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ВСТУП 

Протягом усього періоду свого існування людство безперервно прагнуло 

до отримання знань, здійснення нових відкриттів та досягнення вершин, що 

були недосяжними для попередників. Остання науково-технічна революція 

докорінно змінила перебіг цих процесів, адже у всіх сферах життя з’явився 

новий, і наразі невід’ємий, компонент – інформаційні та комп’ютерні 

технології.  

Інформатизація та глобалізація стали рушійними силами прискорення 

темпу життя у світі та постійних змін вимог до освіченості особистості, як 

ключового елемента будь-якої системи. Виникає необхідність зробити процес 

здобуття знань компактним і доступним, при цьому зберігаючи його якість та 

ефективність. Традиційна ж система освіти не володіє такою гнучкістю, яка б 

дозволила охоплювати та опрацьовувати значні об’єми інформації і водночас 

індивідуалізувала б навчальний процес. Тому з’явилась нова – дистанційна – 

форма освіти як логічний наслідок стрімких технологічних та суспільних змін. 

Дистанційна освіта найповніше відповідає сучасній вимозі до здобуття знань 

протягом всього життя будь-ким, будь-де і будь-коли.  

 Наукову базу складають роботи іноземних дослідників Дж. Андерсона, 

Д. Кігана, К. Кларка, Р. Е. Майєра, М. Мура Х. Ператона, та ін., котрі 

досліджували становлення дистанційного навчання та особливості його 

впровадження в освіту. Вітчизняними науковцями, які розглядали дистанційну 

освіту в контексті досвіду світу та України є Ю. Биков, В. Вишнівський, 

Т. Данилишина, Н. Жевакіна, В. Кухаренко, О. Медвідь, В. Плющ та ін. 

 Дане дослідження є актуальним, адже, у зв’язку з інформатизацією 

суспільства, у людства виникла необхідність у постійному інформаційному 

збагаченні та всебічному розвитку, а складнощі економіко-політичної ситуації 

та специфіка культурного спадку у багатьох країнах обмежують (або зовсім не 

можуть задовольнити) ці прагнення особистості. Саме тому стає необхідним 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у традиційну 

систему освіти, обмеження якої унеможливлюють реалізацію навчання 



5 
 

протягом всього життя – основного освітнього принципу ХХІ століття. До того 

ж, епідеміологічне становище у світі кинуло виклик традиційній освіті, 

показало її нездатність адаптуватись до екстремальних змін у процесі навчання 

та окреслило можливості дистанційного навчання та напрямки його 

вдосконалення. 

 Об’єктом дослідження є дистанційне навчання як нова форма здобуття 

знань в умовах глобалізації суспільства. 

 Предметом дослідження є форми дистанційного навчання, за допомогою 

яких реалізується впровадження системи дистанційної освіти. 

 Метою дослідження є визначення найдоцільніших та найефективніших 

форм дистанційного навчання на сучасному етапі активного становлення та 

розбудови системи дистанційної освіти. 

Для вирішення поставленої мети необхідно досягти таких завдань: 

 визначити суть термінів дистанційне навчання та дистанційна 

освіта та їх особливості в контексті світового та вітчизняного досвіду; 

 охарактеризувати варіативність форм дистанційного навчання; 

 проаналізувати актуальні теорії навчання в умовах дистанційної 

освіти та їх психолого-педагогічні особливості; 

 дослідити динаміку форм дистанційного навчання іноземної мови в 

контексті освіти ХХІ століття. 

Методологічну базу дослідження складають: 1) методи аналізу та 

синтезу – для систематизації та упорядкування матеріалів дослідження; 2) 

описовий метод – для узагальнення та інтерпретації мовленнєвого матеріалу; 3) 

метод вибірки – для формування емпіричного матеріалу, що буде найкраще 

відповідати поставленій меті та завданням; 5) метод зіставного аналізу – для 

порівняння ефективності реалізації дистанційної освіти різними платформами 

дистанційного навчання. 

Поняття дистанційного навчання з’явилось на науково-дослідні ниві 

порівняно нещодавно, тому важливо створити теоретичну базу, яка б вичерпно 

окреслювала всі аспекти нової системи освіти. Визначення ключових 
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характеристик дистанційного навчання та найефективніших форм його 

впровадження на теренах України є мало дослідженим питанням, тому 

результати даної роботи мають важливе практичне і теоретичне значення у 

подальшому дослідженні проблемних аспектів дистанційного навчання. 

Бакалаврська робота складається зі вступу, переліку умовних 

позначень, двох розділів, трьох підрозділів у межах першого розділу, трьох 

підрозділів у межах другого розділу, висновків, списку використаної літератури 

та додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи складає 53 сторінки, 

використаних джерел – 6 сторінок. 

Перший розділ є теоретичною базою для проведення дослідження і 

включає у себе інформацію про терміносистему, ключові особливості та форми 

реалізації дистанційного навчання як нової освітньої системи; описує 

психолого-педагогічне підґрунтя для ефективного впровадження дистанційного 

навчання. У другому розділі проводиться аналіз дистанційних курсів іноземної 

мови, як однієї з найпоширеніших форм дистанційного навчання, на предмет 

ефективної реалізації ними можливостей дистанційної освіти. Для дослідження 

обрані платформи міжнародного, всеукраїнського та університетського рівня. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 

 

1. Особливості дистанційного навчання в контексті світового та 

вітчизняного досвіду 

 

Сучасне суспільство складне, протирічне та переповнене інформацією, 

для доступу, оцінки та керування якою необхідні нові компетенції. Основною 

серед них має бути здатність розрізняти, ставити під сумнів та обмірковувати 

отриманий великий обсяг інформації, задля отримання знання, яке в свою чергу 

являє собою вміння контекстуалізувати отриману інформацію. Таким чином, 

знання в сучасному суспільстві – це щось індивідуальне, побудоване на досвіді 

через призму персональних поглядів, і яке не може більше керуватись 

колишніми стандартами та нормами засвоєння матеріалу.  

Зі впровадженням ІКТ в освітній контекст відбулись зміни у 

продукуванні та поширенні наукової інформації та знань, що в свою чергу 

призвело до змін у змісті, плануванні, персоналізації та організації навчального 

плану; у швидкості доступу до інформації; у ролі вчителя, тощо [36, c. 2–4]. 

Змінилась сама суть знань, оскільки їх засвоєння стало нелінійним та залежним 

від соціальних і професійних факторів. Водночас суспільство повинно бути в 

змозі адаптуватись та навчатись в нових умовах, що постійно змінюються. 

Відбувається логічна зміна «навчання на все життя» «навчанням протягом 

всього життя», що реалізується через створення та поступове впровадження 

дистанційної форми навчання як невід’ємного елементу процесів глобалізації 

та комп’ютеризації суспільства. 

Фактично, перший приклад дистанційного навчання (ДН) датується 1840 

роком, коли у Лондонському університеті Ісааком Пітманом було налагоджене 

навчання за допомогою поштового зв’язку – кореспондентське навчання [19, 

c. 2]. Незважаючи на це, науковці по-різному окреслюють етапи становлення 
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ДН. Т. Данилишена, наприклад, виокремлює такі часові рамки трьох етапів 

становлення ДН [5, c. 47–49]: 

1) 1950–1970 рр. – виникнення ідеї ДН та його закріплення як окремої 

форми освіти. В цей період були сформовані концептуальні основи 

дистанційної освіти (ДО), а контрольована навчальними закладами самоосвіта 

стала розглядатись як альтернатива денної форми навчання. Як приклад можна 

навести заснування в 1969 році Британського відкритого університету, який 

позиціонували як автономний та незалежний навчальний заклад з правом 

присвоювати вчені ступені [18, c. 25]. 

2) 1970–1990 рр. – окреслення принципів та структури ДН, 

впровадження інформаційних технологій у структуру освіти та затвердження 

класичних форм ДН.  

3) З 1990 року – аналіз сучасного стану ДН, його переваг і недоліків. 

Для цього етапу характерним є багатосторонній зв'язок між учасниками 

навчального процесу (студенти, викладачі, навчальний заклад, освітні 

матеріали) та розвиток електронного навчання (англ. e-learning) [19, c. 4]. 

На вітчизняному просторі поширення ДН розпочалось відносно 

нещодавно, тому всі здобутки та напрацювання можна назвати не кінцевим 

результатом впровадження ДН, а скоріше претензійним початком довгого 

шляху трансформації системи освіти України. 

Фактично, першим свідченням впровадження ДО в Україні вважається 

прийняття Верховною Радою України у 1998 році Закону України «Про 

національну програму інформатизації» [21], який визначає засади на яких 

ґрунтуються цілі інформатизації освіти та виокремлює напрямки розв’язання 

проблем, пов’язаних з ними. Наступним важливим документом періоду до 

Болонського процесу є «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 

столітті» [20], в якій наголошується важливість здобуття освіти протягом 

всього життя та розбудови освітньої системи України згідно з вимогами 

суспільства та науково-технологічними досягненнями людства.  
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Діяльність у напрямку розвитку та популяризації ДН не обмежувалась 

прийняттям законів у межах країни, тому в 2005 році Україна приєдналась до 

Болонського процесу [40], що в свою чергу стало черговим поштовхом до 

впровадження інформаційних технологій у сферу освіти та зміни 

пострадянської системи навчання. «Болонізація» України також передбачала 

перейняття досвіду країн Заходу стосовно аспектів ДО та ДН та адаптацію їх 

відповідно до освітніх реалій нашої держави.  

ДН та модульно-рейтингова система стали невід’ємними елементами 

реалізації нових тенденцій в освіті та науці, адже вони втілюють перехід до 

інтерактивного та комп’ютеризованого навчання й акцентування на 

самостійних персоналізованих видах діяльності [15], тому очевидним є 

створення спеціальних центрів ДН і поступове збільшення кількості 

навчальних закладів і установ, що переймають досвід ДН.  

В Україні піонерами організації та впровадження ДО та її елементів 

(курсів ДН) у навчальний процес стали: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Науково-виробничий комплекс «Академія дистанційної 

освіти», Сумський державний університет, та ін. [17, c. 9]. Крім цього, багато 

вишів користуються програмним забезпеченням (ПЗ), яке призначене виключно 

для реалізації та керування ДН: ПЗ світового та вітчизняного зразків чи навіть 

системи ДН, розроблені з використанням потужності ВНЗ (системи 

електронного навчання Сумського державного університету. 

