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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
У статті висвітлюється проблема використання технологій
дистанційного навчання в організації самостійної роботи студентів денної
форми навчання. Наводяться можливі варіанти роботи зі студентами
денної форми навчання при переході на дистанційне навчання. Ефективне
використання потенціалу інформаційних та комунікаційних технологій в
умовах кризи - актуальне питання для сучасного українського суспільства.
Необхідність зменшувати виграти на навчання студентів, не втрачаючи
при цьому якість, змушує відмовлятися від класичної схеми навчання без
відриву від виробництва та впроваджувати сучасні інноваційні проекти
Одним із таких проектів є дистанційне навчання. Досліджується
вмотивованість студентів використовувати технології дистанційного
навчання Запропонована модель роботи студентів денної форми навчання з
використанням дистанційних технологій
Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання,
дистанційне навчання для стаціонару.
Дослідження проводилось в Університеті економіки та права “КРОК", де,
згідно з рекомендаціями МОИ України, реалізується процес дистанційного
навчання для студентів денної форми навчання. Відповідно до рекомендацій.
навчання з використанням технологій дистанційного навчання проходили
студенти 1—3-х курсів ОКР “Молодший спеціаліст" та студенти 1—3-х
курсів ОКР "Бакалавр".
Серед навчальних закладів України Університет економіки та права
“КРОК" є одним із найперших недержавних вищих навчальних закладів.
Згідно з консолідованим рейтингом Osviia.ua, Університет “КРОК” займає
перше місце серед недержавних ВИЗ України. Нині навчання на денній
формі навчання проходять більш ніж 3000 студентів. Організацією
дистанційного навчання в університеті займається Центр дистанційного
навчання.
Дистанційна форма навчання може бути інтегрована як частина будь-якої
форми навчання. Симбіоз заочного та дистанційного навчання утворив таку
форму, як заочно-дистанційне навчання. Денна форма навчання найкращим
чином інтегрується з дистанційною формою. Адже студенти стаціонару
повинні бути вмотивовані до якомога більш якісного засвоєння матеріалу.
Навчання за допомогою технологій дистанційного навчання є логічним
доповненням навчального процесу, адже комунікації між студентом та
викладачем реалізуються на більш якісному та високому технічному рівні.
Комунікації відбуваються багатьма каналами, зокрема за допомогою

електронного навчального курсу, систем відеоконференцзв'язку, чатів,
форумів та інших сучасних засобів.
Електронний навчальний курс є основою для навчання студентів, він
покликаний як формувати знання студентів, так і контролювати рівень
засвоєних знань.
Електронний навчальний курс складається з теоретичного навчального
матеріалу, він може бути зображений як адаптована форма електронного
підручника, відеоматеріалів, вивчення досвіду групової роботи (Вікіпедія).
Контрольна роль електронного навчального курсу полягає у перевірці
знань та умінь студентів, котрі вони отримали, вивчаючи теоретичну
частину. Контрольна функція може бути закріплена як за всім матеріалом
електронного курсу (або частинами матеріалу курсу), так і за окремою темою
чи бути навіть інтегрованою у теоретичний матеріал курсу. Це забезпечує
мотиваційний ефект для більш глибокого вивчення теоретичного матеріалу.
Також контроль може бути здійснений за допомогою тестування та участі
у груповій роботі. Розробник курсу має забезпечити можливість
інтерактивного зв’язку між викладачем та студентом у процесі навчання за
допомогою електронного навчального курсу. Вартість застосування
елементів електронного навчального курсу може бути частиною практичної
роботи студентів.
У разі організації дистанційного навчання відповідно частина ВНЗ бере за
основу дистанційного навчання лише електронні навчальні курси,
зараховуючи цей вид роботи як самостійну або в деяких випадках як
практичну роботу. Цей шлях дозволяє організувати роботу студентів,
економлячи на електро- та теплопостачанні у певний період. Цей шлях є
безумовно виправданим для організації самостійної роботи студентів після
попереднього проведення настановних лекцій та за подальшого проведення
передбачених навчальним планом практичних, семінарських або
лабораторних робіт.
Вважаємо більш доцільним застосовувати дистанційне навчання студентів
денної форми навчання у зимовий період після проведення очних
настановчих лекцій, а и період дистанційного навчання проводити лекційні
та семінарські заняття за допомогою системи відеоконференцій. І акий
варіант може бути зарахований як проведення аудиторних лекційних занять.
У період дистанційного навчання на проведення відеолекцій доцільно
відводити від 12 до 18 годин на тиждень. Також студентам має бути
забезпечений доступ до електронних навчальних курсів відповідно до
навчального плану. У цьому випадку перед адміністрацією та викладачем
постає проблема мотивації студента брати участь у відеолекціях та
працювати з електронними навчальними курсами. Найкращим варіантом
вирішення цієї завдання є, при проходженні письмових та тестових завдань,
визнання цієї роботи як підстави для зарахування підсумкового оцінювання
студента.

