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 Анотація: В статті розглядається актуальність розробки та викладання  

дистанційного курсу іноземних мов у ВНЗ економічного спрямування на основі електронного 

навчального середовища Moodle. Метою курсу є забезпечення вільного доступу до 

отримання дистанційної освіти. В роботі висвітлені методичні та психологічні проблеми 

освітнього характеру, які виникають при вивченні іноземної мови та тестуванні знань з 

використанням дистанційних засобів навчання. 

 Abstract: The article deals with the relevance of the development and teaching of a remote 

foreign language course in a higher educational establishment of economics on the basis of e-

learning platform Moodle. The course is aimed at providing free access to distance learning. The 

methodological and psychological problems of educational character arising in the process of 

training and testing of a foreign language skills using distance learning are highlighted in the 

article. 
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 Поява глобальної інформаційної мережі Інтернет суттєво змінила ритм 

життя людей, їх діяльність та взаємовідносини. Ця сучасна інформаційна 

технологія увійшла буквально у всі сфери нашого життя: роботу, побут, 

відпочинок, а також в освітній простір, зокрема через систему дистанційного 

навчання. Дистанційне навчання розуміється як індивідуалізований процес 

передавання та засвоєння знань, умінь та навичок в умовах опосередкованого 

спілкування викладачів зі студентами шляхом використання 

телекомунікаційного зв’язку та методології самостійної роботи студентів із 

структурованим навчальним матеріалом, що представлений в електронному 

вигляді. [3]  Сьогодні майже кожний ВНЗ має можливість запропонувати своїм 

студентам авторські дистанційні курси. Так серед багатьох освітніх платформ, 

існуючих нині у світі, найбільшу кількість слухачів збирають такі як Coursera - 

проект, створений у 2012 році за ініціативою професорів Стенфордського 



університету, які поклали в його основу ідею масової он-лайн освіти з багатьма 

безкоштовними академічними курсами, а також Future Learn - платформа, теж 

заснована у 2012 році Відкритим  Університетом (Open University) 

Великобританії, який є світовим лідером в області дистанційної освіти. Далеко 

неповний список цих платформ також включає ISpring Online, Claroline, 

Dokeos, LAMS, EduTerra, ILIAS, Moodle, Google Classroom, PRO та інші. [2] 

Кожна з цих платформ співпрацює з більш ніж сотнею організацій по всьому 

світу.  Дані сервіси володіють набором унікальних дидактичних можливостей, 

забезпечуючи інтенсифікацію та інтерактивність навчального процесу. Серед 

недоліків можна зазначити складність в обслуговуванні та доступності 

технічної підтримки, проте переваг від користування значно більше. Специфіка 

кожної моделі дистанційного навчального процесу передбачає відбір і 

структурування змісту, засобів, форм та методів навчання. Системи 

орієнтовані, перш за все, на організацію постійної взаємодії між викладачем та 

студентами, забезпечуючи ефективний зворотний зв’язок, незважаючи на 

віддаленість від місця навчання. Ці платформи дозволяють ефективно 

організувати процес навчання, використовуючи такі можливості, як проведення 

семінарів, вебінарів, тестів, включаючи в урок посилання на інтернет-ресурси, а 

також забезпечують якісний та кількісний контроль знань студентів. 

 Актуальність статті обумовлена необхідністю розглянути деякі 

психологічні аспекти сприйняття студентами сучасних дистанційних 

навчальних технологій, які, з однієї сторони,  забезпечують доступність, 

комфортність та досить високу ефективність отримання знань, проте, з іншої 

сторони, вимагають від студентів достатньої вмотивованості, самодисципліни, 

відповідальності, вміння ефективно розподіляти свій час, тобто мати навички 

самостійної роботи.  

 Мета статті - звернути увагу на певні психолого-педагогічні труднощі, 

які виникають при застосуванні сучасної освітньої платформи Moodle у процесі 

вивчення іноземних мов, та шляхи їх подолання.  



 Починаючи з 2000 року, в навчальних закладах України поступово стала 

впроваджуватись одна з найпопулярніших технологічних розробок - платформа 

дистанційного навчання Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище). Ця технологія безкоштовна, з простим інтерфейсом, 

широким вибором мовних пакетів, містить елементи очного, заочного та 

екстернатного навчання, що відкриває найширші можливості для всіх 

бажаючих отримати вищу освіту без урахування місця проживання, 

паралельної зайнятості та інших перешкод. Система дозволяє вести 

персоніфікований облік студентів, має зручну модульну структуру, 

диференціює права на доступ до навчального матеріалу, дозволяє вести 

навчальну статистику, інтегрувати з іншими інформаційними системами тощо. 