Термін дистанційне навчання ще й досі не має єдиного вичерпного 

визначення і часто зустрічається з термінами відкрите навчання, он-лайн 

навчання, електронне навчання тощо, оскільки вони складають одну 

терміносистему [19], тому доцільно буде розглянути тлумачення даного 

поняття з різних точок зору. 

Х. Ператон [34, c. 25–26] пояснює поняття відкрите навчання як 

«організовану діяльність, що базується на використанні навчальних матеріалів, 

в котрих навчальні обмеження мінімізуються або з точки зору доступу, або з 

точки зору часу та місця, темпу, методів навчання, або будь-якого іншого їх 
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поєднання». Європейська комісія прийняла термін відкрите та дистанційне 

навчання щоб охопити діяльність, яка підпадає під будь-яке з цих визначень, 

але в багатьох країнах термін відкрите навчання має на увазі відкритість 

вступних вимог, тому широкого поширення він не набув. 

В. В. Вишнівський та М. П. Гніденко пропонують кілька варіантів 

тлумачення терміну дистанційне навчання залежно від підходу, яким 

керувались автори, до його формулювання [17, c. 16–18]: 

 «ДН – це інтерактивна асинхронна взаємодія всіх сторін навчання 

одна з одною та зі засобами навчання, під час якої їх розташування у просторі 

не впливає на навчальний процес». 

 «ДН – нова форма організації процесу навчання, основоположним 

принципом якої є самостійне навчання студента». 

 «ДО – система освітніх послуг, яка реалізується спеціальним 

інформаційним освітнім середовищем, яке в свою чергу ґрунтується на засобах 

дистанційного обміну інформацією». 

Важливо відзначити, що терміни дистанційна освіта та дистанційне 

навчання в багатьох дослідженнях характеризують відмінні концепти. 

Т. Волобуєва, наприклад, пояснює дистанційне навчання як «інтеракцію 

студента й викладача на відстані, яка все ще містить всі компоненти процесу 

навчання, котрі реалізуються за допомогою Інтернет технологій чи інших 

інтерактивних засобів». Дистанційна освіта ж описана як «освіта що 

реалізується за допомогою дистанційного навчання» [3, c. 241]. 

Таку різноманітність тлумачень терміну дистанційне навчання можна 

пояснити активним впровадженням цієї форми навчання в освітнє середовище в 

умовах стрімкого та безперервного розвитку ІКТ і засобів та елементів системи 

Web 2.0. Саме тому науковці та освітяни повинні відстежувати та фіксувати 

зміни в системі ДО, задля формулювання оптимального пояснення, яке б 

охоплювало всі технічні та методологічні аспекти цієї галузі на даному етапі 

розвитку. 
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Як і будь-яка інша система навчання, дистанційна має в своїй основі 

загальновідомі освітні принципи, а також ті, що з’явились з появою нової 

форми навчання і які розкривають аспекти суто ДН. 

В цьому контексті В. Ю. Биков пропонує наступні освітні принципи 

[2, c. 84–86]: 

1) Гуманістичне навчання. В основі цього принципу лежить людино-

центризм, тобто освітній процес спрямовується так, аби задовольнити потребу 

особистості у знаннях і творчому та різносторонньому розвитку. Це один із 

основоположних принципів безперервного навчання, значимість якого 

інтенсифікується при впровадженні у систему ДН.  

2) Пріоритетність педагогічного підходу під час розробки процесу 

навчання у системі ДН. Ключовою ідеєю принципу є те, що навіть у 

проектуванні системи ДН першочерговим є розробка і створення педагогічних 

концептів, що потім втілюватимуться засобами та технічними потужностями 

ДО.  

3) Педагогічна обґрунтованість використання нових ІТ. Структурна 

цілісність та змістова наповненість модулів та елементів ДН повинні 

відповідати цілям навчання, а організатори навчання та професорсько-

викладацький склад повинні мати достатній рівень підготовки. 

4) Вибір змісту навчання. Зміст навчання у системі ДН не повинен 

відрізнятись або суперечити державним вимогам до освітніх стандартів та 

кваліфікаційних рівнів певної країни. 

5) Забезпечення інформаційної безпеки в рамках системи ДН. 

Повинна гарантуватись безпека та конфіденційність усіх даних, що 

використовуються, передаються чи зберігаються у межах ДН. 

6) Стартовий рівень освіти. Кожен потенційний учасник системи ДН 

повинен володіти певним мінімальним обсягом знань, умінь та навичок в плані 

роботи та управління технічними засобами. 
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7) Відповідність навчальних технологій. У систему ДН можуть 

додаватись нові моделі та технології навчання, якщо вони адекватно та в повній 

мірі реалізують цілі ДО. 

8) Мобільність навчання. ДО передбачає створення баз даних, завдяки 

яким студенти мають можливість змінювати чи/та доповнювати свої навчальні 

курси та програми згідно зі своїми потребами, навіть якщо необхідні опції 

(предмети) відсутні в їх навчальному закладі.  

9) Екстериторіальність навчального процесу. ДН не вимагає 

безпосередньої взаємодії його учасників, і тому реалізується незалежно від їх 

географічного розташування.  

10) Доступність. В контексті ДН цей принцип набуває нової 

інтерпретації: студент самостійно обирає зручний режим навчання 

(синхронний/асинхронний), його тривалість та терміни. Таким чином, система 

ДН стає елементом післядипломної освіти та прикладом ефективного 

налаштування самоосвіти. 

Спираючись на наведені принципи можна сказати, що ДН – це черговий 

виток у розвитку системи освіти, який є неминучим наслідком просочення 

комп’ютерних технологій та мережі Інтернет не лише у повсякденне життя 

людини, а й у процес навчання. Це не окремий елемент системи, а невід’ємна 

складова, що забезпечує реалізацію неперервної освіти в умовах глобалізації 

суспільства. 

Беручи до уваги відомі пояснення терміну ДН та характеристики його 

принципів В. Ю. Биков [23], І. Адамова [1] та І. Романюк [22] виокремлюють 

такі риси притаманні ДН: 

1) Адаптивність та гнучкість. Учасники ДН навчаються у зручний для 

них час та не відвідують традиційних занять. Вони також самостійно 

визначають тривалість навчання та обсяг необхідного матеріалу.  

2) Модульність. В системі ДН кожен курс являє собою модуль з 

вичерпною інформацією з теми, тому студенти можуть самостійно 

структурувати свою навчальну програму.  
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3) Економічна ефективність. Уніфікація та концентрація подання 

інформації у ДН і його спрямованість на застосування технологій, для 

охоплення великого обсягу студентів, робить процес навчання менш 

витратним.  

4) Інтернаціональність. Завдяки гнучкості ДН студенти мають 

можливість обрати для навчання будь-який навчальний заклад за кордоном і їм 

не буде потреби їхати в іншу країну. 

5) Об’єктивність оцінки якості знань. Чітко встановлені критерії та 

шкала оцінювання мінімізують можливість несправедливої оцінки. Більше того, 

основний акцент робиться саме на виставлення балів спеціальними 

програмами, що запрограмовані оцінювати згідно зі шкалою ЄКТС.  

6) Високий рівень самоорганізації студентів. Ефективне проходження 

та завершення ДН можливе лише за наявності навичок самоорганізації та 

прагнення до знань.  

7) Застосування спеціальних засобів навчання. Для повноцінної 

реалізації ДО необхідне застосування нових технологій, які б ліквідували 

недоліки та прогалини існуючих засобів.  

Отже, активне впровадження та реалізація ДН почались лише в 2 

половині ХХ століття як логічний наслідок процесів глобалізації та 

інформатизації людства. На вітчизняній же ниві ДН набуло поширення після 

здобуття Україною незалежності та її приєднання до Болонського процесу, 

тому нині ця форма навчання в Україні перебуває на стадії активного 

становлення та модернізації усталеної освітньої системи країни. Підсумувавши 

основоположні принципи та характерні риси ДН можна сформулювати 

приблизне тлумачення даного терміну. ДН – це нова форма організації 

навчання, яка використовує здобутки інформаційно-технологічного середовища 

та світову тенденцію глобалізації для мінімізації освітніх обмежень у часі, 

місці, методах та задля реалізації індивідуалізованого та творчого підходів до 

засвоєння інформації та набуття знань. 
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1.2 Варіативність форм дистанційного навчання в ХХІ столітті 

 

ДО – це досить гнучка система, кожен учасник якої акцентує увагу на 

різних її структурних одиницях та можливостях, залежно від цілей та завдань, 

які ставить перед собою учасник навчальної діяльності (як суб’єкт, так і 

об’єкт). Різний підхід до виокремлення ключових аспектів та виборі 

оптимальних способів передачі та обміну інформацією стали причиною 

формування різних моделей та форм дистанційного навчання. Освітні інститути 

та окремі суб’єкти навчальної діяльності повною мірою використовують 

здатність системи ДН до адаптації та відносно легкого коригування для більш 

ефективного засвоєння знань. 

Проаналізувавши світові здобутки у практиці організації та розвитку 

систем ДО, В. В. Кабак [10], О. Г. Корбут [11] та Н. В. Жевакіна [7] називають 

такі організаційно-методичні моделі в контексті ДН: 

1) Екстернатура (призначена для отримувачів вищої освіти, які з 

певних причин не мають змоги відвідувати ВНЗ і орієнтується на вимоги 

окремого навчального закладу). 

2) Навчання на основі окремого університету (навчальна мережа, 

націлена на підготовку студентів, що мають отримати дипломи, але навчання 

яких проходить поза кампусом, дистанційно чи заочно. Подібна практика вже 

впроваджена у лідируючих університетах світу). 

3) Співпраця кількох закладів освіти (такий вид роботи застосовується 

під час підготовки дистанційних програм, цим самим роблячи їх менш 

витратними, але професійно потужнішими). 

4) Автономні навчальні системи (такі системи здійснюють навчання 

виключно з використанням телевізійного та радіо оснащення та допоміжних 

друкованих матеріалів з курсів). 

5) Автономні заклади освіти що створювались лише для реалізації 

мети ДО. 
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6) Цілісне ДН на базі мультимедійних програм (їх цільовою 

аудиторією є дорослі люди, які не закінчили (не змогли завершити) навчальний 

заклад і відповідно не отримали освіту). 

