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РЕСУРСНЕ НАПОВНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ
В СИСТЕМІ МОО^^Е

Лебедєва В. В.
кандидат педагогічних наук, доцент 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Система управління навчанням МооіїІе надає багато функцій та має 
великий набір засобів щодо створення якісного навчального курсу. При організації 
дистанційного навчання перед викладачем стає завдання розробки і реалізації 
ефективного курсу (контенту), з яким із задоволенням будуть працювати 
студенти. Метою статті є розкриття організаційної структури будови 
дистанційного курсу в системі МооіїІе, його змістового та ресурсного 
наповнення.

Ключові слова: дистанційний курс, інформація, елементи, ресурси,
контент.

ТПе МооіїІе Іеагпіпд тападетепі зузіет ргоуііїез тапу /еаіигез апії Паз а мііїе 
гапде о / іооІз іо сгеаіе а диаІііу ігаіпіпд соигзе. №Пеп огдапігіпд іїізіапсе Іеагпіпд, 
іПе іеасПег із /асеії мііП іПе іазк о / іїеуеІоріпд апії ітрІетепііпд ап е//есііуе соигзе 
(сопіепі), мііП мПісП зіиіїепіз міІІ Ье Парру іо могк. ТПе ригрозе о / іПе агіісІе із іо 
геуеаІ іПе отдапігаііопаІ зігисіиге о / іПе іїізіапсе Іеагпіпд соигзе іп іПе МооіїІе 
зузіет, ііз сопіепі апії гезоигсе сопіепі.

Кеу могй8: іїізіапсе соигзе, іп/огтаііоп, еІетепіз, гезоигсез, сопіепі.
Розробка дистанційного курсу на платформі МооШе підкорюється вимогам, 

які кожний освітній заклад може для себе визначити та встановити. Дистанційний 
курс складається з блоків, що об’єднуються в єдину систему, зміст яких може 
постійно вдосконалюватись. Рекомендованими структурними компонентами 
(блоками) щодо будови дистанційного курсу є: 1) резюме курсу; 2) візитівка 
курсу; 3) алгоритм навчання; 4) блок спілкування; 5) навчальні модулі курсу; 6) 
засоби контролю знань; 7) джерела для опрацювання; 8) додатковий блок[ 1, с. 
58].

Блок «Резюме курсу» доцільно розміщувати в передмові («нульовій темі» 
або першій секції) дистанційного курсу. Змістовим наповненням блоку є загальна 
інформація про курс: освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР), напрям
(спеціальність) підготовки студентів для яких призначений ДК, семестр, у якому 
буде здійснюватися навчання (відповідно до навчального плану), форма контрою, 
кількість годин згідно з навчальним планом, кількість кредитів, анотацію тощо.

Ресурсним підкріпленням блоку є файл з робочою навчальною програмою 
дисципліни. Це дозволить студентам зорієнтуватись у навчальному матеріалі і 
самому побудувати зручну траєкторію самопідготовки, маючи змогу 
попереднього аналізу представленого в курсі матеріалу.

У передмові бажано також зробити короткий опис дій студента під час 
опанування дистанційного курсу, нагадати правила користування матеріалами 
дистанційного курсу.
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Інформаційний вміст блоку «Візитівка курсу» включає: опис дисципліни 
(призначення, мета, завдання); знання та вміння, які будуть сформовані в 
результаті вивчення курсу; вимоги до початкового рівня знань (рівня підготовки); 
структура курсу (перелік тем курсу та їх короткий опис); інформацію про авторів, 
тьюторів (ПІБ, посади, адреси для спілкування, бажано фото та досвід роботи; 
аудіо-чи відеоролик про автора (за бажанням автора).

Ресурсним підкріпленням блоку є презентація курсу. Це своєрідна реклама 
курсу, у якій приділено особливу увагу змісту та структурі, зв’язкам курсу з 
іншими галузями знань, його значенню в майбутній професійній діяльності 
студентів та формуванні їх як особистостей тощо. Презентація має бути 
спрямована на створення і закріплення попередньої мотивації до навчання, 
актуалізувати пізнавальний інтерес студентів. Презентація курсу має бути 
представлена із використанням мультимедійних технологій -  засобів текстової 
інформації та анімації, окремих інтерактивних елементів.