[1] В умовах глобалізації ринку праці, коли люди в більшості країн їдуть за 

роботою, а не навпаки, у них з’являється можливість паралельно вчитись 

завдяки цій інноваційній технології.  

 Сучасна версія системи Moodle - 2.0, яка, зокрема, застосовується в КНЕУ 

при вивченні іноземної мови фахового спрямування, з’явилась у листопаді 2010 

року. Система набула досить широкого розповсюдження, перш за все, тому, що 

вона орієнтована на створення логічно структурованого навчально-

методичного матеріалу для самостійного вивчення дисципліни. Цей параметр 

виявляється одним із ключових в системі дистанційного навчання. Прибічники 

активного впровадження дистанційних технологій у навчальний процес, серед 

яких є багато як українських, так і зарубіжних педагогів - науковців 

(Ю. Бабанський, С. Гончаренко, Ю. Горвіц, Є. Дмітрієва, В. Кухаренко, 

Н. Муліна, Є. Полот, R. Melton, O. Simpson, C. White та ін.), підкреслювали, що 

саме така форма навчання може забезпечити широкий доступ громадян до 

освітньо-професійних програм вищої освіти з використанням сучасних 

інформаційних ресурсів; підвищити якість навчання завдяки інноваційним 

методам та індивідуальному підходу до кожного студента незважаючи на 

географічну віддаленість студента та викладача; сприяти розвитку особистості 

через формування самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми 



навчання за фахом відповідно до затверджених стандартів освіти. Можна 

сказати, що традиційна система освіти поступово еволюціонує від звичайного 

навчального процесу до віртуального з усіма притаманними новації перевагами 

та недоліками. 

 Проте, при підготовці навчальних курсів на будь-якій з обраних освітніх 

платформ необхідно враховувати психолого-педагогічні умови, притаманні 

дистанційному навчанню, оскільки для багатьох потенційних користувачів 

такої форми навчання вона є абсолютно новою, тому мало зрозумілою і вимагає 

попередньої підготовчої роботи. Оскільки комунікація «викладач - студент» є 

опосередкованою, така система навчання розрахована, перш за все, на свідоме 

та відповідальне відношення до навчального процесу з боку студентів.  Часто 

доводиться чути, що відсутність «живого спілкування» при дистанційному 

навчанні позначається на якості засвоєння предмета та організації навчального 

процесу. Зазначимо, що це доволі хибне уявлення, оскільки сучасні освітні 

платформи можуть створити цілком природне мовне середовище, забезпечуючи 

он-лайн спілкування студента з викладачем та однокурсниками в режимі 

реального часу. Інтерактивний простір навчання викладач може наповнювати 

навчальними посібниками, електронним словником, посиланнями на інші 

навчальні сайти, створювати форуми за темами курсу, вести блоги та відео-

конференції, організовувати проектну діяльність студентів, використовувати 

кейс-технології. Отже, он-лайн платформа надає можливість ефективно 

поєднувати різні типи  дистанційного навчання: синхронне (під час проведення 

вебінарів, форумів, відео-конференцій) та асинхронне (робота над матеріалом 

курсу у зручний час; постійний доступ до віртуальної бібліотеки та 

підручників, завантажених викладачем; поштове листування з викладачем у 

разі виникнення питань щодо змісту навчального матеріалу та будь-яких інших 

проблем тощо). 

