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ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Проблема впровадження дистанційного навчання постала 
не випадково. Це зумовлено особливостями її організації, яке 
передбачає відведення значної кількості часу на самостійну 
роботу студентів. Використання в процесі такої підготовки 
дистанційних освітніх технологій дає змогу не витрачати час 
упродовж заняття на елементарні завдання закритого типу, а 
зосередитися на творчих завданнях, що розвивають не лише 
предметну, а й комунікативну та культурологічну компетенції.

Перехід до дистанційного навчання має два аспекти: 
нормативний та науково-організаційний. Перший визначається 
державною програмою “Вчитель”, у якій зазначено про 
необхідність забезпечення розвитку дистанційної педагогічної 
освіти як нової форми підготовки майбутніх фахцівців. Наукове 
обґрунтування доцільності переходу в педагогічній освіті до 
дистанційного навчання базується на значних перевагах цієї 
технології перед традиційними формами навчання. Так, до 
навчально-методичного забезпечення підвищення кваліфікації 
за дистанційною формою належать дистанційні курси та 
матеріали, що регламентують методику і порядок проведення 
навчальних занять, послідовність виконання практикумів і 
контрольних завдань. Дистанційний курс містить органічно 
пов’язані структурні блоки. Експертна комісія ухвалює рішення 
щодо якості розробленого курсу та можливості його 
використання за дистанційною формою навчання. Ключовими 
аспектами такого курсу є: гнучкість і мобільність доступу до 
навчальних послуг, індивідуалізація процесу навчання 
(особистісно зорієнтований підхід), висока якість і 
варіативність навчальних матеріалів, економічна ефективність 
послуги.

Гнучкість і мобільність доступу: студенти опрацьовують 
навчальні матеріали в зручному для них темпі в будь-який час. 
Доступ до освітнього ресурсу, на якому розміщують навчальні 
матеріали, забезпечується з будь-якого комп’ютера, підключеного 
до Інтернету. Розроблені навчальні матеріали адаптовані до 
використання в умовах дистанційного навчання, зокрема:
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• для підвищення наочності лекціинии матеріал містить 
гіперпосилання, ілюстрації, графіки та схеми;

• практичні завдання та віртуальні лабораторні роботи 
забезпечуються методичними рекомендаціями щодо їх 
виконання, звуковими файлами тощо;

• питання тестових завдань мають чіткий зв’язок з 
представленим лекційним матеріалом, не виходячи за межі 
програми та навчально-тематичних планів.

Сам процес упровадження дистанційного навчання 
відбувається за допомогою спеціалізованого навчального 
середовища Moodle, яке має широкий спектр можливостей як 
для викладачів, так і студентів.

Платформа Moodle є автоматизованою, заснованою на 
комп’ютерних та інтернет-технологіях, системою керування 
навчанням (СКН). У своїй основі СКН дає викладачеві 
можливість створити веб-сайт курсу й управляти доступом до 
нього так, щоб студенти мали можливість переглядати його. Крім 
контролю доступу, СКН надає широкий набір інструментів, який 
дозволяє зробити навчальний курс ефективнішим.

Перспективним напрямом упровадження дистанційної 
освіти вбачаємо у розробці інтерактивних лабораторних робіт і 
тренажерів з використанням сучасних технологій. Повний цикл 
створення й використання інтерактивного навчального засобу в 
навчальному процесі передбачає декілька етапів: розробку 
сценарію, програмну реалізацію та методичну апробацію 
розробки. Використання подібних інтерактивних навчальних 
засобів дасть змогу перейти від репродуктивних до проблемно- 
пошукових методів навчання.

Андреев А.М.,
кандидат педагогічних наук, 
доцент, докторант 
(Запорізький національний 
університет)

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 

ГОТОВНОСТІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Професійна підготовка майбутніх учителів фізики до 
здійснення інноваційної педагогічної діяльності неможлива без 
системного використання сучасних технічних засобів навчання, 
насамперед інформаційних технологій та пов’язаних з ними
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