість та консерватизм щодо дистанційної 

форми навчання як викладачів, так і керівного складу освітніх установ; 5) 

недостатність державної підтримки процесу розвитку дистанційної освіти в 

Україні; 6) вищі навчальні заклади використовують різні моделі, технології 

та форми організації й використання освітніх контентів, що ускладнює обмін 

позитивними результатами і досягненнями та ефективний інформаційний 

обмін. 

З метою їх успішного вирішення об'єктивно необхідна реалізація таких 

першочергових заходів і напрямів: 1) на основі досліджень освітніх моделей, 

науково-методичних те дидактичних напрацювань вищого навчального 

закладу в галузі дистанційної освіти розробка та реалізація програми 

дистанційної освіти вищих навчальних закладів; 2) формування необхідної 

нормативно-правової бази, що забезпечує повну легітимність використання 
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технологій дистанційної освіти; 3) стандартизація якісних параметрів 

освітнього процесу, що відповідає міжнародним стандартам у цій галузі, а 

також дозволяє розвивати різні підходи і технології дистанційної освіти; 4) 

розробка наукових основ, які забезпечували б інноваційність та послідовність 

дистанційних форм і рівнів освіти, програм та навчальних планів; 5) наукове 

обгрунтування ринку навчальної літератури, комп'ютерних і мультимедійних 

баз даних, виключення можливості його монополізації; 6) створення 

варіативних методик з дистанційного навчання; 7) забезпечення переходу до 

інтерактивних методів і практичної спрямованості дистанційного навчання; 

8) створення системи підтримки проектів, нововведень в технології 

дистанційної освіти, її заочних та інших форм; 9) надання права навчання 

студентів, одержання атестатів і дипломів у різних освітніх закладах. 

Серед недоліків ДФН можна виділити такі: 1) відсутність очного 

спілкування викладача і студента – не всі студенти можуть бути 

самодисциплінованими і самосвідомими, на високому рівні здійснювати 

самостійну навчальну діяльність, тому немає безпосередньої можливості 

здійснювати контроль за діями слухачів; 2) якість навчання за допомогою 

дистанційних технологій напряму залежить від гарної технічної оснащеності, 

особливе навантаження на апаратно- програмну частину комп'ютера дають 

програмні засоби для проведення віртуальних практикумів та заходів з 

використанням відео- та аудіо; 3) моральна відповідальність. Цей недолік 

ДФН пов'язаний із першими двома: за відсутності суворого контролю та 

потрібної апаратно-програмної підтримки у слухачів з'являється спокуса 

замінити себе на іншу особу, більш обізнану в предметі, що вивчається, для 

складання контрольних робіт, заліків чи іспитів; 4) проблема забезпечення 

самостійної роботи, яка має два боки: з одного боку, слухачі, що не мають 

достатнього досвіду самостійної роботи та вольової саморегуляції, звичка до 

групового навчання, а з іншого, – недостатнє організаційно-методичне 

забезпечення самостійної роботи слухачів, що є завданням тьюторів; 5) 
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недостатньо розвинене вміння здійснювати комунікацію на відстані як у 

студентів, так і у викладачів. 

Незважаючи на проблеми і суперечності, дистанційне навчання широко 

впроваджується у вищу школу, вченими розробляються його методичні та 

методологічні основи, спеціалістами з інформаційних технологій програмні 

засоби його реалізації. 

Список використаних джерел 
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викладач 

Відокремлений структурний підрозділ 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 Під час швидкого розвитку технологій, ключовими компетентностями 

особистості є вміння вчитися, оперувати та управляти інформацією, тому 

необхідно орієнтуватися на діяльнісні та розвиваючі технології у 

навчальному процесі. Поява та розвиток дистанційних технологій навчання 

відбувається поряд із традиційними, використання перших дозволяє навчати 

і навчатися в індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу. У всьому 

світі спостерігається зростання кількості студентів, які навчаються за 

дистанційними технологіями, збільшується кількість вищих навчальних 

закладів, які використовують дистанційні технології в навчальному процесі. 
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Учителя мають постійно самовдосконалюватися, вчитися протягом життя, 

підвищувати рівень професійної компетентності, творчо підходити до 

професійної діяльності.  

 Дистанційне навчання - сукупність технологій, що забезпечують 

доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна 

взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам 

можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у 

процесі навчання. 

 Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомунікацій. Це 

ера спілкування, трансферу інформації та знань. Навчання і робота, сьогодні 

ці два слова стали синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, 

тому необхідно їхнє постійне вдосконалювання. Світова телекомунікаційна 

інфраструктура дає сьогодні можливість створення систем масового 

безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від 

тимчасових і просторових поясів. Дистанційне навчання ввійшло в XXІ 

століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки 

високого кваліфікаційного рівня фахівців. 

 Довгострокова мета розвитку дистанційної освіти у світі, це дати 

можливість кожному студенту, який живе в будь-якому місці, пройти курс 

навчання будь-якого коледжу або університету. Це припускає перехід від 

концепції фізичного переміщення студентів із країни в країну до концепції 

мобільних ідей, знань і навчання з метою розподілу знань за допомогою 

обміну освітніми ресурсами. 