Крім того, доступний широкий спектр технологій для реалізації ДН, які 

мають різну: форму подання інформації, форму навчання (опосередкована, 

централізована), систему контролю процесу навчання, міру комп’ютеризації, 

співвіднесеність впровадження класичних та технологічних методів навчання, 

методику впізнання студентів під час іспитів тощо [16, c. 59]. 

Враховуючи вище перераховані напрямки роботи системи ДО і 

варіативність способів комунікації та методів, що застосовуються в умовах ДН, 

а також опираючись на роботи А. Журавльова [8], В. Плющ [18], та 

І. Ушкаленко [24], можна виокремити такі форми ДН: 

1) Традиційне ДН (або заочне, кореспондентське навчання) – це форма 

ДН, яка реалізується, у більшості випадків, асинхронно, а здобувачі освіти та 

викладачі (організатори) підтримують зв'язок і транспортують навчальні 

матеріали зі застосуванням електронної пошти, телефонного зв’язку чи 

повідомлень. Проведення додаткових консультацій та інструктажів з виконання 

завдань також проводяться аналогічним способом. Всі навчальні матеріали за 

такої форми навчання надсилаються поштою у паперовому варіанті, або в 

електронному чи відсканованому вигляді. 

2) Змішане навчання (англ. blended learning, mixed learning) – це форма 

навчання, яка поєднує безпосереднє навчання віч-на-віч та технологізоване 

навчання. Незважаючи на те, що ця форма навчання все частіше 

використовується у навчальних закладах, акцент у ній все ще, в основному, 

робиться на технічних аспектах, що стосуються доступу та передачі інформації. 

Крім простого поєднання безпосереднього та інтерактивного навчання у 

змішаному навчанні існують різні типи та рівні «змішування»: поєднання на 

рівні діяльності, рівні курсу та рівні програми [38, c. 190–191].  

3) Мобільне навчання (англ. mobile-learning) – процес навчання, який 

відбувається за допомогою змістової або соціальної взаємодії, незалежно від 
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часу та місця, з використанням мобільних пристроїв та мобільного середовища. 

Воно відіграє дедалі більшу роль у розробці методики навчання та навчального 

процесу, оскільки з використанням мобільних технологій студенти можуть 

легко та швидко отримати доступ та використовувати навчальні ресурси в будь-

який час та в будь-якому місці [30, c. 17]. Така форма навчання дає змогу 

навчальним закладам передавати навчальний контент через будь-яку 

платформу, а здобувачам освіти – мати доступ до матеріалів та виконувати 

завдання в онлайн-групах. Крім того, мобільне навчання може 

використовуватись як своєрідна підтримка для виконання більш об’ємного 

курсу електронного навчання. 

4) Електронне навчання (англ. e-learning) – це форма ДН, яка дає змогу 

організаторам навчального процесу та студентам взаємодіяти з використанням 

веб-технологій та користуватись електронними системами для забезпечення 

навчальними матеріалами. 

Професійно розроблена система електронного навчання забезпечує 

доступні, доречні та якісні навчальні можливості, за допомогою яких кожен 

студент може сконструювати систему власного персоналізованого навчання. 

В контексті електронного ДН види взаємодій можна класифікувати за 

кількома характеристиками [12, c. 170–171]:  

 Кількість учасників: індивідуальна та групова (великі та малі 

групи); 

 Активність членів: пасивна (односторонній зв'язок «викладач-

студент»), активна (двосторонній зв'язок «викладач-студент» та обмін 

інформацією на сталій основі) та інтерактивна взаємодія (багатосторонній 

зв'язок між викладачем та студентами та ведення дискусій і обговорень). 

 Синхронність використання та опрацювання матеріалів: синхронна 

(відео-конференції, чати, миттєві повідомлення, віртуальні аудиторії) та 

асинхронна (Prometheus, Coursera, інструменти Web 2.0, системи управління 

навчанням (англ. LMS – Learning Management System), блоги, відеозаписи). 
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Впровадження платформи синхронного навчання в ДН може покращити 

активність та мотивацію студентів. Синхронні середовища електронного 

навчання характеризуються як цифровий варіант аудиторних зустрічей. 

Асинхронні технології дають студентам можливість спілкуватися зі своїми 

викладачами та однолітками разом із повноцінним відкритим доступом до 

вмісту курсу [41, c. 2493]. Однак відсутність взаємодії або досвіду навчання в 

режимі реального часу в середовищі електронного навчання може призвести до 

низького рівня активності. 

 Електронне ДН має таку структуру та мережеву потужність, які 

найкраще підходять для втілення ключових концептів та принципів 

безперервної освіти, адже воно пропонує використання будь-яких електронних 

носіїв для забезпечення всіх видів навчання та викладання (як в мережі 

Інтернет, так і поза нею).  

Однією з найпоширеніших форм електронного ДН є онлайн курси та 

масові відкриті онлайн курси (англ. MOOC – Massive Open Online Cource) і це 

цілком планомірно, адже дистанційні курси (ДК) мають багато позитивних 

сторін, які є цілковитим віддзеркаленням ключових особливостей системи ДН. 

Щоб здобувач освіти зміг оволодіти повним спектром необхідних йому 

знань, умінь та навичок та мав змогу отримати вичерпний обсяг інформації, 

прогресивний університет має забезпечити варіативність форм організації 

процесу навчання та ДК. Саме тому я погоджуюсь з Кухаренко, яка виділяє такі 

типи ДК [13, c. 32–33]: 

1) Курс-ресурс: вся інформація та матеріали з теми та дисципліни 

розміщені на курсі в електронному варіанті, теоретичні дані та практичні 

завдання поділені згідно з тижневою програмою, завдання для перевірки 

розміщуються безпосередньо у системі курсу. 

2) Курс-тренажер: основний об’єм завдань та тестів оцінюється 

автоматично, цим самим здобувач освіти може покращити знання та уміння до 

вказаного у курсі рівня. 
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3) Конструктивістський курс: основним видом роботи тут є співпраця 

та інтеракція з іншими студентами, задля формування та розвитку навичок 

групової роботи. 

4) Конективістський мережевий курс: його особливістю є відсутність 

інструкцій та встановленого обсягу інформації з теми – студент самостійно 

обирає тему та структурує інформаційний потік, що пов'язаний з нею. 

5) Мікро-урок: має на меті практичне застосування вивченого 

теоретичного матеріалу та формування навичок.  

6) Відкритий курс: матеріальною та інфраструктурною базою курсу є 

окремий університет, але учасниками курсу може стати студент будь-якого 

іншого університету. 

Таким чином, ДК забезпечує такі можливості, як: контроль та керування 

процесом навчання, отримання знань та набуття нових компетентностей за 

рахунок самостійного вивчення та пошуку теоретичного матеріалу, розвиток та 

вдосконалення навичок самоконтролю, інтеракція та спільне виконання завдань 

студентами, доступність навчального матеріалу у будь-який час, моніторинг 

вивченого матеріалу та власних досягнень студентів, обов’язкове практичне 

застосування теоретичного матеріалу та його перевірка. 

Отже, традиційна система навчання не завжди може задовольнити освітні 

потреби та стремління учасника навчального процесу, тому викладачі та 

студенти все частіше звертаються до ДН. Завдяки його гнучкій системі та 

високому рівню адаптивності кожен може підібрати для себе ту модель та 

форму навчання, яка б найкраще реалізувала його навчальні цілі. Однією з 

найпоширеніших форм електронного дистанційного навчання на даному етапі 

становлення ДО є ДК, адже варіативність його типів структурної організації та 

навчальних напрямків дозволить персоналізувати навчання та знайти той курс, 

що підходить під вимоги конкретної особи. 
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1.3 Актуальні теорії навчання в умовах дистанційної освіти та їх 

психолого-педагогічні особливості 

 

Характерною рисою педагогіки кінця ХХ – початку ХХІ століття є 

персоналізація навчання та зосередження на особистісному підході до навчання 

та викладання. Саме тому ключовим завданням сьогодення є розроблення та 

запровадження системи відкритої освіти, яка б реалізувалась різноманітними 

формами та технологіями ДН. Для цього необхідно звертати увагу на 

кваліфікаційний рівень та відповідність фахівців вимогам, що з’явились в 

умовах інформатизованого суспільства, що швидко розвивається, а також на 

технологічне та методологічне забезпечення для реалізації ДН. 

Наразі існує безліч ресурсів мережі Інтернет для електронного навчання: 

платні, безкоштовні та розміщенні у вільному доступі, але творці багатьох з них 

не мали жодних уявлень про способи подання матеріалу, організацію 

інтерфейсу для роботи в межах певної технології та про існування теорій 

навчання, на яких ґрунтується увесь навчальний процес. 

Базою для розробки та впровадження електронного навчання мають бути 

теоретичні концепції та результати емпіричних досліджень, щоб навчання та 

викладання ґрунтувалось на розумних принципах педагогічного проектування, 

а вчені та дослідники користувались єдиною термінологією та розуміли від 

чого відштовхуватись під час дослідження ефективності засобів електронного 

навчання, його ресурсів та способів організації [27, c. 8–22]. І хоча зараз не 

існує єдиної теорії електронного навчання, вчені згодні з тим, що можна 

комбінувати вже існуючі теорії та проеціювати їх на електронне навчання.  

У навчанні термін теорія застосовується, як правило, для синтезу 

великого обсягу інформації. Критерієм визначення теорії не є її правильність чи 

хибність, а її корисність для пояснення чи прогнозування поведінки. Теорію 

можна вдосконалити, або спрямувати її у нове русло, додавши нову 

інформацію. Оцінюючи якість теорії, слід враховувати кілька критеріїв: 

критерій помилковості (вимагає ретельного вивчення будь-яких доказів, що 
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спростовують теорію) та критерій парсингу (прості теорії часто мають перевагу 

над складними) [29, c. 4–5]. 

Із існуючих теорій під час створення та використання засобів 

електронного навчання найчастіше застосовують конструктивізм та 

конективізм, рідше – біхевіоризм та когнітивізм, адже формування цих теорій 

припало саме на початок становлення ДО та розвитку ІКТ [4, c. 145–146]. Але 

всі вони певною мірою залучені до реалізації ДН, тому нижче я наводжу їх 

короткий огляд. 

