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Свентицька Валентина, м. Бориспіль 
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

У статті розглянуто перспективи застосування елементів дистанційного навчання для підвищення 

ефективності роботи слухачів підготовчих курсів, а також наведено можливі форми організації та 

методи дистанційного навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, індивідуалізація навчання, інформаційно-комунікаційні 

технології. 

The paper is devoted to possibilities of distance learning elements application for an increased effectiveness 

of the academic activities of pre-university trainees. Possible forms of distance learning organization and 

methods of such learning are presented. 

Keywords: distance learning, individualization of instruction, information and communication technologies. 

Метою статті є дослідження процесів організації очно-дистанційного навчального середовища та 

його застосування у навчальному процесі на підготовчих курсах при вищому навчальному закладі. 

У контексті модернізації загальноосвітньої та вищої школи одним із перспективних проектів у 

середній ланці освіти є online-система дистанційної підтримки навчання у школах, ліцеях та гімназіях 

України «Отримання знань». На базі фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці діє Лабораторія 

інформаційних та комунікаційних технологій, що створила цей освітній Інтернет-ресурс. На цьому 

порталі школярам пропонуються дистанційні курси, консультації, уроки. Систему створено для тих, хто 

сьогодні отримує середню освіту. Але скористатися нею може будь-хто, якщо бажає підготуватися до 

зовнішнього незалежного оцінювання і хоче покращити свої знання з базових дисциплін шкільної 

програми.  

За прогнозами ЮНЕСКО, у XXІ ст. діти будуть проводити в школі лише 30–40 % часу, 40 % буде 

відведено на дистанційне навчання, а решта – на самостійне.  

Тому впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для 

досягнення сучасного рівня якості освіти. Сучасна цивілізація з її швидкою зміною техніки й технологій 

вимагає дотримання нової формули освіти – «Освіта через усе життя», яка передбачає необхідність 

формування критичного мислення, вміння і бажання постійно вчитися, самостійно здобувати знання, 

працювати з інформацією. Освіта має стати більш індивідуалізованою, функціональною та ефективною. 
Це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти в сукупності із 

сучасними розробками в галузі інформаційних засобів. 

В основу дистанційного навчання покладено класичні принципи дидактики: природовідповідність; 

науковість і доступність; наочність; свідомість та активність; системність; систематичність і 

послідовність; зв’язок теорії з практикою. 
Але дистанційне навчання (ДН) має і специфічні характеристики. Дистанційне навчання побудоване 

в основному на принципах інформатизації освіти і широкому застосуванні телекомунікаційних 

технологій.  

Сучасні принципи ДН за В. Биковим і Н. Клокар: 

– інтерактивність, передбачає діалог викладача з користувачем; 

– адаптивність, забезпечує індивідуальний темп проходження навчання, передбачає самостійний вибір 

реєстрації слухачем, сам курс, де й коли зручно навчатися, а також терміни консультацій та складання 

іспитів, періодичне відновлення навчальної діяльності; 

– гуманістичність, полягає в спрямованості навчання та освітнього процесу в цілому до людини; у 

створенні максимально сприятливих умов для оволодіння змістом навчання; засвоєнні обраної професії 

для розвитку та прояву творчої індивідуальності, високих громадянських, моральних, інтелектуальних 

якостей, що забезпечували б йому соціальну захищеність, безпечне та комфортне існування; 

– пріоритетність педагогічного підходу під час проектування освітнього процесу, передбачає 

проектування дистанційного навчання з розробки теоретичних концепцій, створення дидактичних 

моделей тих явищ, що планується реалізувати; досвід комп’ютеризації дозволяє стверджувати, що коли 

пріоритетною є педагогічна сторона, система виходить більш ефективною; 

– педагогічна доцільність застосування нових інформаційних технологій, вимагає педагогічної оцінки 

ефективності кожного кроку проектування та створення дистанційного навчання, тому на перший план 

необхідно ставити не впровадження техніки, а відповідне змістове наповнення навчальних курсів і 

освітніх послуг; 

– вибір змісту освіти – відповідність змісту дистанційної освіти нормативним вимогам Державного 

освітнього стандарту і вимогам ринку; 