 При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні 

методи надання навчальної інформації. Уже змінилося кілька поколінь 

використаних технологій - від традиційних друкованих видань до 

найсучасніших комп'ютерних технологій (радіо, телебачення, 

аудио/відеотрансляції, аудио/відеоконференції, Інтернет-конференції, 

інтернет-трансляції). 
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 Сучасне дистанційне навчання будується на використанні наступних 

основних елементів: 

– середовища передачі інформації (пошта, телебачення, радіо, інформаційні 

комунікаційні мережі); 

– методів, залежних від технічного середовища обміну інформацією. 

 У наш час перспективною є інтерактивна взаємодія викладача зі 

студентами за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких 

масово виділяється середовище інтернет-користувачів. 

 Дистанційне навчання претендує на особливу форму навчання (поряд з 

очною, заочною, вечернею, екстернатом). 

 Використання технологій дистанційного навчання дозволяє: 

–  знизити витрати на проведення навчання (не потрібно витрат на оренду 

приміщень, поїздок до місця навчання, як студентів, так і викладачів та 

інше); 

– проводити навчання великої кількості людей; 

– підвищити якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів, 

об'ємних електронних бібліотек та інше; 

– створити єдине освітнє середовище (особливо актуально для 

корпоративного навчання). 

 Дистанційне навчання відкриває студентам доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає зовсім 

нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних 

професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові 

форми і методи навчання із застосуванням концептуального і математичного 

моделювання явищ і процесів. 

 Система дистанційної освіти може і повинна зайняти своє місце в 

системі освіти, оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити 

якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРУРИ 

Проводити заняття віддалено, не бачити здобувачів освіти, не мати 

можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виникнення 

проблеми – рік тому викладачі не могли й уявити таких ситуацій у своїй 

роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх терміново 

опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 

освітнього процесу. Організувати якісне навчання з використанням цифрових 

технологій, надихати й мотивувати здобувачів освіти, давати раду технічним 

проблемам виявилось зовсім не просто. Але Україна не виняток — жодна 

держава, жодна освітня система у світі не була готова до цього. Дистанційна 

форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення 

(комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а 

також те, що викладачі володіють технологіями дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання може проводитися у двох формах: онлайн і 

офлайн. Заняття онлайн – обмін інформацією в режимі прямої трансляції. 
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Наприклад, Discord. Ця програма призначена для створення спільнот, 

зокрема і освітньої. Додаток здатний організовувати голосові конференції з 

налаштуванням каналу зв'язку, створювати публічні й приватні чати для 

обміну текстовими повідомленнями. При цьому між викладачем та 

студентською аудиторією існує безпосередній зв’язок: пряма відео 

трансляція, демонстрування презентації (зокрема колективний перегляд 

відео); обмін документами Microsoft Office; демонстрування робочого столу 

або активних програмних додатків із комп’ютера вчителя. На заняттях з 

української мови і літератури в Discord використовуються такі електронні 

ресурси: відео уроки з української мови, української літератури 

(https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons); сайт Олександра Авраменка 

(http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky); 

«Лайфхаки з української мови», або Українська мова для дорослих і 

школярів (https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/); вправи для 

вивчення української мови від «Тренажера з правопису української мови» 

(https://webpen.com.ua/); курс лекцій від 

WiseCow з української літератури (https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska 

literatura- v-

 imenax/); Шістдесятництво (https://www.youtube.com/watch?v=ZU16kw_fDzU

); Василь Симоненко – український поет-шістдесятник 

(https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE); Дмитро Павличко. Вірш 

«Два кольори», який став народною піснею (https://www.youtube.com/watch?v

=XyhJNOSEDTM) тощо.  

Під час використання офлайн-технологій матеріали занять зберігаються 

на платформі для проведення дистанційного навчання, здобувачі можуть 

опрацювати їх у будь-який час. Зручним є модульне об'єктно-орієнтоване 

динамічне навчальне середовище Moodle. Це розвинутий набір інструментів 

для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle 

можна використовувати в навчанні студентів, як в комп'ютерних класах 

навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома. Платформи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons?fbclid=IwAR1aEr_rEGUvoRghRwk2WCUGssTc6Y8iQQuqOdYRzIh2EWjF64J0ZW8JoWI
http://авраменко.укр/
http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
https://webpen.com.ua/
https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska literatura- v- imenax/
https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska literatura- v- imenax/
https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska literatura- v- imenax/
https://www.youtube.com/watch?v=ZU16kw_fDzU
https://www.youtube.com/watch?v=ZU16kw_fDzU
https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM
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«Всеосвіта», «На Урок» (https://naurok.com.ua/; https://vseosvita.ua/test) дають 

можливість педагогу як створювати інтерактивні тести, так і 

використовувати готові з бібліотеки. Сервіс Google Диск призначений для 

зберігання і редагування файлів. Його зручно використовувати для перевірки 

письмових (есе, твір, розгорнута відповідь на питання), усних робіт (усний 

переказ, діалог), а також оцінювання вивчених напам’ять творів 

письменників. У соціальній мережі вайбер також можна створити групу і 

підтримувати тісний зв'язок зі студентами, викладаючи у ній завдання, 

оговорювати терміни виконання, студенти своєю чергою надсилають 

виконані завдання на особистий номер (без загального доступу). Moodle, 

Google Диск і вайбер доповнюють онлайн формат спілкування і роблять 

дистанційне навчання максимально продуктивним. 