1. Біхевіористи розглядають навчання в контексті зовнішніх стимулів, 

а процес набуття знань – через досвід та взаємодію з оточуючим світом. Однак 

при вивченні іноземної мови студенти уже володіють великим об’ємом знань 

про рідну мову, тому процес вивчення іноземної мови передбачає заміну цих 

знань і мовних звичок набором нових. Цей процес ускладнюється постійним 

застосуванням моделей рідної мови, що часто гальмує процес навчання [33, 

c. 40–44].  

Саме з біхевіористської теорії Б. Скіннера та Дж. Ватсона почався інтерес 

до технологій в навчанні. І. П. Воротникова зазначає, що критерії даної теорії 

по сьогоднішній день є базовими під час формування програм навчання та 

створення ДК. Авторка також перелічує їх у своїй роботі [4, c. 145–146]: 

налагодження безперервного зв’язку користувача та програми, розробка змісту, 

який дозволить зрозуміти глибину усвідомлення матеріалу студентом, 

структурування змісту курсу у модулі, надання допомоги при виникненні 

помилки, надання заохочення після успішного завершення кожного модуля. 

Біхевіористи рекомендують проектувальникам ДК розбити матеріал на 

менші сегменти, щоб полегшити розуміння складної інформації та організувати 

його подачу за принципом «від простого до складного», «від відомого до 

невідомого».  

Як навчальна теорія біхевіоризм став джерелом багатьох стратегій 

викладання. Його вплив був таким значним, що на його основі можна 

виокремити чотири принципи, що формують базис комплексного педагогічного 
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підходу: аналіз завдань, послідовність, моделювання та формування [43, c. 1–

10].  

2. Когнітивісти переконані, що невід’ємними елементами навчання є 

пам'ять, мислення і мотивація, а його ефективність залежить від міри 

розмірковування на певну тему. Таким чином, навчання – це один із 

психологічних процесів, кількісні та якісні показники продуктивності якого 

прямо пропорційно залежать від наявних знань студента, його потенціалу, 

схильностей та досягнень в навчальному процесі [14, c. 155–157]. 

Згідно з Ж. Піаже, засновником теорії, когнітивний розвиток та 

оволодіння мовою є тісно взаємопов’язаними процесами. Когнітивні знання про 

світ не засвояться без когнітивного розвитку. Таку точку зору називають 

«когнітивним детермінізмом» – послідовність розвитку в процесі вивчення 

мови визначається етапами когнітивного зростання [39, c. 74–75]. 

Суть даної теорії відображена у багатьох педагогічних технологіях 

(проблемне, розвиваюче, особистісно-орієнтоване навчання), адже вони 

ґрунтуються на принципах пошуку, персоналізації, творчого мислення, 

свідомого навчання тощо. 

Враховуючи концептуальні особливості навчальної теорії когнітивізму, 

варто взяти до уваги деякі рекомендації: 

- застосовані стратегії повинні гарантувати повноцінне розуміння та 

засвоєння поданого матеріалу (треба застосовувати вербальні та невербальні 

засоби впливу); 

- новий матеріал повинен швидко створювати зв’язки з вивченою 

інформацією, що знаходиться у довготривалій пам’яті, адже це забезпечить 

ефективніше згадування та відтворення необхідного матеріалу. Для цього 

доцільно використати стратегію пізнавальної діяльності; 

- весь матеріал повинен подаватись у вигляді завершених смислових 

блоків з елементів теми, адже завеликий обсяг інформації перевантажує мозок і 

мінімізує ефективність сприймання; 
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- не потрібно обмежуватись використанням однієї стратегії – різні 

види роботи та завдання вимагають різних підходів та умов їх реалізації. 

3. Теорія конструктивізму надає великого значення ролі 

навколишнього середовища студента в його навчанні. Л. Виготський, один із 

найвідоміших теоретиків конструктивізму, вважав, що навчальне середовище 

це не лише однолітки й уже наявні знання, але й суспільний та політичний 

досвід. Для цієї теорії характерними видами навчальної діяльності є евристичне 

навчання, дослідне навчання, вивчення та практичне застосування, проблемне 

навчання тощо. 

Складність використання конструктивізму в системах управління 

навчанням (LMS) полягає в тому, що однією з вимог даної теорії є зміна 

парадигми від такої що є пасивною і орієнтована на вчителя до такого 

активного середовища, центральним елементом якого є студент [26, c. 32]. 

Саме через цю зміну парадигми конструктивізм найчастіше 

застосовується у ДН – він передбачає залучення студентів до активної чи/та 

інтерактивної діяльності, що сприяє співпраці. У своїй роботі М. Джанелі 

вказує три основні компоненти конструктивістського підходу до ДН [31, c. 4–

5]:  

- діяльність, що передбачає співпрацю і кооперацію, прийняття 

різних точок зору, використання прикладів з життя, саморефлексію, самооцінку 

і найрізноманітніші способи репрезентації ідей;  

- оцінювання (в тому числі й викладача), оцінки від групи та 

самооцінка;  

- функції викладача, коучинг, наставництво, визнання зусиль 

студентів і виконаної ними роботи, забезпечення зворотного зв'язку та 

оцінювання студентів. 

4. Конективізм в сучасній його інтерпретації був сформований 

Дж. Сіменсом [37] та С. Даунсом [28], які стверджували, що це – теорія 

навчання цифрової доби, яка з’явилась на зміну біхевіоризму, когнітивізму та 

конструктивізму, адже вони мають певні обмеження: вони не зосереджені на 
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соціальній взаємодії, не охоплюють навчання під впливом технологій та 

організацій, сконцентровані на навчанні, а не на ціннісних судженнях. 

Конективізм інтегрує закономірності, які вивчаються в рамках теорії 

хаосу, теорії мереж, теорії складності та теорії самоорганізації. Конектівізм 

зміщує акценти в процесі навчання з внутрішньої діяльності на зовнішню, зі 

знань людини в сьогоденні на знання, які він здатний отримати в майбутньому, 

тому це в більшій мірі база для усвідомлення суті навчання, ніж навчальна 

теорія [25, c. 12–14].  

Ключовим елементом конективізму є особистість – вона накопичує свої 

знання, заводить знайомства та зв’язки, утворюючи своєрідну мережу, по якій 

вона передає власні знання та отримує нові, таким чином замикаючи коло 

[29, c. 3–4]. 

Важливим аспектом всіх перерахованих теорій навчання є визначення 

ролі викладача та студента у кожній з них. Зважаючи на те, що всі вони були 

запропоновані у різний час і є наслідком технологічного та соціального 

розвитку людства, відведені ролі у кожній з них теж принципово різні. 

Оскільки нам відомо, що всі чотири теорії активно використовуються у системі 

ДО, буде також доцільно звернути увагу на інтерпретацію ролей викладача та 

студента в контексті ДН.  

В теорії біхевіоризму викладач відіграє важливу роль у здійсненні 

навчального процесу, оскільки він є головним (а інколи і єдиним) джерелом 

інформації. Його головним завданням є навчити студентів новому матеріалу, 

використовуючи позитивні підкріплення, нівелюючи при цьому творчий підхід, 

оскільки весь навчальний матеріал подається лінійно та чітко структуровано, 

без відхилення від стратегії досягнення необхідного результату [6, c. 17–20]. В 

рамках ДН така теорія реалізується через лекційні матеріали, що передаються 

електронними засобами та за допомогою односторонньої взаємодії «вчитель-

учень». Вчитель все ще залишається основним ресурсом інформації, але його 

вплив на її засвоєння студентом значно зменшується. 
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За когнітивного підходу викладач все ще відіграє одну з ключових ролей, 

адже він підбирає та структурує навчальні матеріали таким чином, щоб 

студенти легше їх сприймали та запам’ятовували. Хоча акцент зміщується в 

сторону особистості студента, здобувачі освіти все ще не мають свободи у 

виборі моделі та стратегії навчання. Дана теорія підходить, знову ж таки, для 

подання навчального матеріалу, але викладач уже враховує психологічні 

аспекти, тобто не лише інформує, а й впливає на можливу ефективність 

засвоєння знань [35, c. 15–25]. Таким чином, когнітивний підхід можна 

застосовувати у ДН під час складання тестових, індивідуальних і (особливо) 

творчих завдань, оскільки правильна постановка запитання та його 

структурування знаходять відгук у відповідях студентів. 

Конструктивізм – це концептуально інша теорія, оскільки тут 

відбувається докорінна зміна ролей і цілей навчально-виховного процесу. 

Вчитель втрачає свою центральну позицію, хоча все ще забезпечує студентів 

необхідними навчальними матеріалами. Особливість полягає в тому, що 

характер їх засвоєння студентами залежить від їх досвіду, і весь навчальний 

процес орієнтується на студента [9, c. 53]. Викладач стає засобом для передачі 

інформації, свого роду посередником між набором навчальних компетенцій та 

рядом компетентностей, які для кожного зі студентів будуть індивідуальними 

[32, c. 205]. Така теорія прекрасно реалізується у системі ДН, оскільки 

забезпечує необхідну самостійність студентів та не обмежує їх у виборі 

навчальних матеріалів та способу їх засвоєння. 

Виникнення теорії конективізму є наслідком інформатизації суспільства 

та ліквідації всіх можливих кордонів. Тепер процес навчання будується на 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії, тобто студент не лише є центральним елементом 

та ціллю процесу навчання, а й також знаходиться в рівних умовах з 

викладачем і сам має певну міру впливу на нього. Оскільки головною метою 

теорії є створення і налагодження зв’язків та комунікації, то викладач стає 

фасилітатором та каталізатором активності студентів. У ДО конективізм може 

ефективно впроваджуватись за допомогою технічних засобів, що забезпечують 
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синхронність комунікації [42, c. 125–126]. Важливим є також те, що ця 

принципово нова теорія деякою мірою нівелює один з важливих недоліків ДН – 

віддаленість учасників взаємодії. До того ж, такий підхід до навчання підійде 

навіть інтровертам: їм не доведеться виходити зі своєї зони комфорту, адже 

вони можуть обрати той тип взаємодії, який прийнятний саме для них і вони 

можуть поступово змінити його, коли відчують менший психологічний тиск. 

