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Подано приклади застосування інструментарію відкритих 
онлайн-курсів та проаналізовано перспективні шляхи використання 
ресурсів, які розміщені для вільного доступу, з метою вдосконалення 
електронних засобів дистанційного навчання вітчизняних 
університетів. 
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Інформаційні технології сьогодні глибоко інтегровані у всі сфери 
економіки та суспільного життя. Покоління, яке виросло в умовах 
домінування електронних засобів над іншими видами комунікації, надає 
перевагу віртуальному простору не лише для спілкування, але і для 
пошуку інформації та навчання. Просторові та економічні бар’єри 
зникають завдяки появі безкоштовних навчальних ресурсів, таких як Open 
CourseWare [1], у відкритому доступі. Відповідно, освітній простір все 
більше глобалізується [2] та використовує комп’ютерні технології, в тому 
числі для дистанційного навчання у всесвітньому маштабі. У 2008 році 
вперше було запропоновано термін „масовий відкритий онлайн-курс” 
(Massive Online Open Courses, MOOC) для позначення курсу "Connectivism 
and Connective Knowledge", до якого долучилися онлайн кілька тисяч 
студентів. Сьогодні у всьому світі є багато мільйонів учасників масових 
відкритих онлайн-курсів [3], що є наслідком повсюдного впровадження 
революційних веб-технологій та поширеності Інтернету. Тепер студент 
може віртуально відвідувати лекції професорів Гарварду, MIT або 
Стенфорду (згадаємо тут лише кілька найбільш реномованих [4] 
університетів), без необхідності отримання віз чи сплати за навчання, 
витрат на переїзди та проживання. Без сумніву, ще ніколи освіта не була 
настільки ж глобальним явищем, яким вона стала завдяки відкритим 
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навчальним ресурсам, які безкоштовно пропонують найкращі 
університети світу. Для українських вищих технічних навчальних закладів 
це створює не лише конкурентну ситуацію, але в першу чергу 
надзвичайно широкі можливості вдосконалення власних навчальних 
матеріалів та методик, стимулювання самостійної роботи студентів.  

Забезпечення якості навчання є одним з фундаментальних принципів 
Європейського простору вищої освіти (the European Higher Education Area, 
EHEA), створення якого зазвичай називають Болонським процесом [5]. Не 
торкаючись тут числених хибних уявлень про принципи діяльності та 
реформування європейських систем освіти, які, на жаль, супроводжують 
освітню реформу в Україні, хочемо зосередити увагу на принципах та 
практиці масових відкритих онлайн-курсах, які можуть докорінно змінити 
ринок освітніх послуг [2, 3] та стати вагомими факторами покращення 
національної системи вищої освіти. Найважливішою для практичних 
потреб української академічної спільноти є унікальна можливість 
поновлювати базу знань, порівнювати наші навчальні курси з світовими 
стандартами та покращувати наші навчальні методики, доводити собі та 
нашим (в тому числі іноземним) студентам, що в Україні можна отримати 
настільки ж якісну освіту, як і в розвинутіших країнах. Мусимо визнати, 
що в академічному середовищі досить поширеною є ідея, що відкриті 
курси загрожують існуванню традиційних університетів і традиційних 
освітніх програм. На нашу думку, відкритість є життєвою необхідністю як 
науки, так і освіти, настільки ж важливою, як і їх єдність. Звертаючи 
достатню увагу на дотримання авторських прав на освітні засоби, 
використовуючи масив матеріалів, які є у вільному доступі, ми можемо 
незмірно збагатити наші навчальні курси та забезпечити їх кункурентну 
спроможність. Заохочуючи наших студентів проходити відкриті курси за 
їх напрямами підготовки, ми створюємо новий тип мотивації та знищуємо 
бар’єр між пост-радянськими країнами і розвинутими економіками.  

На даний час найбільш розвинутими платформами, що пропонують 
дистанційні навчальні курси університетського типу, є Coursera 
(www.coursera.org, понад 107 користувачів) та edX (www.edx.org, понад 
3106 користувачів). Навчальні матеріали, переважна більшість яких є 
відкритими, та накопичена статистика (кількість слухачів типового 
онлайн курсу становить від 10 тисяч до 100 тисяч осіб) є ресурсами, 
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важливість яких важко переоцінити, якщо йдеться про підвищення якості 
освіти шляхом впровадження нових технологій навчання. Завдяки 
можливості залучення значних матеріальних та людських ресурсів, 
використанню здобутків провідних світових університетських центрів, 
небачених досі можливостей для збору статистичних даних для 
вдосконалення  навчального контенту, корекції освітніх методик та 
політики діючі платформи зуміли напрацювати та надати у відкритий 
доступ надзвичайно цінні навчальні засоби. Ці засоби, зокрема лекційні 
демонстрації, засоби візуалізації та симуляції, принципи взаємодії із 
студентами, методичні прийоми викладання, можуть бути з успіхом 
інтегровані [6] в існуючі електронні навчальні курси на базі платформ 
ATutor та Moodle, які застосовуються в українських університетах. 