Методика дистанційного навчання української мови і літератури – нова 

форма й інший рівень взаємодії педагога й здобувачів освіти, який 

передбачає виконання завдань, прослуховування, тестування, слухання, 

читання текстів, і головне – зворотний зв'язок з викладачем у процесі 

навчання. Під час організації дистанційного навчання з доцільно працювати 

через онлайн-платформи, використовувати методики «Переверненого класу» 

чи іншого типу змішаного навчання. Методика навчання за принципом 

«Перевернений клас» або змішане навчання передбачає самостійне 

прочитання здобувачами освіти літературного твору, а практичні завдання 

закріплюються в класі чи під час групових робіт. Цю методику 

використовують при традиційному (класному) навчанні, вона буде 

ефективною й під час карантину, якщо роботи учнів перевіряти дистанційно. 

Отже, упровадження дистанційної форми навчання в закладах освіти – 

виклик часу і перевірка на готовність її сприйняття. Ця форма освітньої 

діяльності ,вимагає від усіх її учасників насамперед усвідомленого підходу 

до навчання, умінь працювати з інтернет-ресурсами й сучасними інтернет-

технологіями. І найважливіша роль у цьому належить педагогу: лише 

https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/test
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свідома, грамотна й відповідальна робота педагога відобразиться на 

результаті роботи студента. 
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РОЛЬ ТЬЮТОРА В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

Інформаційно-технологічні зміни охоплюють всі сфери людської 

діяльності, зокрема загострюється потреба в створенні нової системи 

інформаційного забезпечення освіти. Наслідком процесу інформатизації 

суспільства та освіти є поява дистанційного навчання,  яка зорієнтована 

індивідуалізацію навчання.  

Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що 

забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою 

використання інформаційно комунікаційних технологій від тих, хто навчає 

(викладачів, визначних постатей у певних галузях науки), до тих, хто 

навчається (студентів чи слухачів).  

Дистанційне навчання суттєво відрізняється від традиційного 

наступними ознаками: віддаленістю викладача й студента один від одного у 

просторі та в часі; контроль за процесом навчання від віддаленого викладача 

переходить у самоконтроль студента; взаємодія надавача освітніх послуг із 

здобувачем освіти здійснюється технічними засобами. 

https://mon.gov.ua/ua
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Дистанційна система освіти має низку бездоганних переваг перед 

традиційною системою й розрахована, насамперед, на самоосвіту студентів. 

Поява дистанційної освіти сприяла зміні ролі та статусу викладача, який 

дістав назву «тьютор». 

Відповідно до Положення «Про дистанційне навчання» (затверджене 

наказом МОН від 25.04.2013 р. № 466/2013, із змінами та доповненнями), 

його метою є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні 

сучасних інформаційно комунікаційних технологій, що визначені як 

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів 

(електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також 

забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету [3]. 

Дистанційне навчання – це навчання, у процесі якого надання істотної 

частини навчального матеріалу і більша частина взаємодії з викладачем 

здійснюються з використанням сучасних інформаційних технологій: 

супутникових зв'язків, комп'ютерних телекомунікацій, національного й 

кабельного телебачення, мультимедіа, навчальних систем. Головною метою 

використання дистанційного навчання у закладах вищої освіти є 

забезпечення доступу до електронних освітніх ресурсів шляхом 

використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних 

мереж [4]. 

На зміну традиційній систем освіти приходить нова ланка освіти – 

дистанційна. З упровадженням дистанційної освіти суттєво змінюється роль 

викладача, з′являються принципово нові елементи технологій. Таким чином, 

необхідно визначити місце та роль тьютора в ситемі дистанційної освіти. 

Дистанційна форма навчання вимагає від тьютора високого 

професіоналізму, знань і досвіду використання сучасних інформаційно 

комунікаційних технологій у навчальному процесі, різних компетентностей, 
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адже від нього залежить мотивація студентів, міжособистісні взаємозв’язки, 

диференціація у навчанні дистанційних курсів. 

Одним з основних напрямів розвитку дистанційного навчання є 

підготовка викладачів (тьюторів), адже запровадження даної технології 

потребує суттєвої перебудови структури взаємодії „викладач – студент‖ з 

позиції „суб’єкт (викладач) – об’єкт (студент)‖. Це вимагає активності з обох 

сторін. Синонімів до слова тьютор багато: викладач, вчитель, репетитор, 

тренер, коуч. Всі вони так чи інакше перетинаються, однак кожен має власну 

особливість. Тьютор реалізовує індивідуальний освітній маршрут студента. 

Тобто виходячи із навичок, здібностей та бажань студента, допомагає 

виробити ідеальну траєкторію руху.  

