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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Дистанційне навчання в системі вищої філологічної 

освіти» розглянуто особливості форм навчання в закладах вищої освіти (традиційні форми 

навчання; форми навчання, до яких уключено елементи дистанційного навчання; змішане 

навчання (blended learning); чисте ДН (online learning)); з’ясовано, що змішане навчання - 

поєднання технологій навчання за допомогою гнучкого підходу до освіти; проаналізовано 

комбінації змішування навчання та моделі змішаного навчання; розмежовано поняття 

«дистанційна освіта» та «дистанційне навчання»; визначено дистанційне навчання як 

цілеспрямований процес інтерактивної (ділової), асинхронної й синхронної взаємодії 

викладача й студентів та визначено його ознаки, принципи й різновиди, моделі; 

сформульовано режими впровадження моделей дистанційного навчання й провідні завдання; 

досліджено інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання (компонент створення 

навчального курсу; компонент адміністрування дистанційного навчання; компонент 

спілкування й комунікації; система тестування компетентностей) та технологію проведення 

on-line занять; окреслено особливості інформаційно-комунікаційного супроводу 

мовознавчих дисциплін; схарактеризовано систему засобів дистанційного навчання 

(усемережеві – електронна пошта, «дошка оголошень», Інтернет, аудіо- й відео-конференції 

шляхом радіомовлення, телеграф, телефон, супутниковий зв’язок чи Mosaic, ICQ, активні 

канали для підписки на Web-сайти та навчальні – комп’ютерні системи навчального 

призначення, комп’ютерні навчальні програми) й переваги використання електронного 

підручника в системі вивчення дисциплін лінгвістичного циклу; розкрито проблеми 

формування компетентності студента з мовознавчої дисципліни в процесі дистанційного 

навчання. 

Ключові слова: змішані форми навчання, дистанційна освіта, дистанційне навчання, 

ознаки, принципи й різновиди, моделі дистанційного навчання, інформаційно-освітні 

ресурси дистанційного навчання, електронний підручник, компетентність. 

 

Summary 

In the process of studying the discipline "Distance learning in the system of higher 

philological education" the peculiarities of forms of education in higher education institutions 

(traditional forms of education; forms of education, which include elements of distance learning; 

blended learning; online learning) are considered. It is clarified that blended learning is a 

combination of learning technologies through a flexible approach to education. The combinations of 

blending learning and blended learning models are analyzed. The concepts of "distance education" 

and "distance learning" are distinguished. The distance learning is defined as a purposeful process 

of interactive (business), asynchronous and synchronous interaction of a teacher and students and its 

features, principles, varieties and models are defined.  The modes of implementation of distance 

learning models are formulated. The information and educational resources of distance learning (the 

component of training course creation; the distance learning administration component; the 

communication component; the competence testing system) and the technology of conducting on-

line classes are studied. The features of information and communication support of linguistic 

disciplines are outlined The system of distance learning (network - e-mail, "bulletin board", 

Internet, audio and video conferences by radio, telegraph, telephone, satellite or Mosaic, ICQ, 

active channels for subscribing to Web-sites and training - computer systems for educational 

purposes, computer training programs) and the advantages of using an electronic textbook in the 

system of studying disciplines of the linguistic cycle are characterized.  The problems of formation 

of the student’s competence on linguistic discipline in the course of distance learning are given. 

Key words: mixed forms of learning, distance education, distance learning, features, 

principles and varieties, models of distance learning, information and educational resources of 

distance learning, electronic textbook, competence. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Дистанційне навчання в 

системі вищої філологічної освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Середня освіта (Українська мова і література)» підготовки магістрів спеціальності «014 

Середня освіта (Українська мова і література)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: система дистанційного навчання в 

закладах вищої освіти.  

Міждисциплінарні зв’язки: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, методика 

навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних закладах освіти, педагогіка.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: ознайомити студентів із формами організації навчальної діяльності в 

закладах вищої освіти, особливостями організації та впровадження системи дистанційного 

навчання у процесі вивчення дисциплін лінгвістичного циклу.  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: підготувати майбутніх викладачів 

мовознавчих дисциплін до педагогічної діяльності в умовах адаптації вищої освіти в Україні 

до Європейської системи; опанувати технологію дистанційного навчання в закладах вищої 

освіти; засвоїти методику організації та проведення on-line занять; особливості формування 

інформаційно-комунікаційного супроводу мовознавчих дисциплін сучасного викладача; 

з’ясувати вимоги до електронного підручника; навчити створювати завдання (тестовий 

контроль) з метою перевірки рівня засвоєння знань студентів; формувати вміння правильно 

контролювати та оцінювати знання, вміння та навички студентів, отримані в процесі 

організації дистанційного навчання. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 6. Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН 8. Володіння різноплановими методами й способами перевірки знань із 

української мови і літератури. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 4. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 3. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час 

організації навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти і ЗВО, зокрема для  

мотивації, оптимізації, інтенсифікації навчальної діяльності та контролю навченості, 

розв’язання завдань підготовки звітів, підвищення кваліфікації й залучення до навчального 

процесу всіх зацікавлених осіб. 

ФК 18. Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання української 

мови та літератури. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Форми навчання в закладах вищої освіти (традиційні форми навчання; форми 

навчання, до яких уключено елементи дистанційного навчання; змішане навчання (blended 

learning); чисте ДН (online learning)). Змішане навчання як поєднання технологій навчання за 

допомогою гнучкого підходу до освіти. Комбінації змішування навчання. Моделі змішаного 

навчання.  
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Тема 2. Дистанційна освіта та дистанційне навчання. Дистанційне навчання як 

цілеспрямований процес інтерактивної (ділової), асинхронної й синхронної взаємодії 

викладача й студентів. Ознаки дистанційного навчання. Принципи дистанційного навчання. 

Різновиди дистанційного навчання. Завдання впровадження дистанційного навчання в 

систему ЗВО. Моделі дистанційного навчання. Режими упровадження моделей 

дистанційного навчання. 

Тема 3. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання (компонент створення 

навчального курсу; компонент адміністрування дистанційного навчання; компонент 

спілкування й комунікації; система тестування компетентностей). Дистанційний навчальний 

комплекс. 

Тема 4. Технологія проведення on-line занять. Інформаційно-комунікаційний супровід 

мовознавчих дисциплін сучасного викладача. 

Тема 5. Засоби дистанційного навчання (усемережеві – електронна пошта, «дошка 

оголошень», Інтернет, аудіо- й відео-конференції шляхом радіомовлення, телеграф, телефон, 

супутниковий зв’язок чи Mosaic, ICQ, активні канали для підписки на Web-сайти та 

навчальні – комп’ютерні системи навчального призначення, комп’ютерні навчальні 

програми.  

Тема 6. Електронний підручник. Переваги використання електронного підручника в 

системі вивчення дисциплін лінгвістичного циклу. Гіпертекстова основа побудови 

підручників із дисциплін лінгвістичного циклу. 

Тема 7. Якість отримання знань у дистанційному режимі навчання. Оцінювання рівня 

компетентності студента з мовознавчої дисципліни. Тестовий контроль якості знань 

студентів. 

3. Рекомендована література 
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