Отже, враховуючи широкий спектр теорій навчання у вивченні мов, 

необхідно застосовувати комплексний підхід у їх використанні, в залежності 

від стилів навчання і потреб студентів. З одного боку, нові технології 

дозволяють нам переоцінити існуючі освітні практики, запустити нові підходи 

до навчання і відкрити нові шляхи навчання. З іншого боку, користувачі мереж, 

які вивчають мову, використовують їх в якості загальної платформи навчання. 

Проте звичайні теорії не можуть достатньо пояснити, як навчання відбувається 

в межах цих мереж. 

Впровадження системи ДН значно зменшило навантаження на викладача 

в плані підготовки навчальних матеріалів та їх пояснення, дозволило 

зосередити увагу на творчих аспектах навчання та створило можливість для 

формування та розвитку нових навичок. Звичайно, подібне нововведення також 

є викликом, адже освітяни змушені вивчати інформаційно-технічну сферу та 

пристосовуватись до швидких змін у структурі та змісті навчання. Але все це 

лише покаже слабкі сторони нашої системи освіти, які терміново необхідно 

ліквідувати, а саму систему – поступово вдосконалювати та модернізувати. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

2.1 Реалізація дистанційного навчання за допомогою дистанційних курсів 

на платформі «Coursera»  

 

Coursera – це навчальна платформа, що є світовим лідером у забезпеченні 

вищої освіти через асинхронні відкриті онлайн-курси. Заснована у 2012 році, 

нині платформа охоплює більше 3000 навчальних курсів з різних 

спеціальностей та напрямків і співпрацює з провідними вищими навчальними 

закладами. Цілями Coursera є популяризація освітніх здобутків і напрацювань 

кращих науковців світу, підтримання глобальної тенденції до навчання 

протягом всього життя та загальне підвищення рівня освіченості населення (1). 

Платформа не лише пропонує відкриті онлайн-курси, а й надає 

можливість створення та проходження ДК у межах (або за підтримки) певного 

університету, який буде відповідати дисциплінам денної форми навчання, а 

оцінки та кредити будуть релевантними при вирахуванні навчальних кредитів 

та виставленні балів. До позитивних аспектів платформи можна також віднести 

отримання сертифікату після успішного завершення курсу.  

Загалом Coursera – це безкоштовна платформа, але є ряд курсів (серед них 

і курси з вивчення англійської мови), які треба оплатити в разі необхідності 

отримання сертифікату. Користувач може пройти обраний курс безкоштовно, 

якщо відправить авторам курсу листа з проханням про матеріальну допомогу, в 

якому пояснить своє становище. Більшість курсів платформи націлені на тих, 

для кого англійська мова є другою іноземною і хто бажає підвищити свій 

мовний або професійний рівень. Через це учасники мають володіти певним 

стартовим рівнем англійської мови, який вказується у загальному описі курсу. 

Тривалість курсів варіюється від 3 до 10 тижнів, а інформація умовно 

поділяється на тижневі блоки, в межах яких учасникові необхідно виконати 
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теоретичні та практичні завдання. Характерною рисою курсів є часові 

обмеження для виконання завдань та вимоги до мінімальної кількості балів по 

завершенню кожного тижня. Для тих, хто не володіє навичками 

самоорганізації, на курсі є функція сповіщення про наближення дедлайну, 

тобто Coursera розвиває їх навички тайм-менеджменту. Студент також може 

розширити терміни здачі завдань – так реалізується принцип адаптивності та 

гнучкості навчання. 

Перегляд та аналіз курсів англійської мови дозволив виокремити в них 

такі основні компоненти: лекції, матеріали для самостійного опрацювання, 

тести, завдання, що оцінюється іншими студентами. 

Лекційний матеріал поданий у вигляді відео, в яких лектор пояснює 

теоретичні аспекти, наводить цікаві приклади та творчі способи їх застосування 

в житті. Цей підхід підвищує зацікавленість студентів та сприяє формуванню у 

них логічних зв’язків з певної теми. Переглядаючи відео-лекцію учасники 

можуть додавати нотатки, які будуть доступними навіть після завершення 

курсу. Такий метод вчить студентів виокремлювати найважливіші та 

найскладніші для них моменти. Вони також можуть завантажити відео-лекцію 

для повтору матеріалу по закінченню курсу та переглянути скрипт тексту до 

неї, адже є різні типи сприйняття інформації і для візуалів буде легше 

прочитати текст (Додаток А).  

Важливу роль в ДК відіграє емоційність та підхід лектора до подання 

інформації, адже саме вони можуть бути вирішальними для активізації уваги 

студента та підвищення його зацікавленості. Це цілком розуміють лектори 

переглянутих мною ДК, оскільки вони говорять у жвавому темпі, а також 

використовують невербальні засоби комунікації для психологічного впливу на 

слухача. 

Матеріали для самостійного опрацювання – це додаткова інформація з 

теми відео-лекції, що подається у різноманітних форматах, для її кращого 

засвоєння учасниками (Додаток Б). Це можуть бути: 
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1) додаткові текстові матеріали, які глибше розглядають певне 

питання (застосування теорії конструктивізму, оскільки студенти знаходять 

щось нове та ґрунтовніше досліджують тему); 

2) інтерактивні завдання з теми (прослуханий матеріал поданий у 

цікавих (інколи ігрових) варіаціях, для його ефективнішого закріплення – 

сучасне оброблення біхевіористського підходу); 

3) картки, схеми та таблиці з основним матеріалом лекцій (в даному 

випадку організатори звертаються до теорії когнітивізму, полегшуючи 

запам’ятовування інформації та створюючи у студентів логічні зв’язки та 

певного роду якорі, що дозволяють швидко акумулювати дані та виокремити 

необхідні). 

Тести застосовуються як типова перевірка рівня засвоєння студентами 

почутої та опрацьованої інформації. Вони поділені на тренувальні та фінальні й 

відрізняються між собою обсягом матеріалу що охоплює кожен з них (одна чи 

кілька тем у межах тижня та весь тижневий матеріал відповідно) та кількістю 

спроб для їх здачі (необмежена кількість для тренувальних, три спроби підряд, 

а потім через 8 годин кожна наступна для фінального). Усі тести поділяються 

на два види: вибір варіанту із кількох можливих та вибір кількох можливих 

варіантів із запропонованих. Якщо після проходження тесту якась із відповідей 

позначена як неправильна, під нею з’являється текст з коротким поясненням, 

яке наштовхує студента на вірний варіант або інструктує його про те, де в 

матеріалах можна знайти відповідь на це запитання (Додаток В). Такі підказки 

не просто полегшують студентові пошук, мотивують його, а й виражають певну 

міру стурбованості авторів курсу невдачею студента. Тобто ці елементи 

створюють враження зв’язку з лектором і зменшують бар’єр між ними. 

Незважаючи на такий суто біхевіористський підхід до закріплення 

вивченого матеріалу, правильно сформульовані тести можуть сприяти 

ефективнішому засвоєнню теми, ніж прослухана лекція. Також треба звертати 

увагу на загальну варіативність подання та закріплення матеріалу ДК: оскільки 

лекції привертають достатню кількість уваги студентів, додаткові матеріали 
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подані у різних формах, а завдання, що оцінюється іншими учасниками 

забезпечує комунікацію та творчий підхід, то застосування тестової перевірки 

на цих етапах курсу є цілком доцільним та обґрунтованим рішенням. 

Останнім виокремленим мною елементом є завдання, що оцінюється 

іншими учасниками курсу. Їх завершують у два етапи: спочатку студенти 

виконують індивідуальне завдання та додають його на курс за допомогою 

відповідних елементів для введення тексту або завантаження документу чи 

файлу, а потім їм необхідно оцінити якість виконання цього ж завдання іншими 

студентами (Додаток Г). Для того, щоб система зарахувала це завдання як 

виконане, кожен студент має вчасно оцінити мінімум три роботи інших 

студентів і разом з цим отримати мінімальну кількість балів від оцінювання 

інших трьох студентів. Більше того, перед виконанням кожного завдання курсу 

всі студенти бачать сповіщення про Кодекс честі, підтверджуючи який вони 

погоджуються відповідально ставитись до виконання та оцінювання завдань і 

уникати плагіату у будь-яких його проявах. 

Щоб оцінювання було не таким складним викликом, організатори додали 

короткий опис кожного балу в усіх етапах оцінювання. Це, знову ж таки, 

показує, що, незважаючи на відсутність безпосереднього зв’язку, автори курсу 

турбуються про об’єктивність та доцільність виставлених оцінок. Окрім 

виставлення балів, обов’язковим елементом оцінювання є коментар до 

виконаного завдання: загальний відгук до завдання, поради щодо покращення 

роботи, вказівка на помилки тощо. Це поле буде доступне для перегляду лише 

авторові завдання і коментаторові, але навіть ця мінімальна взаємодія зменшує 

віртуальну дистанцію між учасниками та певною мірою забезпечує 

комунікацію. Є також можливість залишити відгук до завдання, який 

бачитимуть інші студенти. У цьому випадку кількість можливих учасників 

комунікації збільшується, а дистанція умовно скорочується. Негативним 

аспектом є те, що зміст такого повідомлення не завжди може буди коректним 

чи відповідати нормам етики та моралі, через що зростає ризик негативного 

психологічного впливу на студентів. 
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Незважаючи на всі позитивні аспекти, перехресне оцінювання завдань не 

можна вважати авторитетним відгуком до завдання, адже всі мають різні рівні 

підготовки й інколи не здатні об’єктивно оцінювати інші роботи. Але для 

платформи з мільйонами учасників – це один із небагатьох допустимих 

варіантів підтримання комунікації. Це також спосіб реалізації елементів теорії 

конструктивізму, а також одна із інтерпретацій принципу «навчаючи – вчуся», 

адже подібний досвід розвиває навички аналітичного та критичного мислення, 

акумулює всі знання з теми та створює для студента додатковий досвід 

використання вивченого матеріалу.  

Якщо, з якихось причин, учасники пропустили терміни здачі завдання, 

вони можуть написати на форум курсу до відповідної бесіди і попросити 

допомоги в інших учасників у оцінюванні їх завдання. Такий підхід деякою 

мірою є проявом колаборативного навчання, адже студенти співпрацюють для 

вирішення спільної проблеми.  