Особливої уваги потребує створення відеопрезентації курсу -  відеозапис 
вступного слова викладача до навчальної дисципліни. До створення такого 
відеоконтенту у викладача повинно бути сформовано певні здібності та наявний 
досвід щодо написання сценарію майбутньої презентації, вибору єдиного стилю 
представлення інформації, монтажу та експорту відеопродукта.

Інформаційною підтримкою про відомості викладача (автора курсу) може 
бути посилання на офіційну сторінку відповідного закладу вищої освіти (склад 
кафедри).

Наступним структурним компонентом дистанційного курсу є блок 
«Алгоритм навчання». Цей блок є першим джерелом інформації для студента на 
початку навчання, слугує навігатором по засвоєнню всього навчального матеріалу 
та помічником під час самостійної роботи.

Алгоритмом навчання передбачено визначення особливостей вивчення 
дисципліни, інструкції “Як працювати з курсом”, інформації про рекомендовану 
послідовність роботи на курсі, особливостей виконання завдань, а також 
встановлення порядку та графіку консультацій, критеріїв оцінювання, ключових 
понять курсу -  початковий глосарій (поняття, що будуть засвоєні в курсі). 
Додатково до цього блоку можуть бути включені:

• критерії формування рейтингу (якщо він застосовується для студентів 
курсу);

• вхідне тестування для самоконтролю готовності студента перед 
вивченням матеріалу курсу.

Для організації змістового наповнення блоку створюються та 
налаштовуються такі елементи (діяльності) та ресурси як: анкета, ЦКЬ (веб- 
посилання) зовнішнього тестування, файл, сторінка, глосарій, тест (вхідне 
тестування).

Блок спілкування містить ресурси системи МооШе, які забезпечують 
комунікацію між слухачами курсу та тьютором (чат, форум, відеозв’язок, блог 
тощо).
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Чат - спілкування користувачів мережі в режимі реального часу (обмін 
повідомленнями між двома і більше особами) для вирішення термінових питань 
чи вільного спілкування тих користувачів (мережі), які на даний момент є на 
сайті. Чат може бути як загальним коли «розмову» (переписку) бачать всі 
учасники мережі, так і приватним -  видимим окремим співрозмовникам.

Працюючи в курсі на будь-якому етапі, студенти беруть участь у форумах, 
де можна ставити актуальні питання, обговорювати і пропонувати свої рішення 
проблем, обмінюватися досвідом, консультувати одне одного.

Форум -  найпоширеніша форма спілкування викладача зі студентами у 
дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або 
темі. Модератор форуму (викладач) реалізує дискусію чи обговорення, 
стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. 
Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного 
розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час 
роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремої 
групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням 
поставленого для даної групи завдання, потім відбувається обговорення загальної 
проблеми проекту усіма учасниками навчального процесу (веб-конференція).

Відеоконференція -  це веб-конференція реального часу в оп-1іпе режимі, що 
проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення 
відеоконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм, своєчасна 
інформація на сайті і розсилка за списком. У режимі відеоконференції 
відбуваються обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів.

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію 
належить одній особі чи групі людей. За допомогою блогу можна організувати 
також колективне обговорення. Наприклад, автор (один студент або його група) 
виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого 
щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учасникам
прочитати та прокоментувати розміщений матеріал.

Отже, для організації змістового наповнення блоку налаштовуються такі 
діяльності ДК як форум, чат, ЦКЬ (веб-посилання) на дані повторювальної 
конференції (2оот, ОоодІе Мееі тощо).

Навчальні модулі курсу містять: план теми; тексти лекцій; завдання 
практичних (лабораторних) занять; теми семінарських занять; тематику
індивідуальних навчально-дослідних робіт (рефератів, курсових робіт); матеріали 
та завдання для самостійного опрацювання.

Інформаційний контент ДК може представлятись студенту в різних формах: 
текстова, звукова, графічна, числова, комбінована (відеоінформація,
мультиплікація, кіно, відеоролики, відеофільми). Доведено, що 80 % інформації
людина отримує за допомогою одночасного зорового та слухового сприйняття. 
Доцільність використання візуалізації навчальної інформації навіяна, перш за все, 
необхідністю її представлення у вигляді, найбільш відповідному новим потребам 
сучасного покоління слухачів. Стрімке зростання інформаційних потоків формує 
у слухачів нову культуру сприйняття інформації, що ґрунтується на високій 
фрагментарності, різноманітності, різнорідності інформації. Таким чином
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допоміжним джерелом знань студентів може бути розробка та створення власного 
навчального відеоконтенту викладачем, що дозволить підвищити ефективність 
навчально-пізнавальної діяльності. Відеолекції є технічним засобом активізації, 
організації та управління пізнавальною діяльністю студентів.