Головне завдання викладача полягає у зрозумілому для студента та чіткому
регламентуванні часу та задач, які необхідно виконати. Цей регламент та
технічні особливості роботи у період дистанційного навчання студенти
отримують у процесі очних настановних лекцій, що проходять до початку
дистанційного навчання.
В Університеті економіки і права “КРОК” було проведено педагогічний
експеримент, в якому взяли участь більш ніж 1(КЮ студентів денної форми
навчання. Головне питання експерименту було сформульовано так: "Як
сприймаються технології дистанційного навчання студентами різних курсів
університету та коледжу?”. Визначення якості здійснювалося за кількома
критеріями:
• частка присутніх на відеолекції студентів у загальній кількості;
• частка курсів, опанованих студентами більш ніж наполовину, від
загальної кількості запропонованих;
• кількість екзаменів та заліків, що були отримані при повному опануванні
електронного навчального курсу (у процентному відношенні).
Результати опитування щодо сприйняття технології дистанційного навчання студентами
Курс

Частка курсів,
Частка присутніх на
опанованих студентами
відео лекції. %
більш піж па половину, %

Чистка екзаменів та
заліків, %

Коледж економіки, права та інформаційних технологій (ОКР “Молодший спеціаліст”)
1-й

63

33

27

2-й

59

42

21

3й

71

52

31

Університет (ОКР “Бакалавр”)
1-й

72

55

37

2-й

86

53

39

3-й

88

64

43

Результати експерименту наведені у таблиці.
Як видно з результатів експерименту, мотивація студентів денної форми
навчання використовувати технології дистанційного навчання збільшується з
віком студентів.
При використанні описаних вище методик викладачеві необхідно змінити
підхід до навчання студентів та. відповідно, ставлення до технологій
дистанційного навчання. Безумовно, найбільш відповідальним моментом
роботи стає створення електронного навчального курсу за вже існуючими
матеріалами (навчально-методичний комплекс, конспекти лекцій тощо).
Необхідність спеціальної підготовки для освоєння навичок розробки цих
матеріалів не викликає сумнівів, так само як і необхідність підготовки до
роботи з електронним навчальним курсом, адже до розробки електронного
курсу можна залучати фахівців, які безпосередньо працюють з технологіями

дистанційного навчання. Викладач повинен бути обізнаний в роботі з
перевырки робіт студентів та їх консультування у синхронному режимі та
самостійно проводити ці дії.
Висновки
Сучасна геополітична криза в Україні, необхідність економії електро- та
теплоресурсів можуть дати відчутний поштовх до застосування
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Використання
технологій дистанційного навчання у зимовий період 2014—2015 року
зумовило популяризацію дистанційного навчання як повноцінної форми
навчання та технології у межах інших форм навчання. Масштабні процеси
експериментів та формування найбільш продуктивної моделі навчання
денної форми навчання за допомогою дистанційних технологій зумовили
навіть перегляд та заміну вже звичних та відпрацьованих елементів на
дистанційну форму навчання. Можна виділити три форми занять, що
частково можуть бути замінені дистанційними елементами: лекційні заняття,
самостійна робота та практична робота.
Anton Zabolotskii. The Use of Distance Learning Technologies in the
Organization of Full-Time Students.
The article deals with the problem of using distance learning technologies in the
organization of independent work full-time students. Posted options work with
fulltime students in the transition to distance learning. Description of the problem
to be solved in ttre paper Etfective use of the potential of information and
communication technologies in crisis - urgent issues of modern Ukrainian society.
The need to reduce the costs of educating students without losing quality forced to
abandon the existing scheme of classical learning on the job and introduce modern
innovative designs. One of these projects is distance learning. The aim of the study
is to develop a model of full-time students via distance learning and motivation
research students use this technology
Антон Заболоцкий. Использование технологий дистанционного обучения
в организации работы студентов дневной формы обучения.
В
статье
освещается
проблема
использования
технологий
дистанционного обучения в организации самостоятельной работы
студентов дневной формы обучения. Приведены возможные варианты
работы со студентами дневной формы обучения при переходе на
дистанционное обучение. Эффективное использование потенциала
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
условиях кризиса — актуальный вопрос для современного украинского
общества. Необходимость сокращать расходы на обучение студентов, не
теряя
при
этом качество, заставляет отказываться от существующей классической

схем и обучения без отрыва от производства и внедрять современные
инновационные проекты. Одним из таких проектов является дистанционное
обучение.