Завдання для перехресного оцінювання можуть подаватись у вигляді: 

письмових завдань (невеликі тексти та есе, обговорення та запитання стосовно 

проблемних теоретичних моментів), завдань для розвитку комунікативних 

навичок (запис монологічних відео та аудіо, діалогів, інтерв’ю), завдання для 

розвитку творчих та дослідницьких здібностей (створення проектів у 

довільному вигляді, проведення досліджень та експериментів). Останній тип 

завдань дозволяють реалізувати елементи конективістської теорії навчання, яку 

досить складно застосувати у ДН в контексті ДК. Це показує рівень 

педагогічної майстерності та обізнаності авторів даних курсів. 

Можна зробити висновок, що Coursera розширює межі онлайн-навчання 

та робить його привабливим і доступним для будь-яких вікових, професійних 

та соціальних груп населення. ДК на основі цієї платформи реалізують 

широкий спектр специфічних принципів ДН, а автори та організатори 

намагаються комплексно використовувати всі доступні нині теорії навчання та 

поєднувати їх якомога збалансованіше, задля дотримання та успішної реалізації 

всіх характерних рис електронного навчання. 



31 
 

 

2.2 Реалізація дистанційного навчання за допомогою дистанційних курсів 

на платформі «Prometheus» 

 

Платформа Prometheus – це система ДН, яка пропонує масові відкриті 

онлайн-курси та курси для реалізації форми змішаного навчання. Дана 

платформа заснована у 2014 році і спрямована на модернізацію освітньої 

системи України та популяризацію ДН (4). Розробники також акцентують увагу 

на наявності безкоштовних курсів для людей з інвалідністю, аби підвищити 

шанси їх працевлаштування. Функціонування Prometheus забезпечує платформа 

OpenEdx – одна з найпоширеніших безкоштовних платформ електронного 

навчання у світі. Курси побудовані за принципом модульної архітектури, тому 

всі надані матеріали чітко сегментовані та можуть бути легко розширеними. 

Загалом система курсів включає у себе сім циклів, одними із яких є цикли 

«Англійська мова», «Підготовка до ЗНО» та «Ти можеш все! Можливості 

безмежні!» в межах яких пропонуються курси іноземної мови різноманітного 

спрямування. При цьому лише у першому із циклів лекційний матеріал 

подається виключно англійською мовою, що є цілком виправданим рішенням, 

враховуючи цільову аудиторію та основні завдання їх курсів. Тривалість курсів 

варіюється від трьох до п’яти тижнів. Незважаючи на умовний розподіл 

матеріалів курсу по тижням, на платформі немає часових рамок для виконання 

завдань чи завершення тижневого об’єму матеріалу, що можна розглядати з 

двох точок зору. З одного боку, студенту надається свобода у виборі часу 

виконання завдання, з іншого ж – не всі володіють високими навичками 

самоорганізації та керування часом, тому деякі студенти можуть просто не 

виконати ці завдання. Теми в межах цих курсів не є логічним продовженням 

одна одної, тому учасник курсу може обрати ті, які його зацікавили найбільше. 

Завдяки такому підходу реалізується така особливість ДН, як 

персоналізованість. 
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Запропонована архітектоніка курсу включає такі стандартні елементи, як 

«Головна сторінка», «Курс», «Обговорення», «Прогрес», «Wiki», «Література», 

з яких автор може обрати найнеобхідніші. Зміст елементу «Головна сторінка» 

відображає коментарі та оголошення авторів курсу; елемент «Обговорення» – 

це форум для учасників курсу, на якому вони можуть обговорити його технічні 

або змістові недоліки та попросити допомоги адміністраторів, але він не є 

структурною частиною програми самого курсу; останні три елементи є 

опціональними і наявні не у всіх курсах.  

Проаналізувавши доступні на платформі курси іноземної мови 

(«Готуємось до ЗНО разом з англійської мови разом з могилянцями» та «Бізнес-

англійська»), я виокремила такі компоненти їх структури: блок лекційного 

матеріалу та тестовий блок (завдання для самоперевірки, контрольні завдання, 

поточний тест, фінальний тест). 

Лекційний матеріал подається у форматі відео, що є найоптимальнішим 

рішенням, адже за відсутності безпосереднього контакту з викладачем такі 

елементи створюють ілюзію взаємодії, роблять процес сприймання більш 

емоційним, а студента – більш уважним та зацікавленим. Автори також 

забезпечили студентам можливість завантажити мультимедійні презентації до 

прочитаних лекцій, що є безперечно правильним рішенням з кількох причин: 

по-перше, у всіх різний обсяг запам’ятовування матеріалу, тому студентам 

може бути важко сприймати та ґрунтовно опрацьовувати інформацію навіть 

після кількох переглядів відео; по-друге, студенти різняться за типом 

сприйняття ними інформації, тому візували та дискрети краще засвоять 

матеріал з текстових носіїв (Додаток Ґ). Деякі лекції курсу включають лексичні 

завдання, які студенти виконують під час перегляду курсу. Такий підхід 

створює атмосферу присутності на очному занятті, коли викладач може одразу 

перевірити помилки та дати пораду. Це гарне рішення для ДК, адже в них часто 

не вистачає мінімальної інтеракції з викладачем. Окрім прослуховування лекцій 

студентам пропонуються деякі аудіо-записи, які вони мають самостійно 

проаналізувати. 
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Розглядаючи аспект емоційності та манери подання матеріалу я звернусь 

до курсу «Бізнес-англійська». Інформація на відео-лекціях даного курсу 

подається монотонно та з мінімальною взаємодією зі слухачем. Невпевнений 

тон, паузи, перефразування та помилки – це аспекти, які також можна відмітити 

у відео даного курсу. Така начитка лекцій неприпустима у стандартній системі 

освіти, а у ДН воно може стати причиною провального ДК, адже складається 

враження некомпетентності лектора. На відміну від живого спілкування, лектор 

ДК має можливість перезаписати лекцію або відредагувати її за допомогою 

технічних засобів, тому наявність помилок і невідповідностей можуть 

інтерпретуватись студентом як незацікавленість самого лектора у ДК. У той же 

час лектор у деяких лекціях звертається до особистого досвіду, щоб 

контекстуалізувати новий матеріал та полегшити його запам’ятовування. 

Кожна лекція триває близько 20 хвилин, але, в купі з мінімальною емоційністю 

та типовою формою подання прикладів, студентові буде важко залишатись 

сконцентрованим та зацікавленим.  

Матеріал курсу поділений не рівномірно, що негативно впливає на 

ефективність курсу. По-перше, відсутність чіткої структури та послідовності 

завдань не дозволяє учасникам курсу правильно розподілити свій час на 

проходження певної теми. Таким чином, неможливо реалізувати гнучкість, 

адаптивність та самоорганізацію ДН, що є одними з його ключових 

характеристик. По-друге, великі обсяги теоретичного матеріалу 

перевантажують студента і він не здатний повноцінно та ґрунтовно засвоїти 

інформацію (Додаток Д). Навіть якщо тривалість лекцій буде невеликою, 

одноманітні завдання та відсутність хоча б мінімального їх закріплення чи 

перевірки на практиці недоцільні при ДН, адже варіативність – одна з умов 

ефективного засвоєння знань.   

Наступний блок – тестування. Власне платформа пропонує близько 

десяти варіантів проведення та оформлення тестових завдань, а їх наповнення 

та особливості застосування для тренування певних мовленнєвих навичок 

залежить цілком від авторів курсів. 
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За формою в курсі «Бізнес-англійська» зустрічаються тестові завдання: на 

вибір одного варіанту з кількох запропонованих, на знаходження правильного 

відповідника, на вибір правильного варіанту згідно з контекстом, на повторення 

лексики з теми через заповнення пропусків, складання синонімічних та 

антонімічних пар та словотворень (Додаток Е). Обрані тести розвивають 

навички читання та деякою мірою тренують вживання та використання нової 

лексики з тем і таким чином розширюють словниковий запас. Але жодне із 

завдань тестів не спрямоване на вдосконалення навичок письма, що 

неприпустимо при вивченні іноземної мови, адже завдання повинні складати 

єдиний комплекс, в якому збалансовано застосовані всі мовленнєві навички. 

Якщо тести складені та підібрані методично правильно, то проміжна перевірка 

є гарним способом відновити інформацію з теми та виявити слабкі місця, але 

вони не повинні бути єдиним можливим варіантом перевірки знань студента, 

оскільки є вузько направленими і не розвивають критичне та творче мислення, 

що є, в свою чергу, одними з головних елементів ДН.  

Контрольні завдання та фінальний тест сконструйовані за аналогічним 

принципом і різняться лише у обсязі інформації, яка охоплюється для 

проведення тесту (одна чи кілька тем для контрольних завдань, увесь курс – для 

фінального). Оскільки це свого роду підсумкові завдання, то форми роботи 

повинні відрізнятись від поточного оцінювання, аби була можливість повною 

мірою оцінити рівень знань, умінь та навичок, які отримав студент за період 

курсу. Протягом курсу студентам не пропонувались завдання на розвиток 

навичок письма, тому було б доцільно застосувати його у фінальному тесті. 

Таким чином можна також перевірити обсяг вивченого активного лексичного 

запасу та ступінь розуміння студентом матеріалу. Використання активної 

лексики курсу у контексті власного досвіду чи історії полегшить її 

запам’ятовування. 

У курсі «Готуємось до ЗНО з англійської мови разом з могилянцями» 

автори використали можливість додавання до тестів елементів медіа, цим 

самим привертаючи увагу студента, але необхідно дуже зважено підходити до 
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вибору ілюстрацій, щоб вони не справили протилежного враження. 

Враховуючи спрямованість та мету даного курсу, автори створили тестування, 

які сприяють розвитку навичок читання, аудіювання, письма, а також 

перевіряють деякі граматичні аспекти та тренують правильне вживання 

вокабуляру. Наповнення кожного тесту підпорядковується змісту лекції, що 

йому передує, і акцентує увагу саме на тому вмінні, про яке йшла мова. В 

останній частині деяких тестів міститься завдання для розвитку навичок 

письма, що передбачає творчий підхід та актуалізацію життєвого досвіду. Але 

до завдання відсутні інструкції стосовно розміщення написаного тексту та не 

вистачає елементу для його завантаження. Тобто, завдання не буде 

перевірятись лектором, втрачаючи можливість налагодження контакту з 

лектором або з іншими учасниками курсу (як у випадку із самоперевіркою).  

