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Дистанційні технології у навчальному процесі: актуальність 

впровадження 

 Сучасна система вищої освіти стикається з  новими 

вимогами до змісту та якості підготовки фахівців. Проте 

традиційні педагогічні технології не забезпечують достатню 

якість засвоєння швидко зростаючого обсягу знань, оскільки  

оновлення навчального матеріалу відбувається досить повільно 

у порівнянні з потребами сьогодення. У пошуку зручних та 

ефективних нових  освітніх технологій, які б сприяли активній 

пізнавальній діяльності студентів та допомагали у подальшому 

самостійно рухатись у  потрібному напрямку, навчальні заклади 

все частіше звертаються до сучасних систем дистанційного 

навчання, які цілком відповідають цим вимогам. При 

впровадженні дистанційного навчання в освіту приділяється 

особлива  увага педагогічній змістовності навчального 

матеріалу та створенню належних умов для самонавчання. Для 

досягнення ефективного навчального результату впровадження 

інтерактивних інформаційних технологій потребує чіткої 

структуризації навчального матеріалу, оскільки від цього 

безпосередньо залежить якість навчання.  

 Сьогодні вже існує реальна можливість якісно змінити 

навчальний процес завдяки появі глобальної мережі Інтернет, 

що відкриває нові перспективи вдосконалення та осучаснення 

освітньої системи. Інтеграція інтернет-технологій в освіту і, 

зокрема, їхнє застосування в процесі вивчення іноземних мов, 

відбувається доволі активно. Внаслідок у викладачів з’являється  

можливість більш продуктивно реалізувати цілі та завдання, 

актуальні для сучасного освітнього процесу, а саме: 

стимулювати інтерес до навчального процесу; підвищити 

ефективність засвоєння матеріалу; забезпечити високий рівень 

інтерактивності (зворотного зв’язку викладач-студент), що 

відкриває шлях до диференціації навчального процесу; сприяти 

реалізації принципу індивідуалізації навчання. Технології 



дистанційного навчання, що залучаються до навчального 

процесу,  постійно модернізуються, стають більш зручними та 

доступними для широкого кола користувачів. Зокрема, 

студенти-економісти КНЕУ мають можливість  користуватись 

однією з найзручніших інтернет-технологій - системою 

дистанційного навчання Moodle (модульним об’єктно-

орієнтованим динамічним навчальним середовищем). 

 Активне практичне застосування однієї з найбільш 

розповсюджених систем дистанційного навчання відбувається в 

нашому університеті протягом п’яти років з щорічним  

зростанням кількості користувачів. За цей період вже цілком 

можливо виокремити певні переваги такого типу інтерактивного 

навчання: багатофункціональність; можливість швидко 

адаптуватись до необхідних завдань завдяки  способу 

поширення між користувачами (відкритий вихідний код); легке 

встановлення нових версій системи; заощадження коштів у 

порівнянні з традиційним навчальним процесом тощо. 

Система спрямована, перш за все, на організацію 

взаємодії між викладачами та студентами через новий спосіб 

представлення навчального матеріалу. Так, у системі  

передбачено найзручніше керування курсами, а саме: викладач 

має повний контроль над курсом, який може бути обмежений 

тільки адміністратором; для кожного курсу можна створити 

індивідуальні налаштування;  система пропонує великий вибір 

інтерактивних елементів, таких як форуми, тести, ресурси, чати, 

презентації тощо; відслідковується повна інформація щодо 

успішності засвоєння студентом навчального матеріалу; 

обов’язково зберігаються останні зміни, внесені в курс з 

моменту останньої авторизації користувача; система інтегрована 

з поштовими системами, що дає можливість обміну 

інформацією між викладачем та студентами.  

 Так, під час практичних занять з іноземної мови в 

системі Moodle викладач має можливість відправляти студентам 

теоретичні матеріали у вигляді файлів (вибірки із базового 

підручника) або посилань на зовнішні сайти, що значно 

розширює обсяг навчального матеріалу. В разі необхідності у 

викладача є можливість організувати спілкування із студентами 

системи через форум або чат (спілкування у чаті відбувається в 



режимі реального часу) та обмінюватись повідомленнями, 

задавати запитання та відповідати на них.  Перевірка завдань 

відбувається через систему «Завдання» або «Тест». «Завдання» 

приймаються у вигляді файлів формату doc або docx. «Тести» 

складаються з багатоваріантних питань та питань типу 

правильно/неправильно. Можливість внесення змін у відповідь 

зберігається протягом певного часу, визначеного викладачем. 

Перевірку файлів «Завдання» викладач робить в ручному 

режимі, а тестові завдання система Moodle перевіряє 

автоматично із зазначенням всіх помилкових відповідей, що 

суттєво заощаджує час викладача та є цікавою опцією для 

студентів.  

Крім того, в системі дистанційного навчання є можливість 

ведення персонального щоденника користувача (блога), який, в 

залежності від налаштувань, встановлених адміністратором, 

може мати декілька варіантів доступності: доступний всім 

користувачам системи дистанційного навчання; доступний 

тільки учасникам свого дистанційного курсу; може бути 

повністю заборонений. Проте, поки що ця опція не набула 

достатньої популярності серед користувачів. Ще одна цікава 

опція системи - елемент Вікі (дозволяє користувачам вести 

спільну роботу над документами), також знаходиться на етапі 

більш активного впровадження, оскільки поки що курс фахової 

іноземної мови розрахований на суто індивідуальне засвоєння 

навчального матеріалу. Зараз триває робота над створенням 

нових видів завдань з ціллю активізації цієї функції.  

Узагальнюючи, треба зазначити, що поширення 

інформаційних технологій на всі сфери людського життя, серед 

яких навчальний процес починає виходити на перші позиції, 

сприяє вирішенню широкого кола питань, і, перш за все, 

самореалізації та самовираженню майбутніх фахівців, їхній 

конкурентоспроможності на ринку праці.  Проте, для успішної 

реалізації цих завдань необхідно постійно оновлювати та 

осучаснювати зміст навчального матеріалу поряд із  

вдосконаленням процесу інтерактивного навчання, активніше 

створювати належні умови для інтенсифікації процесу 

підготовки викладачів до роботи в умовах сучасного 

інформаційного простору.  
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