 Створюючи курс «Іноземна мова», ми мали на меті формування навичок 

міжкультурної комунікації у професійному середовищі. Заради формування 

комунікативної компетенції ми враховували комплексність цієї навчальної 



дисципліни, неоднорідність рівнів мовної компетенції, сформованої у 

студентів, та їхні психолого-особистісні відмінності, адже кожний студент 

унікальний і вимагає до себе індивідуального підходу. Також ми враховували 

відповідне інформаційне забезпечення, необхідне для ефективного опанування 

курсу. При цьому окрема увага приділялась вивченню психологічних 

особливостей мотивації студентів щодо такої форми навчання, оскільки 

дистанційна освіта в цілому відрізняється психологічною своєрідністю 

взаємодії учасників комунікації, що може суттєво ускладнювати навчальний 

процес. Так, відсутність безпосереднього особистісного спілкування між 

викладачем та студентом вимагає від студента вміння навчатись самостійно, 

без постійного контролю з боку викладача, тобто відчувати достатню 

мотивацію для вчасного виконання завдань, що, на жаль, відбувається не 

завжди. Крім того, для навчального процесу в дистанційному режимі 

необхідним є оперативний зворотний зв’язок «викладач - студент», коли при 

виконанні поточного завдання у студента виникають питання щодо 

правильності розуміння ним навчального матеріалу. Цілком вірогідно, що у разі 

відсутності швидкої відповіді з боку викладача студент може втратити 

впевненість у правильності своїх дій та відкласти виконання завдання на 

деякий час або зовсім його не надіслати, наслідком чого стане академічна 

заборгованість. Для уникнення подібних ситуацій існує можливість надання 

консультацій викладачем через особисті повідомлення, телеконференції або 

чат. 

 Отже, наявність активного міжособистісного спілкування учасників 

навчального процесу суттєво допомагає в самостійній роботі студентів, знімає 

певну психологічну напругу в процесі звикання до нових умов навчання. 

Наприклад, елемент курсу форум призначений для обговорення різних питань 

стосовно навчального курсу, та публікації об’яв. За вимогою викладача обмін 

інформацією відбувається виключно іноземною мовою, проблемні питання 

часто пропонують самі студенти. Можливо, внаслідок того, що комунікація 

носить несинхронний характер, у студентів є більше часу для вибору теми для 



обговорення. Такий тип взаємодії успішно реалізує один з головних принципів 

дистанційного навчання - спілкування в зручному місці в зручному темпі, 

оскільки учасники форуму мають час точніше та граматично правильніше 

сформулювати свою думку та уважніше сприйняти повідомлення інших 

учасників. 

 Для синхронного використання існує елемент курсу чат, який може стати 

засобом активного спілкування, оскільки дозволяє користувачам проводити 

веб-конференції в режимі реального часу та он-лайн консультації. Між 

учасниками чату відтворюється більш спонтанне спілкування, ніж на форумі, 

що дає відчуття «живої» розмови. 

 Перевірка результатів засвоєння навчального матеріалу найефективніше 

відбувається через тестовий контроль. Так, платформа Moodle дозволяє 

розробити тести закритого типу (множинний вибір), з вибором вірно/невірно, 

на відповідність або у формі короткої відповіді. Будь-яка форма тесту зручна 

для самоконтролю та значно підвищує інтерес до індивідуальних занять. У 

студентів є можливість відслідковувати результати виконання тестів, які 

перевіряються системою в автоматичному режимі, та бачити правильні 

відповіді.  Проте, при перевірці завдань неможливо точно визначити рівень 

самостійного виконання роботи та, відповідно, рівень сформованості мовної 

компетенції. В такій ситуації можна лише розраховувати на високу 

самосвідомість студентів та прагнення здобути дійсно якісні знання. Отже, 

досить важко дотримуватись такого принципу дистанційного навчання, як 

принцип ідентифікації (необхідність постійно контролювати самостійність 

виконання завдань), що є суттєвим недоліком цієї форми навчання. Можливо, 

що саме застосування прийому тестових завдань, які супроводжуються 

коментарем з боку викладача через листування або проведенням відео-

конференцій із голосовим зв’язком, сприяє особистісній зацікавленості 

студентів у навчальному матеріалі.  

 Висновок 



 Підсумовуючи зазначимо, що актуалізація дистанційного навчання в 

Україні відбувається протягом останніх двох десятиліть та відповідає світовим 

тенденціям в освітньому просторі. До цієї форми навчання залучається все 

більша кількість студентів, оскільки інформаційні технології дають можливість 

реалізувати особистісно-ориєнтований підхід у навчанні, забезпечують 

диференціацію та індивідуалізацію навчання.  При цьому організація 

постійного «зворотного зв’язку», як показує практика, сприяє підвищенню 

мотивації та ефективності навчального процесу. Удосконалення технічної бази, 

вміле поєднання існуючих методологічних підходів, врахування психологічних 

аспектів дистанційного навчання дозволяє розраховувати на позитивні 

результати застосування сучасних навчальних технологій. 
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