Prometheus також має можливість імпортувати курси з інших платформ. 

Наприклад, всі представлені англомовні курси для не носіїв мови були 

завантажені з платформи Coursera і, як наслідок, проводяться англійською 

мовою. З одного боку, це характеризує платформу Prometheus як таку, що 

користується незначним попитом серед лекторів та менторів для створення та 

проведення ДК з іноземної мови. З іншого боку, наявність імпортованих курсів 

дозволяє оцінити можливості та потужності, які надає дана платформа при 

створенні ДК і якими не користуються інші автори (наприклад, асинхронне 

спілкування серед учасників курсу за допомогою дискусій та коментарів у чаті 

курсу). 

Можна зробити висновок, що запропоновані на платформі курси 

базуються на біхевіористській та когнітивістській теоріях навчання, оскільки 

завдання спрямовані на пасивне сприймання лекційного матеріалу, перевірку 

міри його засвоєння, вдосконалення та приведення використання вивчених 

мовних понять та категорій до рівня автоматизму, шляхом постійного 

повторення. Подібний підхід лише підкреслює такі недоліки ДН, як відсутність 

комунікації та соціальна віддаленість, замість того, щоб використовувати 

технічні можливості для їх, хоча б часткової, ліквідації. В той самий час, 
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платформа має значний потенціал, який не використовується повною мірою, у 

зв’язку з відсутністю якісних курсів, котрі б відповідали вимогам повноцінного 

та ефективного ДК та містили вичерпну та доцільну інформацію з відповідної 

теми.  

 

2.3 Реалізація дистанційного навчання за допомогою дистанційних курсів 

платформ «Distance learning» та «Міх» 

 

Створення платформ Distance learning (2) та Міх (3) на базі потужностей 

Сумського державного університету було ініційоване у 2016 році для 

імплементації систем дистанційного та змішаного навчання. Відповідно до 

навчальних дисциплін або змістовних модулів, викладачі університету 

створювали ДК для студентів дистанційної та заочної форм навчання або тих, 

хто не може з об’єктивних причин відвідувати очні заняття в університеті. 

Під час створення ДК автори керувались не лише загальними 

характеристиками системи ДН та принципами його побудови, а й 

можливостями технічного забезпечення, яке пропонує авторська платформа ДН 

Сумського державного університету.  

ДК на платформах Міх та Distance learning – це реалізація змішаної 

форми навчання та ДН на базі певного університету відповідно, тому доступ до 

курсів можуть отримати лише студенти університету, що значно звужує 

кількість їх потенційних учасників. В перспективі остання форма може бути 

замінена формою співпраці з іншими вищими навчальними закладами з метою 

реалізації та популяризації ДН, шляхом створення курсів, які будуть 

релевантними в інших вишах та кредити яких будуть зараховуватись в межах 

дисциплін денної форми навчання. 

Беручи до уваги цілеспрямованість платформи, ДК на ній не можуть 

забезпечити таку ж варіативність тем, як відкриті онлайн-курси, оскільки 

тематика визначається навчальним та календарним планами певної дисципліни 

або її змістовного модулю. На даний момент, серед ряду ДК на Міх є лише два, 
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присвячені вивченню англійської мови: «Практика перекладів текстів з 

міжнародного права» створений на базі кафедри германської філології та 

«Grammar in use» спроектований на базі кафедри іноземних мов. Курс 

«Grammar in use» був створений для використання на платформі Distance 

learning і до недавнього часу лише студенти дистанційної та заочної форми 

навчання могли до нього залучитись, але наразі він завантажений на платформу 

Міх і доступний для всіх студентів Сумського державного університету, котрі 

пройшли авторизацію через «Особистий кабінет». 

Структурно курси платформ Distance learning та Міх теж мають свої 

особливості, адже основні тематично завершені блоки матеріалу в них 

виокремлюються не тижневим терміном, а в межах навчальних модульних 

циклів, що, в свою чергу, передбачає триваліший перебіг навчання та більший 

обсяг матеріалу курсу для опрацювання.  

Як і на Coursera, автори курсів на вказаних платформах можуть назвати 

часові межі для виконання завдань та вказати кінцевий термін курсів. На цих 

платформах відсутнє сповіщення про наближення дедлайну ДК, але це не є 

необхідністю, враховуючи специфіку курсів – завдання зазвичай виконуються 

згідно з розкладом занять. Таким чином, хоч студенти і працюють асинхронно, 

але вони не мають повної свободи при виборі часу для виконання завдання, 

тому гнучкість та адаптивність не можуть повноцінно реалізовуватись у 

контексті такого формату ДН. 

Натомість, якщо на Distance learning студенти проходять лише курси, які 

вказані у їх спеціалізації, то на Міх вони все ще можуть обирати будь-який із 

запропонованих курсів, навіть якщо вони не є частиною їх напрямку навчання 

чи кредитно-модульної системи. Завдяки цьому зберігається право студентів на 

формування власної системи ДК, що, в свою чергу, також є однією з головних 

характерних рис ДН. 

Архітектоніка курсів на платформі Міх пропонує такі стандартні 

елементи (Додаток Є):  
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 «Про дисципліну» (тут розміщені дані про терміни виконання 

курсу, сповіщення про останні події в ДК, інформацію про авторів курсу, опис 

його мети, завдань і короткого вступного слова до учасників курсу); 

 «Лекції» (цей фрагмент охоплює зміст ДК, всі навчальні матеріали 

та завдання, які в ньому розміщені); 

 «Планування та результати» (тут вказана інформація про загальну 

кількість кредитів ДК, максимальну кількість балів за кожне завдання та бали, 

отримані безпосередньо студентом, а також кількість спроб що відведені на 

виконання кожного завдання курсу, тобто студент може відстежувати власний 

прогрес і коригувати інтенсивність свого залучення до курсу); 

 «Оголошення» (елемент містить інформацію, розміщену авторами 

курсу, стосовно змін у системі навчання чи оцінювання, термінів виконання 

завдань, щодо нагадувань та важливих аспектів курсу тощо);  

 «Коментарі» (цей елемент створений для запитань, зауважень та 

коментарів студентів щодо завдань курсу, обговорення проблемних аспектів з 

викладачем та іншими учасниками, тобто здійснюється неформальна суб’єкт-

суб’єктна комунікація, яку рідко можна відтворити в контексті ДК, і це 

дозволяє зменшити рівень тривожності студентів та реалізувати 

конструктивістський підхід у ДК: використання власного досвіду та принципу 

«навчаючи – вчуся»); 

 «Обговорення» (тут розміщуються ініційовані лектором теми для 

дискусій та коментарі студентів до них);  

 «Група» (цей фрагмент вміщує прізвища всіх учасників курсу з 

можливістю переходу на їх сторінку в «Особистому кабінеті» та відстеження їх 

активності на інших ДК цієї платформи). 

ДК «Практика перекладів текстів з міжнародного права», розміщений на 

платформі Міх, був створений у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі та 

Україні та запровадженням карантинного режиму. Незважаючи на те, що це 

була вимушена міра, авторка курсу досить комплексно підійшла до розробки та 
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змістового наповнення завдань. Оскільки цільова аудиторія курсу – студенти-

перекладачі, то і завдання були підібрані відповідні: блок теоретичного 

матеріалу, тестовий блок, блок зі завданнями на переклад, блок обговорення, 

модульне завдання. 

Теоретичний матеріал поданий у вигляді тематичних текстів, по 

завершенню читання яких студентам необхідно виконати тестові завдання – 

вписати необхідні за контекстом слова – оцінювання яких відбувається 

автоматично. Недоліком є те, що система розпізнає лише ті відповіді, які точно 

відповідають відповідям які запрограмував автор – через зайвий пробіл чи 

лапки відповідь не буде зарахована (Додаток Ж). Це системний мінус, який не 

залежить від викладача, тому йому необхідно додатково перевіряти відповіді 

студентів за результатами тестів, щоб оцінювання було об’єктивним. 

Завдання на переклад були кількох типів: перегляд відео, запис самері та 

його переклад; переклад міжнародних договорів та аналіз перекладацьких 

трансформацій; реферативний переклад міжнародних договорів, аналіз термінів 

і/або складання перекладацького тезаурусу. Завдання у вигляді файлу 

необхідно надіслати викладачеві через відповідний елемент курсу. Така 

кількість видів діяльності в межах одного завдання, дозволяє комплексно та 

ґрунтовно опрацювати матеріал та передбачає не лише залучення навичок 

читання, аудіювання та письма, а й широкого спектру когнітивних здібностей. 

Модульне завдання – це вибірка зі всіх завдань, які студенти виконують 

протягом курсу, тому в цьому випадку, знову ж таки, реалізується комплексний 

підхід до структурування завдань, за виключенням того, що відсутнє завдання 

для застосування навичок слухання. Але, на мою думку, в контексті даного 

типу завдання воно не було необхідним, оскільки кожен студент на 

опрацювання відео/аудіо витрачає різну кількість часу, а модуль має чіткі 

терміни здачі. 

Архітектоніка ДК платформи Distance learning дещо відрізняється 

(Додаток З): 
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 «Про курс» (складається зі вступу, мети і завдань курсу, алгоритму 

виконання завдань, інформації про авторів та бібліографію й посилання); 

Вступна частина містить відеоролик-звернення до тих, хто проходить 

курс. Текст із нього продубльований під відео, що є вдалим рішенням, оскільки, 

як вказувалось раніше, не всі гарно сприймають інформацію на слух. Також 

перераховані очікувані мовні досягнення студентів по завершенню курсу за 

умов систематичного та добросовісного виконання завдань. Студентам наданий 

детальний алгоритм виконання завдань та проходження курсу. Також автори 

вказали джерела, які вони використовували при створенні курсу та посилання 

для подальшого самостійного вивчення студентами матеріалів) 

 «Модуль …» (у структурі курсу цих елементів кілька і вони 

розміщені один за одним, в залежності від кількості модульних циклів котрі 

охоплює певна дисципліна. Наприклад, у курсі «Gammar in use» їх всього 4. 

Модулі містять увесь матеріал курсу та завдання до них); 

 «Фінальний тест». 