Поняття «тьютор» (англ. tutor) є доволі широко вживаним терміном і 

має різні значення, таких як: а) викладач-консультант, який виконує в системі 

дистанційного навчання функції викладача, консультанта та організатора 

навчального процесу; б) педагог-наставник, здатний забезпечити соціально-

педагогічний супровід студентів при виборі і проходженні ними 

індивідуальних освітніх траєкторій; в) куратор, гід, інструктор, який навчає 

одного студента або невелику групу студентів одночасно; виконує функції 

студентського радника; г) суб’єкт, який надає додаткові індивідуальні освітні 

послуги студентам, що мають труднощі у навчанні [4]. 

Роль тьютора в дистанційному навчанні визначається структурою 

освітнього процесу, який складається з декількох етапів: вступного, 

основного, підтримувальний і розвивальний. 

Модератор дискусії (тьютор) виконує чотири головні ролі: педагогічна 

роль (використовуючи питання, фокусувати дискусію на головні концепції, 

принципи та вміння); організаційна роль (встановити програму роботи 

дискусії: предмет обговорення, термін, процедурні правила та норми 

здобуття рішень. Керування взаємодією та напрямом — важливий елемент 

успішності дискусії); соціальна роль (створення дружнього соціального 

простору для навчання підкреслює майстерність модератора: надсилання 
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запрошень на початку, стимулювання участі за допомогою специфічних 

прикладів, використання зворотного зв'язку, дружнього тону); технічна роль 

(тьютор повинен створити учасникам комфортні умови роботи з системою та 

програмним забезпеченням). Таким чином перед сучасними викладачами-

тьюторами, стоять складні завдання. Зокрема, управління навчальною 

інформацією (конструювання та структурування) й управління пізнавальною 

діяльністю (у процесі навчання) слухачів [1].  

Спираючись на визначення ключового терміну «технологія» (техно – 

майстерність, мистецтво; логос - наука), окреслюється висновок, що мета 

тьюторської технології полягає в тому, щоб розкласти на складові частини 

процес досягнення певного результату. Технологія тьюторської діяльності 

повинна складатися з таких компонентів: методи, прийоми, режими роботи, 

послідовність операцій та процедур, пряма залежність від засобів 

обладнання, інструментів та матеріалів, що безпосередньо 

використовуються. Дана технологія вимагає удосконалення вмінь, навичок 

сучасного викладача, адже потребує фахівця високої кваліфікації у своїй 

професійній галузі, який спроможний створити нове освітнє середовища в 

Інтернеті і необхідних методичних матеріалів для нього. Тьюторська 

технологія – це виклик, який необхідно пройти викладачам для надання 

сучасних освітніх послуг. Тьютор – не просто викладач. 
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4. Тьютор-організатор дистанційного навчання [Електронний ресурс] - 

Режим доступу: http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/ukr/ode/ch_03.htm  

 

Фонарюк О.Ю. 

к.ю.н., викладач юридичних дисциплін 

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж 

 

ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ MOODLE ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

Під ―дистанційним навчанням‖ розуміють індивідуальний процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 

який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Дистанційне навчання – це спосіб отримання освіти із використанням 

комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій, що надає студентам 

змогу навчатися на відстані, без відриву від роботи та виїзду за кордон. 

Серед інших назв дистанційного навчання використовуються і такі, як 

«відкрита освіта», «електронна освіта», «віртуальне навчання» тощо. 

Такий спосіб отримання знань передбачає комфортну та зручну для 

кожного студента обстановку та можливість навчатися без відриву від 

роботи. На відміну від заочного навчання, з яким часто порівнюють 

дистанційну форму, остання передбачає не лише постійну самоосвіту та 

роботу з засвоєння знань, а і постійний контакт як із викладачами, так і з 

іншими студентами, в той час як заочна форма освіти передбачає 

спілкування з викладачем лише декілька разів на рік [2]. 

Основними перевагами дистанційного навчання є: 

екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії 

учасників навчального процесу: викладач – здобувач, здобувач – здобувач, 

здобувач – навчальна група; можливість залучення до навчання 

http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/ukr/ode/ch_03.htm
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спеціалістів із певних галузей; одночасне з вивченням інших предметів 

практичне засвоєння інструментів ІКТ, а також забезпечення доступності 

та неперервної освіти впродовж життя.  

Основними інструментами спілкування у дистанційному навчанні є: 

електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог, технології Wi-Fi та 

ін. 

Одною з систем дистанційного навчання при підготовці майбутніх 

юристів є Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, вимовляється «Мудл») - це модульне об'єктно-орієнтоване 

динамічне навчальне середовище, яке називають також системою 

управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), 

віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для 

навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже 

розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому 

числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, 

студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп'ютерних 

класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.  

Ця система призначена для організації навчання онлайн у мережевому 

середовищі з використанням технологій Інтернету. Система забезпечує 

різноманіття процедур навчання онлайн, комбінуванням яких може бути 

організоване ефективне навчання в навчальному закладі. Moodle надає  

можливість інсталяції освітніх ресурсів (навчальних матеріалів) і 

забезпечує засобами доступу до ресурсів та управління ними; забезпечує 

комунікаційну взаємодію учасників освітнього процесу, що реалізовується 

у формі інтернет-конференцій, форумів, дискусій, а також обміну 

посланнями, що містять, зокрема, завдання для тих, хто навчається, 

виконання завдань і коментарі [3]. 