Наведемо кілька прикладів вдалого використання інформаційних 
технологій в рамках відкритих дистанційних курсів. Як правило, від 
студента такого курсу очікують, що він перегляне відеолекції, прочитає 
додатковий навчальний матеріал, виконає завдання у вигляді тестів або 
есе, братиме участь у форумах, де обговорюватимуться важливі питання 
програми. Деякі курси встановлюють чіткий календарний план виходу 
відеолекцій та контрольних заходів (це, зокрема, курси на платформах 
edx.org, coursera.org, iversity.org), відхилення від якого робить успішне 
завершення неможливим, інші (як p2pu.org, udacity.com, openuped.eu) 
дають можливість повністю самостійно встановлювати навчальний графік 
(„learning at own pace”). Обов’язковим для онлайн-курсів є чітке 
визначення цілей навчання, переліку компетенцій, яких слухач набуде 
після успішного завершення курсу, зазначення вимог до його початкового 
рівня підготовки та приблизна оцінка часу, який необхідно буде 
затратити, щоб впоратися з завданнями. Як правило, реєстрація на курс 
передбачає зобов’язання не порушувати певні етичні норми („honor 
code”), не списувати та не поширювати розв’язків. 

Вже традиційним стало використання відеолекцій та відеосемінарів 
(рис. 1), запис яких розміщують на серверах відкритого доступу 
(наприклад, youtube.com чи vimeo.com). Це дозволяє студентові 
переглядати пояснення викладача довільну кількість разів у зручний час, 
повертатися до нього, за потреби, на наступних етапах навчання. 
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Багато курсів надають вільний доступ до навчальних матеріалів 
(підручників, віртуальних тренажерів, студентських версій комп’ютерних 
програм), доступ до яких на загальних підставах є обмеженим або 
платним. Це дозволяє і студентам відчути себе на рівних зі своїми 
однолітками – слухачами провідних університетів, і викладачам 
(приєднавшись до дистанційного курсу в ролі студента) підвищити свою 
кваліфікацію, ознайомитися із новими науково-методичними здобутками 
закордонних закладів освіти.  

В умовах загрозливого скорочення фактичного бюджету часу, 
виділеного на вивчення фундаментальних дисциплін, та катастрофічного 
розриву між декларованим та дійсним рівнем знань вступників 
використання ресурсів масових відкритих онлайн-курсів може стати 
дієвим елементом інформаційного забезпечення навчальних курсів. 
Проблема впровадження інструментів оцінювання навчальних досягнень, 
які є достатньо інформативними, достовірними та забезпечують 
коригуючу функцію, є одною з найбільш важливих [2]. У 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя системи тестового контролю (СТК) електронних навчальних 
курсів, які є компонентом навчально-методичного забезпечення, 
застосовуються вже впродовж кількох років [6]. Оптимальне застосування 
СТК полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими та 

Рисунок 1. Використання відеосемінару на платформі edx.org в курсі 
Massachusetts Institute of Technology „8.01x Classical Mechanics” (зліва) та на 
платформі ATutor в курсі ТНТУ „Фізика: дистанційний підготовчий курс” 
(справа) 
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апробованими методами контролю. Як безперечні переваги електронної 
СТК слід відзначити оперативність обробки результатів та можливість 
одночасного контролю знань великої кількості студентів, звільнення 
викладача від монотонної роботи. Слід відзначити, що СТК масових 
онлайн-курсів природничо-математичного напряму неодмінно включають 
набір задач різної складності з поелементною перевіркою розв’язків у 
формі тестів з відкритою відповіддю, яка автоматично перевіряється 
навіть і в аналітичній формі (див. рисунки 2, 3).  

Рисунок 2. Задача з автоматизованою перевіркою розв’язку в аналітичній 
формі на платформі coursera.org в курсі Rice University  „Fundamentals of 
Electrical Engineering” 
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Неможливо переоцінити важливість впровадження в дистанційний 
курс засобів візуалізації (рис. 4), які дозволяють студентові, самостійно 
експериментуючи з явищем чи приладом, «відчути» його та розвинути 

Рисунок 4. Візуалізація електричного поля диполя у курсі Massachusetts 
Institute of Technology „8.02x Electricity and Magnetism” на edx.org 

Рисунок 3. Задача з автоматизованою поетапною перевіркою розв’язку в курсі 
Massachusetts Institute of Technology „8.02x Electricity and Magnetism” на edx.org 
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наукову інтуіцію, а також симуляторів технічних установок та 
електричних схем (рис. 5). Ці засоби суттєво підвищують мотивацію до 
самостійної роботи та глибину засвоєння матеріалу. 

Як позитивні, так і негативні наслідки має використання в 
навчальних цілях соціальних мереж („social networking”). До негативних 
можна віднести небезпеку розсіяння уваги студента на сторонні речі, 
неможливість повністю контролювати навчальне середовище і уникнути 
проникнення реклами, нетолерантних та провокаційних матеріалів. До 
позитивних – розвиток навичок професійної співпраці, фахового 
обговорення, навіть формування професійної мережі (див. рис. 6). 