– забезпечення захисту інформації, що циркулює в дистанційному навчанні – передбачення 
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організаційних і технічних засобів безпечного та конфіденційного зберігання, передавання і 

використання потрібних відомостей, забезпечення їхньої безпеки під час зберігання, передавання й 

використання; 

– стартовий рівень освіти, вимагає певного набору знань, умінь, навичок; 

– відповідність технологій до навчання – адекватність технологій навчання моделям дистанційного 

навчання; 

– гнучкість і мобільність – створення інформаційних мереж, баз і банків знань та даних для 

дистанційного навчання, що дозволять коригувати або доповнювати освітню програму; водночас 

вимагається збереження інформаційної інваріантної освіти, що забезпечує можливість переходу на 

навчання зі споріднених або інших напрямів; 

– неантагоністичність дистанційного навчання існуючим формам освіти – проектоване дистанційне 

навчання зможе дати необхідний соціальний та економічний ефект за умови, якщо створювані та 

впроваджувані інформаційні технології стануть не чужорідним елементом у традиційній системі освіти, 

а будуть природно інтегровані в неї; 

– економічність, передбачає раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів, точний 

розрахунок ефективності підвищення кваліфікації за даною формою навчання [3]. 

До складу технологій дистанційного навчання входять педагогічні та інформаційні технології.  

«Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного 

спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв’язку та методології 

індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, представленим у 

електронному вигляді.  

Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології створення, передачі і збереження 

навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за 

допомогою телекомунікаційного зв’язку» [1]. 

У системі доуніверситетської підготовки використання елементів дистанційного навчання може 

стати необхідною частиною навчального процесу на рівні з традиційними формами: лекціями, 

практичними та семінарськими заняттями. 

Які ж шляхи впровадження елементів дистанційного навчання можливі в доуніверситетській 

підготовці? 

Одна з найважливіших форм навчальних занять – лекція; це така форма навчання, за якою вчитель, 

викладаючи навчальний матеріал, допомагає слухачам сформулювати проблеми, опанувати логіку 

пізнання, зробити власні відкриття. 

За умов застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій загальні вимоги до лекції 

зберігаються. Перевагою і відмінністю є те, що лекції при дистанційному навчанні можуть проводитися в 

реальному і нереальному часі, фронтально й індивідуально. Більш доступним варіантом подачі навчально-

методичного матеріалу є проведення так званих «електронних лекцій». Під електронними лекціями 

прийнято розуміти набір навчальних матеріалів в електронному вигляді, що включає текст лекцій, 

демонстраційний матеріал, додаткові відомості з теми лекції та ін., оформлені у вигляді окремих файлів. 

Електронні лекції повинні мати блокову схему побудови матеріалу, чітко структурований зміст, 

використання додаткових прийомів викладу матеріалу (звук, анімація, графіка). Щоб створити 

електронну лекцію потрібно відсканувати необхідний теоретичний матеріал, розмістити в певній 

послідовності, ілюструючи малюнками, графіками, фотографіями. 

Консультації теж проводяться із застосуванням засобів інформаційних та телекомунікаційних 

технологій: телефону, електронної пошти, ICQ, Skype, відео- й телеконференцій. Ця форма роботи 

необхідна викладачеві, щоб керувати роботою слухачів та надавати допомогу в самостійному 

опануванні навчальним матеріалом. Вони можуть бути індивідуальні й групові. 

При викладанні всіх навчальних дисциплін після опрацювання певної навчальної теми широко 

використовують семінари – дискусію з розглянутої тематики. Семінари за умов застосування 

інформаційних та телекомунікаційних технологій можуть проводитися за допомогою комп'ютерних 

відео- й телеконференцій. 

Як зазначають А. Солодовник та В. Шарко, у педагогічному аспекті відеоваріант нічим не 

відрізняється від традиційного, тому що учасники процесу бачать один одного на екранах моніторів 

комп’ютера [5]. Віртуальні семінари – семінари, коли учасники не бачать один одного, а обмінюються 

тільки текстовими повідомленнями. 

Семінари можуть проходити у нереальному масштабі часу (offline), і при цьому викладач може 

оцінити активність кожного слухача. А кожен учасник бачить на екрані всі тексти питань і відповідей 

інших учасників семінару. 