Система дистанційного навчання Moodle має досить багато 

можливостей як для студентів-юристів, так і для викладачів. У середовищі 

Moodle студенти отримують: 1) доступ до навчальних матеріалів (тексти 
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лекцій, завдання до практичних/лабораторних та самостійних робіт; 

додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) та 

засобів для спілкування і тестування; 2) засоби для групової роботи (Вікі, 

форум, чат, семінар, вебінар); 3) можливість перегляду результатів 

проходження дистанційного курсу студентом; 4) можливість перегляд 

результатів проходження тесту; 5) можливість спілкування з викладачем 

через особисті повідомлення, форум, чат; 6) можливість завантаження 

файлів з виконаними завданнями; 7) можливість використання нагадувань 

про події у курсі [4]. 

Використовуючи Moodle, викладач може створювати курси, 

наповнюючи їх вмістом у вигляді текстів, допоміжних файлів, презентацій, 

опитувальників та ін. За наслідками виконання слухачами завдань, 

викладач може виставляти оцінки і давати коментарі. Таким чином, 

Moodle є і центром створення навчального матеріалу і забезпечення 

інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу.  

Отже, Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система 

управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального 

конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між 

викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних 

дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. 

Дистанційне тестування хоча і нова, але прогресивна форма навчання 

в Україні. Її безупинний розвиток повинен призвести до полегшення 

отримання освіти та покращення ефективного і прозорого оцінювання. 
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МОДЕЛІ, ТЕХНОЛОГІЇ І  ПЕРСПЕКТИВИ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної 

діяльності людини, а тому стають предметом вивчення, аналізу та 

впровадження. Інновації в системі освіти самі по собі не виникають, вони є 

результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих 

викладачів і цілих колективів. 

Одним з видів інновацій в організації професійної освіти є введення 

дистанційного навчання. На відміну від заочного навчання дистанційне 

навчання дає можливість вчитися, перебуваючи на будь-якій відстані від 

навчального закладу. І якщо при заочному навчанні студенту доводиться 

неодноразово приїжджати в навчальний заклад, то дистанційне навчання 

дозволяє практично повністю цього уникнути. Ідея дистанційного навчання 

полягає в тому, що взаємодія викладача й студента відбувається у 

віртуальному просторі: обоє вони перебувають за своїми комп'ютерами й 

спілкуються за допомогою Інтернету. 
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Дистанційне навчання - сукупність технологій, що забезпечують 

доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна 

взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам 

можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у 

процесі навчання. 

Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомунікацій. Це 

ера спілкування, трансферу інформації та знань. Навчання і робота, сьогодні 

ці два слова стали синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, 

тому необхідно їхнє постійне вдосконалювання. Світова телекомунікаційна 

інфраструктура дає сьогодні можливість створення систем масового 

безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від 

тимчасових і просторових поясів. Дистанційне навчання ввійшло в XXІ 

століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки 

високого кваліфікаційного рівня фахівців. 

В XXІ столітті доступність комп'ютерів і Інтернету роблять поширення 

дистанційного навчання ще простіше й швидше. Інтернет став величезним 

проривом, значно більшим, ніж радіо й телебачення. З'явилася можливість 

спілкуватися й одержувати зворотний зв'язок від будь-якого студента, де б 

він не перебував. 

При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні 

методи надання навчальної інформації. Уже змінилося кілька поколінь 

використаних технологій - від традиційних друкованих видань до 

найсучасніших комп'ютерних технологій (радіо, телебачення, 

аудио/відеотрансляції, аудио/відеоконференції, E- Learnіng/onlіne Learnіng, 

Інтернет- конференції, інтернет-трансляції). 

Сучасне дистанційне навчання будується на використанні наступних 

основних елементів: 
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– середовища передачі інформації (пошта, телебачення, радіо, 

інформаційні комунікаційні мережі); 

– методів, залежних від технічного середовища обміну інформацією. 

Під час дистанційного навчання використовуються наступні основні 

елементи: 

– дистанційні курси; 

– веб - сторінки й сайти; 

– електронна пошта; 

– форуми й блоги; 

– чат і ІCQ; 

– теле - і відеоконференції; 

– віртуальні класні кімнати; 

та інше. 

Дистанційне навчання розвивається колосальними темпами, цьому 

сприяє й розвиток мережі Інтернет, і зростання її інформаційних і 

комунікаційних можливостей. Однак, дистанційні технології, впроваджені в 

освітній процес, вимагають більш ретельного відпрацьовування методик 

засвоєння знань, аналізу пріоритетів факторів, що впливають на ефективність 

роботи викладачів і студентів в дистанційному середовищі. 