Рисунок 5. Інструменти побудови та аналізу електричних схем в курсі 
Massachusetts Institute of Technology „6.002x Circuits and Electronics” на edx.org 

Рисунок 6. Приклад обговорення теми, що сягає за рамки програми, у форумі  
курсу Columbia University „MOS Transistors” на платформі coursera.org 
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Найбільша користь від форумів у відкритих дистанційних курсах полягає 
в тому, що студент може у будь-який час доби знайти підтримку та пораду 
або отримати додаткову мотивацію, надавши таку підтримку іншим. 
Останнє спонукає вивчати матеріал курсу навіть більш глибоко, ніж це 
передбачено програмою. З досвіду можемо стверджувати, що активна 
робота з дистанційним курсом дає можливість відчути задоволення від 
навчання, що є потужним стимулом для самостійної роботи над своєю 
освітою впродовж всього життя. 

Цікавим явищем, яке виникло на платформі coursera.org, є взаємне 
оцінювання робіт студентами („peer grading”) за критеріями, визначеними 
інструктором. Така практика дозволяє підняти рівень відповідальності 
студентів та дає їм додаткову можливість вчитися у своїх колег (рис. 7).  

З огляду на необхідність постійного розвитку методів та засобів 
навчання, на кафедрі фізики ТНТУ вже близько року діє експеримент з 
використання елементів масових відкритих онлайн-курсів 
“Nanotechnology: the basics”, “Fundamentals of Electrical Engineering” на 
платформі Coursera та “Circuits and Electronics” на платформі edX як 
додаткових навчальних ресурсів до курсів фізики та електроніки. 
Оскільки про ефективність впровадження новацій в освіті слід судити 
лише на підставі аналізу достатньої кількості об’єктивних даних, якими є 
результати навчання (наприклад, статистика контролю навчальних 
досягнень), експеримент, що триває в ТНТУ, не може поки-що привести 
до конкретних висновків чи рекомендацій, на відміну від масових 
відкритих онлайн-курсів, для яких статистичні дані були глибоко 
проаналізовані [3, 7]. Однак, вже на основі перших спостережень можна 
стверджувати, що впровадження елементів зовнішніх онлайн-курсів 
підвищує мотивацію та робить дискусію в аудиторії більш жвавою та 
кваліфікованою, хоч і створює певну поляризацію всередині студентської 
групи, ще більше розділяючи активних та пасивних учасників навчальної 
діяльності. Як для викладача, так і для студента широкий інструментарій 
відкритих онлайн-курсів розширює горизонт досяжного. Зокрема, 
студенти, які успішно завершили кілька онлайн-курсів з комп’ютерних 
мереж, будуть значно краще підготованими до програм, які пропонує 
мережева академія CISCO при ТНТУ чи інших подібних програм 
професійної підготовки.  
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Щоб відповідати вимогам Європейського простору вищої освіти, 
програми підготовки інженерних спеціальностей необхідно постійно 
оновлювати та вдосконалювати, враховуючи вимоги сучасного ринку 

Рисунок 7. Взаємна перевірка розв’язків студентами курсу École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne „Mécanique I” на платформі 
coursera.org 
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праці. Одними з найбільш розвинутих елементів онлайн-курсів є системи 
оцінювання знань слухачів [7]. Загальновизнано, що, незважаючи не певні 
недоліки, засоби автоматизованого контролю знань мають переваги 
швидкого та неупередженого оцінювання великої кількості студентів. 
Неможливо не віддати належне багаторівневим тестам, які базуються на 
практичнх задачах, в деяких курсах з розділів фізики, математики та 
технічних наук. Тестові засоби системи управління навчанням ATutor, яку 
використовує наш університет, не володіють тим ступенем гнучкості 
засобів оцінювання, яка властива найбільш розвинутим платформам 
coursera.org та edX.org. Проте, наша платформа має ту перевагу, що може 
бути відповідним чином модифікована на рівні університету, при 
підтримці працівників Інституту дистанційного навчання. Гнучкість 
системи контролю навчальних досягнень можна покращити [8], 
комбінуючи три компоненти: зовнішні пропедевтичні тести з спеціально 
підібраного відкритого онлайн-курсу, тестову систему локальної 
платформи ATutor та традиційні письмові тести (єдині, які передбачають 
особисте спілкування студента та викладача). В такий спосіб переваги 
різних підходів можуть взаємно підсилюватися. З іншого боку, 
скоординоване використання внутрішніх та зовнішніх навчальних засобів 
може розглядатися як певний щабель інтеграції [9] національної освітньої 
системи та глобального освітнього простору.  

Варто також відзначити, що масові відкриті онлайн-курси, які 
пропонують університети не лише з США та Європи, але з усього світу, 
здатні прискорити процес культурної адаптації студентів, які навчаються 
чи планують навчатися за програмами подвійних дипломів, розвиваючи їх 
вміння пристосовуватися до нових умов та вимог і залучаючи студентів до 
інтенсивної міжкультурної комунікації.  
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