Електронна форма проведення семінару – форум; це найпоширеніший варіант спілкування викладача 
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й учнів у дистанційному навчанні. Форум може бути присвячений будь-якій проблемі або темі. 

Викладач організовує дискусію, стимулюючи обговорення створенням проблемних ситуацій, 

питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. 

Ще один вид спілкування користувачів мережі в режимі реального часу – чат. Є кілька різновидів 

чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє 

спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення, наприклад, іноземної мови у дистанційній 

формі є важливим моментом. Кожен учасник може взяти участь в обговоренні запропонованої 

викладачем теми, проблеми, слухачі вчаться не тільки чітко формулювати свою думку, а й з більшою 

увагою дослухатися до висловлювань інших учасників. 

Технологія, що, за словами В. Царенко, дає можливість повною мірою відтворити умови 

колаборативної (спільної) форми організації навчання, а саме, семінарських і лабораторних занять, 

лекцій тощо, – вебінар. При цьому учасники вебінару можуть фізично перебувати в різних місцях, а їхня 

взаємодія забезпечується завдяки активному застосуванню засобів аудіо- та відеообміну даними і 

спільної роботи з різноманітними об’єктами [6]. 

Однією із найдоступніших форм спілкування викладача зі слухачами через Інтернет є використання 

можливостей багатьох додатків і сервісів Google. При цьому всі учасники навчального процесу, маючи 

вільний доступ до редагування навчальних матеріалів, стають не тільки споживачами, а й активними 

творцями освітнього середовища. Всі авторизовані учасники можуть додавати файли, редагувати 

сторінки, залишати коментарі. За допомогою форми Google можна створювати тести й проводити 

дистанційну індивідуальну і групову роботу із закріплення матеріалу, опрацьованого на традиційних 

лекціях. Головні переваги використання сервісів Google полягають у тому, що всі інструменти 

безкоштовні, підтримуються всіма операційними системами, не вимагають витрат на придбання 

спеціального програмного забезпечення.  

Як один із засобів активізації роботи слухачів підготовчих курсів може бути застосована модель так 

званого «перевернутого навчання», яку запропонували вчителі хімії Аарон Самс та Джонатан Бергманн 

у 2008 р. Перша «перевернута школа» стала працювати у Детройті (США). Перевернутий клас – це така 

педагогічна модель, у якій типова подача нового матеріалу та організація домашніх завдань міняються 

місцями. При цьому учні вдома самостійно працюють не над матеріалом минулого уроку, а навпаки – 

вивчають теоретичний матеріал наступного уроку, продивляючись відеолекцію, підготовлену 

викладачем і розміщену в Інтернеті. А потім у класі разом з учителем проводиться уточнення, 

закріплення, узагальнення та практичне застосування вивченого самостійно матеріалу. Те, що раніше 

було домашнім завданням, тепер виконується учнями в класі. Це дає можливість кожній дитині 

навчатися з тією швидкістю, з якою це зручно їй, а не бути залежним від загального темпу навчання в 

класі. На уроці ж вивільняється час для застосування набутих знань на практиці, для здійснення 

зворотного зв’язку викладача та учня. Застосування моделі переверненого навчання для підготовки до 

ЗНО на підготовчих курсах дає можливість слухачам самостійно в зручний час, а зараз – із будь-якого 

пристрою, переглянути теоретичну відеоверсію, продумати запитання, виконати пробні тести, 

запропоновані для осмислення та усвідомлення теми. А на практичних заняттях можна набагато більше 

часу приділяти розв’язуванню задач різного рівня складності. Усе це вимагає чітко організованої роботи 

викладача: записати живу чи відеопрезентацію, додати тести й питання для самоперевірки, а для занять 

підготувати достатню кількість задач і тестів, враховуючи необхідність диференціації завдань за рівнями 

складності. Полегшити цю роботу для викладача вже найближчим часом допоможе Інформаційно-

методичне фахове середовище педагогів міста Києва, створюване спільними зусиллями кращих 

учителів-предметників під керівництвом Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка. До кінця поточного навчального року у вільному доступі в мережі 