Характерною тенденцією дистанційної освіти є об'єднання 

організаційних структур університетів. Так, в останні роки став розвиватися 

новий тип організаційної структури дистанційного університетського 

навчання, який називають консорціумом університетів. Дистанційні освітні 

послуги робить спеціальна організація, що поєднує і координує діяльність 

декількох університетів. Швидше за все, дистанційне навчання стає 
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альтернативою заочної форми навчання, але позбавленої її недоліків 

(переривчастість навчального процесу, відсутність постійного зворотного 

зв'язку, відсутність доступу до бібліотечних фондів). 

Дистанційне навчання відкриває студентам доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає зовсім 

нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних 

професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові 

форми і методи навчання із застосуванням концептуального і математичного 

моделювання явищ і процесів. 
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 Одним з видів інновацій в організації професійної освіти є введення 

дистанційного навчання, яке за своєю суттю є особистісно-орієнтованою 

формою навчання.  
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Дистанційне навчання є орієнтованим на впровадження в навчальний 

процес принципово нових моделей навчання, що передбачають проведення 

конференцій, самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних 

банків знань, проектні роботи, тренінги й інші види діяльності з 

комп'ютерними технологіями. У наш час Інтернет-технологій багато аспектів 

нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи 

розвитку інформаційного суспільства. Не стає виключенням і освіта. Зараз 

вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Інформатизація освіти в 

Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки 

модернізації освітньої системи. Найбільш поширеними засобами організації 

дистанційного навчання на сьогодні є засоби, що базуються на Інтернет-

технологіях – електронна пошта, відеоконференції, чати, форуми, веб-сайти, 

онлайн-бібліотеки, файли розсилок. Усі ці засоби часто комбінуються з 

традиційними друкованими матеріалами. Джерелом інформації в цих 

моделях є бази даних у віртуальному навчальному середовищі, 

координатором навчального процесу – викладач, а інтерпретатором знань – 

студент. Таким чином, діяльність студента змінюється у напрямі від 

одержання знань до їх пошуку. Дистанційне навчання – це сукупність 

технологій, що забезпечують доставку студентам основного обсягу 

навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у 

процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з 

навчальними матеріалами. 

Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для 

підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається 

методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам 

[1]. Одною з систем дистанційного навчання є Moodle. 

 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

вимовляється «Мудл») - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням 

(LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним 
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середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає 

викладачам, студентам та адміністраторам дуже розвинутий набір 

інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. 

Moodle можна використовувати у навчанні студентів, як в комп'ютерних 

класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома. Ця система 

призначена для організації навчання онлайн у мережевому середовищі з 

використанням технологій Інтернету. Система забезпечує різноманіття 

процедур навчання онлайн, комбінуванням яких може бути організоване 

ефективне навчання в навчальному закладі. 

 Платформа Moodle надає  можливість інсталяції освітніх ресурсів 

(навчальних матеріалів) і забезпечує засобами доступу до ресурсів та 

управління ними; забезпечує комунікаційну взаємодію учасників освітнього 

процесу [2]. Використання мережевих технологій дозволяє студенту 

будувати свою стратегію вивчення навчальної дисципліни та сприяє не 

тільки засвоєнню студентами знань, умінь, навичок, форм професійної 

поведінки, а й формуванню певної структури особистісних якостей. 

Модульне навчання базується на позиціях діяльнісного, гнучкого підходу до 

визначення послідовності засвоєння навчального матеріалу, а сам модуль 

визначається як цілісна конструкція, що поєднує навчальний зміст і 

технологію оволодіння ним [3]. Важливим критерієм побудови модулю є 

структурування діяльності студента в логіку етапів засвоєння знань: 

сприйняття, розуміння, осмислення, запам’ятовування, застосування, 

узагальнення, систематизація. Ця технологія базується на модульному 

підході, широкому застосуванні сучасних інформаційних технологій та 

характеризується тим, що у ній використовуються:  

 оглядове навчання: побудоване на використанні оглядових лекцій, 

допомагає студенту створити цілісну картину галузі знань та діяльності, що 

вивчається;  

  алгоритмічне засвоєння знань: навчання, побудоване на засвоєнні 

алгоритмів професійних умінь;  
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  розвиваючий тренінг: спонукає студента до самостійного пошуку 

інформації, її творчого осмислення та самостійних дій у постійно змінних 

умовах; 

  контроль знань: поточний, модульний і підсумковий.  

На кожному з описаних етапів професійного навчання запропоновано 

найбільш оптимальні засоби, форми та методи навчання, які значною мірою 

обумовлені специфікою інформаційного середовища Moodle. Система 

дистанційного навчання Moodle має досить багато можливостей як для 

студентів так і для викладачів. 

 У середовищі Moodle студенти отримують:  

 доступ до навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до 

практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, 

довідники, посібники, методичні розробки) та засобів для спілкування і 

тестування; 

 засоби для групової роботи (форум, чат, семінар, вебінар); 

 можливість перегляду результатів проходження дистанційного курсу 

студентом;  

 можливість перегляду результатів проходження тесту; 

 можливість спілкування з викладачем через особисті повідомлення, 

форум, чат;  

 можливість завантаження файлів з виконаними завданнями;  

 можливість використання нагадувань про події у курсі.                           