Курс запропонований на платформі Distance learning має такі складові 

елементи: блок лекцій, блок тестів, блок доповіді, блок обговорення. 

Лекції пропонують матеріал для тематичної та граматичної секцій 

модулів. Тематичний матеріал поданий у вигляді текстів, розуміння змісту яких 

допоможе студентам у виконанні наступних практичних завдань. Подібні 

завдання тренують навички читання. Матеріал граматичної частини майже у 

всіх модулях поданий у вигляді тексту чи таблиць, за винятком однієї відео-

лекції до теми. Такої одноманітності подання матеріалу бажано уникати при 

формуванні ДК, адже студентам не цікаво просто читати текст, до того ж, 

аудіалам важко буде засвоїти інформацію якісно. В таких умовах вони швидко 

втомлюються та втрачають інтерес і мотивацію, які, в свою чергу, є головними 

факторами ефективного завершення ДК. Тобто, автори не врахували 

особливість засвоєння навчальних матеріалів з використанням технічних 

засобів та в умовах ДН. Також важливим є те, що мови, якими подається текст 
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кожного модуля, різняться. Все це свідчить про відсутність у авторів єдиного 

підходу до пошуку та підбору навчальних матеріалів. 

Варто звернути увагу на те, що граматичний матеріал поданий у вигляді 

посилань, натискаючи на які студент переходить до материнського сайту, що 

містить граматику (Додаток И). Таке рішення справляє враження 

незацікавленості авторів у підборі матеріалу, а необхідність щоразу переходити 

за посиланням розсіює увагу студентів та погіршує їх сприйняття та засвоєння 

інформації. З іншого боку, студенти мають можливість самостійно 

структурувати надану інформацію та виокремити найважливішу, тобто автори 

звернулись до теорії конструктивізму, аби учасники через власний досвід 

опрацювання інформації краще запам’ятали тему. Але, в цьому випадку, 

необхідно було, розмістити скомпоновану інформацію в різних форматах 

(текст, таблиці, відео), кожен з яких містив би якісь відмінні аспекти теми – 

тоді б студенти аналізували, критично та дидактично мислили, робили нотатки 

тощо. Цей підхід був би більш комплексним, а також задіяв би когнітивні 

процеси. 

Тестові завдання автори використовували як для граматичних, так і для 

тематичних аспектів: тести з вибором правильної відповіді із кількох 

запропонованих та тести з вибором контекстуального відповідника. Як і будь-

які інші тести, вони сприяють відшліфовуванню засвоєної інформації та 

приведення її відтворення до автоматизму, а правильні відповіді у тестах 

створюють позитивне підкріплення, яке мотивує студентів до подальшого 

навчання.  

Завдання з написання доповідей розвиває навички письма, а зв'язок тем з 

життям та досвідом студентів робить процес більш цікавим. Для завершення 

цього завдання студентам необхідно прикріпити файл з текстом у відповідному 

вікні та відправити його. Це свого роду індивідуальне завдання, яке надходить 

на пошту викладача і перевіряється ним, тобто не лише реалізується 

комунікація, але й гарантується відгук від лектора про якість написаної роботи. 

Завдяки цьому студенти здатні оцінити свої слабкі сторони і 
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проконсультуватися з лектором щодо оптимальних шляхів їх ліквідування. 

Можливість безпосереднього зв’язку з викладачем рідко можна реалізувати у 

ДК, оскільки, зазвичай, кількість учасників надто велика, але ця особливість не 

стосується змішаного навчання та ДН на базі університету.  

Завдання із залученням студентів до обговорення та коментування є 

гарним способом перевірити засвоєну ними лексику та граматичний матеріал. 

На відміну від попереднього завдання, тепер студенти комунікують один з 

одним, виражають свої думки та точки зору стосовно питання що 

обговорюється. Подібні завдання необхідні в умовах ДН, щоб студенти навіть 

на відстані все ще відчували себе частиною однієї спільноти. Написання 

коментарів також чудове рішення для налагодження зв’язку зі студентами-

інтровертами, які важко йдуть на контакт та не бажають виходити зі своєї зони 

комфорту. Тобто, такого роду завдання не лише ініціюють спілкування між 

учасниками курсу, а й активізують їх критичне, аналітичне, творче мислення та 

спогади з певних аспектів життя. 

 Значним мінусом даного курсу, на мою думку, є цілковите ігнорування 

завдань для розвитку та закріплення навичок аудіювання. Оскільки це ДК з 

вивчення іноземної мови, студентам необхідно чути носіїв мови, щоб навчитись 

правильній вимові, характерній манері мовлення та виставлення логічних 

наголосів. Відштовхуючись від назви курсу «Grammar in use», основний акцент 

має робитись на вивчення граматики, але це в жодному разі не виключає 

використання відео-лекцій, в яких буде пояснюватись граматична тема, та аудіо 

записів, в яких студенти мали б визначити певні граматичні структури, чи після 

прослуховування яких учасники мали б виконати тести на знаходження 

граматичних помилок. В той же час, курс містить тематичні секції, матеріал 

яких теж можна подати у формі відео чи аудіо, а потім скомпонувати на їх 

основі тести. 

 Отже, стан ДК на платформах Distance learning та Mix на базі Сумського 

державного університету можна охарактеризувати, як етап інтенсивного 

розбору структури і методики та поступового створення і впровадження. Курс 
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на платформі Distance learning є гарним прикладом застосування теорії 

біхевіоризму з елементами конструктивізму та конективізму, але він занадто 

направлений на розвиток навичок читання та граматики. Курс на платформі 

Міх є втіленням аналогічних теорій, але варіативність завдань у ньому більша і 

в ході курсу активізувались майже всі мовленнєві навички. Наявність недоліків 

та обмежень у кожній із вище вказаних платформ доводить, що застосування 

правильного методичного підходу та змішаного навчання забезпечує 

досягнення позитивних результатів. Особливо це важливо при вивченні 

іноземної мови, оскільки воно не може ефективно відбуватись без живого 

спілкування та розвитку навичок мовлення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дистанційне навчання (ДН) – це нова форма організації навчання, яка 

використовує здобутки інформаційно-технологічного середовища та світову 

тенденцію глобалізації для мінімізації освітніх обмежень у часі, місці, методах 

та задля реалізації індивідуалізованого та творчого підходів до засвоєння 

інформації та набуття знань. Впровадження системи ДН значно зменшило 

рутинне навантаження на викладача, але в той самий час створило дня нього 

новий виклик – вивчення та застосування новітніх освітніх технологій. Нові 

навчальні ситуації вимагають створення нової навчальної теорії, яка б 

задовольнила всі потреби ДО, але поки що найкращим можливим варіантом є 

комплексне та збалансоване використання відомих нині теорій. 

Переглянувши  інформацію та проаналізувавши різноманітні форми ДН, я 

дотримуюсь думки, що на даному етапі становлення системи ДО однією з 

найпоширеніших та найзручніших форм реалізації ДН є ДК на базі 

різноманітних платформ, адже вдало створений курс може бути втіленням 

майже всіх принципів та характерних рис ДН. Це можна спостерігати на 

прикладі ДК платформи Coursera, адже автори та організатори курсів 

намагаються комплексно використовувати всі доступні нині теорії навчання та 

поєднувати їх якомога збалансованіше, задля дотримання та успішної реалізації 

всіх характерних рис електронного навчання. 

Також варто наголосити, що ДК можуть бути як відкритими, так і 

дистанційним елементом навчальної програми одного або співпраці кількох 

вишів. Таким чином, учасники курсів не лише всебічно розвиваються й 

підвищують свій інтелектуальний рівень, але й мають шанс завершити 

модульний цикл чи навіть отримати вчену ступінь не виходячи з дому. Одними 

з прикладів є проаналізовані мною ДК на платформах Distance learning та Mix 

на базі Сумського державного університету, які використовують бали ДК під 

час виставлення результатів кредитно-модульного циклу. Рівень застосування 
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комплексного підходу на цих курсах ще не достатній, але їх можливості 

активно тестуються. 

Звичайно, дана форма має певні функціональні обмеження й недоліки, але 

їх можна мінімізувати за рахунок якісного, методично правильного та 

педагогічно доцільного структурування та інформаційного наповнення курсу. 

Його автори також зобов’язані пам’ятати і, за можливості, дотримуватись 

основних принципів, на яких побудована система ДН. Наприклад, однією з 

мовленнєвих навичок, розвиток та тренування якої найбільше ігнорується в 

межах ДК є говоріння, тому що не всі тематики ДК можна поєднати з цією 

навичкою. Я вважаю, що все це залежить лише від майстерності й технічної 

обізнаності викладача та потужності платформи, що підтримує курс, адже за 

наявності необхідних умінь та гарно розвинутого творчого мислення можна 

включити мінімальний обсяг мовленнєвої діяльності навіть у асинхронний 

курс. 

Визначити ідеальний зміст ДК та способи його ефективної реалізації 

дуже складно, адже це залежить не лише від об’єктивних факторів, як от 

можливість та потужність платформи, наявність та доступність інформації з 

теми, а й від ряду більш важливих характеристик, ключовим елементом яких є 

людський фактор: педагогічна майстерність, методична обізнаність та творчий 

потенціал авторів курсу, їх підхід до подання та сегментування навчального 

матеріалу тощо. Яскравим прикладом цього є ДК на платформі Prometheus, 

потенціал якої не використовується повною мірою через відсутність методично 

загартованих та творчо розвинених педагогів чи науковців, котрі вміють 

правильно користуватись можливостями новітніх освітніх технологій. 

Отже, ДО все ще перебуває на етапі активного становлення та всебічного 

дослідження її граничних можливостей та потужностей, але, відштовхуючись 

від нинішніх вимог суспільства та реалій у сфері науки і технологій, можна 

сказати, що ДК є найоптимальнішою формою реалізації ДН. 
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Я, Кучерук О. О., своїм підписом засвідчую, що моя бакалаврська робота 

«Динаміка розвитку форм дистанційного навчання іноземних мов в ХХІ 

столітті» виконана з дотриманням усіх вимог до наукової етики та поваги до 

інтелектуальних надбань, самостійно та індивідуально. Під час виконання 

роботи я дотримувалася принципів академічної доброчесності та несу 

відповідальність за порушення загальноприйнятих правил цитування. 

 

Підпис 
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