будуть розміщені матеріали до кожної теми шкільної програми. Для кожного уроку буде запропоновано 

повний конспект теоретичного матеріалу – «електронна лекція», презентація з малюнками, 

ілюстраціями, прикладами прояву фізичних явищ чи їхнього застосування в техніці та тренувальні тести 

для кращого усвідомлення матеріалу теми. Цей ресурс створюється з метою допомогти насамперед 

учням, які не мають можливості одержати якісну освіту з різних причин, але він буде корисним для всіх 

охочих поповнити або перевірити свої знання, повторити чи закріпити певні теми, підготуватися до 

контрольних робіт, а в цілому і до ЗНО. Ці матеріали можна буде рекомендувати слухачам для реалізації 

моделі перевернутого навчання. 

Запровадити використання елементів дистанційного навчання на підготовчих курсах, організувати 

очно-дистанційне навчальне середовище для слухачів стає можливим за допомогою системи Moodle. 

Це програма, що дозволяє створити єдине навчальне середовище для студентів і викладачів. Систему 

Moodle використовують для навчання найбільші університети у 211 країнах світу. Успішно працює ця 

програма вже декілька років і в Національному авіаційному університеті. Користуються нею студенти 
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заочної форми навчання. У минулому навчальному році за допомогою сервісів Moodle успішно було 

проведено заочний тур олімпіади НАУ з навчальних предметів для учнів 11 кл. Це зручно для 

організаторів – не потрібно витрачати час і кошти на перевірку робіт, і цікаво для учнів – програма зразу 

видає результат. Обмеженість часу на виконання роботи змушує учасників бути максимально 

зосередженими, працювати з повною віддачею та ефективністю. Також на підготовчому відділенні 

Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету була 

запроваджена дистанційна форма навчання для слухачів, які не мають можливості відвідувати 

традиційні заняття через віддаленість місця проживання. Викладачами кафедри базових і спеціальних 

дисциплін була проведена методична робота зі створення та публікації навчально-методичних 

матеріалів, тестових завдань для закріплення і перевірки знань, презентацій для проведення 

консультацій для слухачів. Контрольні і домашні роботи, передбачені навчальним планом, слухачі 

виконували в режимі онлайн. Усі ці ресурси з дуже великим коефіцієнтом ефективності можуть бути 

використані як елемент дистанційного навчання зі слухачами очної форми навчання. Єдине, що 

потрібно, – дати доступ усім слухачам підготовчого відділення до даної освітньої системи, а для 

викладачів проводити тренінги щодо використання сервісів Moodle для запровадження елементів 

дистанційного навчання. 

Розширення можливостей викладача при застосуванні дистанційного навчання підсилює мотивацію 

навчання слухачів. Абітурієнт вивчає предмет на заняттях та має можливість додатково вивчати його 

дистанційно. 

Від викладачів впровадження елементів дистанційного навчання в системі доуніверситетської 

підготовки вимагає здійснення освітньої діяльності за новими технологіями, апробацію та 

впровадження новітніх методик організації навчального процесу. Досить важливими стають такі якості, 

як здатність застосовувати інноваційні методи використання комп’ютера та можливостей, які він надає, 

з метою активізації пізнавальної діяльності, високий рівень технічної грамотності, поглиблення та 

здобуття нових знань. Викладач повинен оволодіти прийомами та технологіями ДН на професійному 

рівні, а для цього пройти необхідну підготовку та навчання. Курси, які готують тьютерів – вчителів з 

дистанційного навчання, можна пройти в «Дистанційній академії» ВГ «Основа» (http://osnova.com.ua/). 

Дуже важливо викладачеві набути вмінь конструювати власний курс та вміти його супроводжувати – 

організовувати дистанційне навчання.  

Переваги дистанційного навчання в забезпеченні кращого рівня засвоєння знань: 

1. Незважаючи на велику відстань між викладачем та слухачами, спілкування між ними відбувається 

жваво та оперативно, у дохідливій та привабливій формі. 

2. Процес навчання стає цікавішим; посередницька участь комп’ютера примушує слухачів забувати 

про труднощі запитань; вони активно і швидко намагаються вирішити завдання, дізнаються багато 

нового, привчаються до сміливості та самостійності у роботі. 