Викладачам надається можливість: 

 використання інструментів для розробки авторських дистанційних 

курсів; 

 розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до 

практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, 

довідники, посібники, методичні розробки) а також відео, аудіо і 

презентаційні матеріали у різних форматах;  

 додавання різноманітних елементів курсу;  

 проведення швидкої модифікації навчальних матеріалів;  

 використання різних типів тестів; 

 автоматичного формування тестів;  

 автоматизації процесу перевірки знань, звітів щодо проходження 

студентами курсу та звітів щодо проходження студентами тестів [3].  
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Отже, Moodle – це безкоштовна, відкрита система управління 

навчанням. Вона орієнтована насамперед на організацію взаємодії між 

викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних 

дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.  
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 Криза, що була спровокована коронавірусом (ковід-19), на початковому 

етапі викликала розгубленість не лише серед вчителів, викладачів 

навчальних закладів, але серед їх студентів та учнів. Багато хто й досі не 

бажають усвідомлювати всієї небезпеки цієї хвороби, не звертаючи уваги на 

смертельні випадки. Разом з тим пандемія спровокувала дискусійні теми 

щодо подальшого існування та розвитку освітньої сфери. Початковий період 

хвороби вже позаду. Ми встигли закінчити тогорічний навчальний рік, 

http://www.ime.eduua.net/em17/emg.html
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розпочати новий, але разом з цим розпочались дискусії стосовно форм 

дистанційного навчання та його продуктивності.    

 За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна 

освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та 

екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного 

навчання [2]. При цьому, слід зазначити, що дистанційне навчання – це така 

форма організації навчального процесу в основі якої є керована самостійна 

робота студентів, учнів та широке застосування у навчанні сучасних 

інформаційних технологій. Основною метою дистанційного навчання є 

виховання особистості, яка має бажання і здатність до спілкування, навчання 

та самоосвіти. Тому, якщо студент чи учень не має бажання або здатності до 

такої самостійної роботи та самоосвіти, то бажаний результат не буде 

досягнутим.  

 Дистанційна форма навчання має ряд переваг. Зокрема, здобувач освіти 

може навчатися у зручний для нього час, та у будь-якому темпі. На 

дистанційному навчанні можна отримати більший обсяг інформації у 

найкоротші строки. Слід зазначити також і те, що вартість такого навчання є 

значно нижча, оскільки відпадає потреба в оренді приміщень, оплаті значної 

кількості персоналу та економію часу. Відсутність географічних бар’єрів, за 

якої відпадає необхідність дорогого переїзду та проживання в інших країнах, 

а натомість надається можливість спілкування з викладачами та студентами 

по всьому світу без обмежень. 

 Проте, система дистанційного навчання має і недоліки. По-перше, для 

успішної корекції навчання та оцінювання важливо мати безпосередній 

контакт із студентом чи учнем. Крім того, неможливо точно перевірити, чи 

саме та людина працює, виконує завдання чи це робить хтось інший, якщо це 

завдання здійснюється без відео зв’язку. Тому остаточний контроль 

перевірки знань все ж таки слід проводити або на очній сесії, або за 

допомогою веб-конференції, де є візуальний контакт. Крім того, не у всіх 

населених пунктах є можливість доступу до якісної мережі Інтернет. І 
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найголовніше, при дистанційному навчанні втрачається безпосередній 

контакт між викладачем та студентом. При тривалому дистанційному 

навчанні студент перестає правильно формулювати свої думки, 

висловлюватись та проводити дискусійне обговорення. Разом з тим, така 

форма навчання потребує свідомого і мотивованого підходу до отримання 

освіти. Можливість навчатися у зручний час може перетворитися не на 

систематичне навчання, а на постійне знецінення цього виду навчання. Саме 

тому дистанційна форма потребує особливої самоорганізованості та вміння 

розрахувати свій час [1, с. 12]. 

 Дистанційне навчання має ряд вимог. Згідно Положенням про 

дистанційне навчання від 25.04.2013 науково методичне забезпечення 

повинно включати: 

- методичні рекомендації щодо розроблення та використання 

педагогічнопсихологічних та інформаційно-комунікаційних технологій 

дистанційного навчання; 

- критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання; 

- змістовне, дидактичне та методичне наповнення дистанційних курсів 

навчального плану [3]. 

 Разом з дистанційним навчання запроваджується і змішане навчання. 

Таке навчання, як правило, складається із трьох етапів: дистанційне вивчення 

теоретичного матеріалу, засвоєння практичних навичок у формі аудиторних 

занять, складання іспиту, або написанні контрольної роботи. Змішана модель 

навчання – це модель використання розподілених інформаційно-освітніх 

ресурсів у очному навчанні із застосуванням елементів дистанційного 

навчання. Мета навчання при змішаній формі залишається та сама, але 

змінюються засоби і методи її досягнення. Змішане навчання використовує 

найрізноманітніші методи, як традиційні, так й інтерактивні, зокрема: 

лекційні, практичні, комп’ютерні презентації, комп’ютерне навчання і 

навчання засобами мережі Інтернет. 
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 Тому, узагальнюючи все вищесказане, можна зробити висновок, що, не 