Залежно від технології запису можна виділити наступні типи відео для 
дистанційного навчання:

1. Відеозапис лектора («інформаційна розповідь»).
2. Відеозапис «офлайн» лекції (запис традиційної лекції в аудиторії, де 

проходить заняття зі студентами).
3. Відеолекція-інтерв’ю (запис інтерв’ю з лектором).
4. Студійна відеолекція (запис постановочної лекції в студії).
5. Слайд-лекція, відеолекція, записана на відеокамеру або записана з екрану 

монітора засобами спеціальних програм захоплення відеозображення (такі лекції 
характеризуються повною відсутністю візуально-психологічного контакту з 
лектором, але обов’язково супроводжуються закадровим голосом диктора).

6. Відеозапис вебінара.
7. Інтерактивна відеолекція, яка містить завдання для самостійної роботи та 

інтерактивні візуальні елементи (гіперпосилання, вікна з матеріалом тощо).
8. Мультимедійна відеолекція, що знята у студії і містить складні 

спецефекти: вирізання фону, використання 2 ^  і 3В-анімації, мультиплікаційні 
слайди, скрінкасти, інфографіку (схеми, графіки і гістограми).

9. Навчальні фільми.
10. Відеодемонстрування навчальних матеріалів і виконання дій або 

технологічних операцій.
11. Відеоінструкція (з поясненнями від тьютора/викладача) до виконання 

практичних або лабораторних робіт [2; с. 6].
Кожен із типів відео несе відповідну функцію та мету у передачі інформації. 

В основі створення відеопродукту повинна лежати певна ідея. Сценарій 
розробляється заздалегідь. Підбирається відповідний контент, що забезпечить 
виконання мети та змістового наповнення для створення відео.

Відеоматеріали для забезпечення процесу дистанційного навчання 
створюються у таких формах: 1) синхронний потік даних -  вебінари (англ. 
^еЬіпаг), онлайн-семінари, онлайн-зустрічі, веб-конференції у реальному часі;
2) асинхронний потік -  відео- і аудіозапис навчального матеріалу.

Цінність відео-контенту полягає у тому, що він є більш гнучким і цікавим. 
Простий і зручний доступ через ріауііві;, що дозволяє вільно переміщуватись по 
навчальному матеріалу, відповідно до індивідуального навчального плану. Можна 
декілька разів переглядати певну частину розділу для кращого розуміння, 
повторення чи закріплення. Відеозапис лекції дозволяє виконати цікавий для 
кращого сприймання монтаж фрагментів знятих з різних планів. Динамічний 
відеоряд має постійно підтримує увагу студента. До змісту відео доречно вносити 
статичні (графіки, гістограми, фото, рисунки) чи анімовані елементи 
(мультиплікації, 3Б-графіку), що фіксують ключові моменти лекції.

Засоби контролю знань. Завдання та/або тести для поточного, 
підсумкового контролю та самоконтролю.
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Джерела для опрацювання:
• список рекомендованої основної та додаткової літератури;
• бази даних;
• адреси ^еЬ-сайтів та інших ресурсів мережі Інтернет з інформацією,

необхідною для навчання (з анотацією до кожного ресурсу);
• електронні книги за тематикою курсу (з анотацією);
• посилання на сайти електронних бібліотек (з анотацією).
Додатково. Залежно від специфіки галузі знань, ДК може бути

укомплектований іншими елементами: робоча навчальна програма з потижневим 
плануванням, теми дискусій і порядок їх проведення, проектні завдання, глосарій, 
список скорочень і абревіатур, рисунки, схеми, графіки, аудіо-і відео файли, 
анімації, фотографії, презентації та інше.
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У роботі розглянуто особливості відкритого дистанційного навчання, які 
обумовлені впровадженням системних змін щодо реалізації принципів соціального 
виміру. Особливу увагу приділено якісним трансформаціям стосовно 
демократизації доступу до цифрової культурної спадщини як ключового рушія 
підтримки інклюзивності у  розв’язанні актуальних проблем освіти.
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