3. Завдяки мережі Інтернет та різним альтернативним платформам підтримки навчального процесу в 

дистанційному середовищі, навчання стає інтерактивним, зростає значення самостійної роботи тих, хто 

навчається, серйозно посилюється якість навчального процесу. 

4. В учнів розвиваються навички до безперервної освіти і підвищення кваліфікації у майбутній 

професійній кар’єрі. 

Висновки. Для організації очно-дистанційного навчального середовища та його ефективного 

використання в навчальному процесі на підготовчих курсах в системі доуніверситетської підготовки має 

бути розроблено спеціальне методичне забезпечення, проведена спеціальна підготовча та організаційна 

робота. Серед основних проблем організації очно-дистанційного навчання учнів можна виокремити:  

– необхідність проходження спеціальної підготовки всіх учасників навчального процесу до її 

запровадження та використання; 

– розробка навчально-методичних комплексів для забезпечення навчального процесу; 

– значно малий досвіду роботи педагогічних працівників або його відсутність;  

– невизначеність чітких розмежувань розподілу навчального часу на очне та дистанційне навчання; 

– забезпеченість кадрами, відсутність системи підготовки викладачів до використання та запровадження 

дистанційного навчання; 

– недостатнє технічне забезпечення технічними; 

– незначний використання інтерактивних технологій навчання. 
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Семенець-Орлова Інна, м. Київ 
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВНЗ 

У статті проаналізовано сутність концепції організаційного розвитку, здійснено екстраполяцію 

основних її категорій у галузь вітчизняної вищої освіти. Через призму функціонального навантаження 

компонентів організаційного розвитку у реалізації стратегічних планів розвитку вищих навчальних 

закладів (далі – ВНЗ) визначено основні інструменти практичної реалізації концепції, що можуть бути 

використані в системі управління сучасним ВНЗ. 

Ключові слова: концепція організаційного розвитку, реформа вищої освіти, освітні зміни, 

організаційне навчання, «організація, що навчається». 

The article is devoted to conceptualization of organizational development in the sphere of Ukrainian higher 

education. Through the prism of functions of the structures of organizational development the author has 

determined major tools for organizational development that can be used in the management of modern 

universities. 

Keywords: organizational development, higher education reform, changes in education, organizational 

learning, learning organization. 

В основі теорії організаційного розвитку інститутів вищої освіти покладено ідею поєднання 

навчання, наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій. Теорія організаційного 

розвитку є своєрідним науково-методологічним підґрунтям для розбудови інституційної спроможності, 

забезпечення ефективної життєдіяльності та розкриття лідерського потенціалу ВНЗ в умовах сучасних 

суспільних трансформацій. Підтверджуючи визначальну роль організаційного розвитку для розкриття 

лідерського потенціалу університетів, теоретик Дж. Сальмі наголошує: «Формування університетів 

світового рівня потребує сильного лідерства, сміливої візії для реалізації їх інституційної місії та цілей, 

а також чітко визначеного стратегічного плану для того, щоб переводити візію у конкретні завдання та 

програми» [7]. 

На думку сучасних західних теоретиків освітніх змін, організаційний розвиток − це засновані на 

співробітництві довготермінові програми щодо удосконалення процесів організаційного оновлення і 

прийняття рішень, зокрема, засобами ефективного управління організаційною культурою, з особливим 

акцентом на культурі формальних робочих команд, за допомогою агентів або каталізаторів змін, з 

використанням теорій і методів прикладних наук про поведінку, включаючи дослідження дією. Таким 

чином, усвідомлення університетськими спільнотами на чолі з їх лідерами базових організаційних 

параметрів, спільне опрацювання таких, формулювання та формування – передумови для забезпечення 

ефективного організаційного розвитку ВНЗ. 

Розробкою концепції та інструментів організаційного розвитку займалося чимало зарубіжних учених, 

серед яких Г. Шепард, Д. Геберт [1], А. Кізер, Т. Гамінс [5], К. Ворли [5]. Дана наукова проблема також 

ставала предметом аналізу вітчизняних дослідників − С. Калашнікової [2], Л. Кармушки [3], 