дивлячись на всі негативні сторони дистанційного навчання, впровадження 

інтернет-технологій у систему освіти, стає все необхіднішим. Бо через 

ненормований ритм життя, здобувачам освіти залишається все менше часу на 

освіту, а дистанційне навчання за допомогою комп’ютерних засобів стає 

незамінним. Воно реалізує принципи відкритої освіти – гнучкість, 

незалежність від місця і часу, використання сучасних інформаційних 

технологій, а особливо доступність, коли всім і кожному освіта стає більш 

доступною. Дистанційне навчання допомагає студентам і викладачам 

підвищувати ефективність самого навчального процесу. 
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викладач  

Відокремлений структурний підрозділ  
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ЗАСТОСУВАННЯ ФОРУМІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

Дистанційне навчання в сучасних умовах стає важливою частиною 

навчального процесу. Маючи можливість використовувати цілісні навчально-

інформаційні системи, важливо вміти застосовувати окремі елементи 
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дистанційної роботи зі студентами. Наявність широкого кола інструментів 

дає можливість урізноманітнювати спілкування та оцінювання. Одним із 

таких електронних засобів є форум. 

Розглядаючи різні системи управління навчанням, даному питанню 

приділяють увагу Ладик О.І., Нєлепова А.В., Остапчук Л.Р., Тунда В.А., 

Ходак Л.М. Вони розглядають форум як складову частину навчального 

середовища. Спеціальне програмне забезпечення для організації спілкування 

відвідувачів веб-сайту.  

Термін відповідає змісту вихідного поняття «форум». Форум пропонує 

набір розділів для обговорення. Робота форуму полягає в створенні 

користувачами так званих «тем» у відповідних розділах і наступному 

обговоренні у середині цих «тем». Окремо взята «тема», по суті, являє собою 

тематичну гостьову книгу. Звичайно веб-форуми діляться на розділи, які, у 

свою чергу, підрозділяються на теми, а останні – на повідомлення[3]. 

Форуми можуть існувати як автономно, без прив'язки до якого-небудь 

сайту, так і бути частиною веб-порталів, в даному випадку ми розглядаємо 

діяльність форуму як складову навчального середовища.  

В першу чергу, використання форуму є засобом спілкування у 

дистанційному навчанні. Як правило, форум має якусь більш чи менш вузьку 

тематику. Студент, відкривши сторінку форуму, має можливість залишити на 

ній своє запитання, дати відповіді на запитання, задані іншими студентам, 

або просто прочитати те, що думають з якогось приводу інші учасники 

форуму[4]. 

Так, щоб отримати відповідь на якесь питання, після його додавання на 

форум користувач повинен деякий час почекати (від декількох хвилин до 

декількох днів, залежно від популярності і відвідуваності форуму іншими 

користувачами). Але, не дивлячись на це, практичне значення форумів 

величезне. На популярних форумах поступово накопичується великий багаж 

практичних знань у певній сфері. Досить часто ставити питання на таких 
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форумах не доводиться, оскільки відповіді на більшість з них там вже є. 

Треба просто зайти на форум і знайти необхідну інформацію[5]. 

Форуми зазвичай мають чітку структуру і складаються з розділів, які в 

розмовній мові називаються «гілками» а дистанційному курсі теми. 

Навчальний форум може бути відповідно до окремої дисципліни, чи її 

складових частин, а всередині містити окремі теми, присвячені обговоренню 

вже конкретних питань. 

Форум дозволяє організувати навчальну взаємодію учасників курсу 

(студентів і викладачів) в процесі навчання. У тематичних форумах 

обговорюється тема, запропонована викладачем, або студенти самі 

створюють свої теми, якщо викладач надає їм таку можливість. На форумі 

дозволяється публікація статей, а також цитат і уривків статей з інших сайтів, 

але обов’язковим є згадування автора і розміщення діючого посилання. 

Доступ до повідомлень форуму мають тільки учасники курсу. Зазвичай 

участь студентів у форумах оцінюється викладачем. 

Існує п'ять типів форуму:  

 форум одного простого обговорення – одна тема обговорення, до якої 

кожен може надати відповідь (не може використовуватися з окремими 

групами); 

 форум однієї теми персони – кожна персона може розмістити рівно 

одну нову тему обговорення, на яку кожен може потім надати відповідь; 

 форум питання-відповіді – персона повинна спочатку надати свою 

відповідь на питання перед переглядом відповідей інших персон; 

 стандартний форум у форматі блогу – відкритий форум, де кожен 

може почати нову дискусію будь-коли, і всі відповіді показуються на одній 

сторінці з посиланням «Обговорити цю тему»; 

 стандартний форум загального використання – відкритий форум, де 

кожен може в будь-який час почати нову тему та відповідати. 

Використовуючи системи ATutor, ILIAS , MOODLE, котрі орієнтовані 

на застосування у дистанційному навчанні, маємо великий набір засобів 
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комунікації. Можливості, які надає система, дозволяють забезпечити 

індивідуальну роботу викладача з кожним студентом. Форуми, як складовий 

елемент, надають можливість повноцінно здійснювати навчальний процес. 
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