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З огляду на необхідність постійного розвитку методів та засобів навчання на 
кафедрі фізики ТНТУ імені Івана Пулюя впроваджуються нові методичні прийоми та 
засоби забезпечення освітнього процесу [1-3], в тому числі з використання елементів 
масових відкритих онлайн-курсів (massive online open courses, MOOC).

Забезпечення конкурентноздатності випускників університетів за рахунок 
високої якості навчання є одним з фундаментальних принципів Європейського 
простору вищої освіти. Разом з тим, підвищення якості підготовки вимагає не лише 
інтенсивної роботи науково-педагогічних працівників, не лише методичного та 
технічного забезпечення навчального процесу, але також достатнього рівня готовності 
студентів на початку навчання та їх постійної мотивації до здобуття знань, необхідних 
для оволодіння майбутньою спеціальністю. В цьому зв’язку доречно підкреслити 
важливість популяризації наукових досліджень серед учнівської молоді, зокрема, в 
рамках таких заходів, як “Scientific Fun -  Наукові пікніки в Україні”, “Всеукраїнський 
фестиваль науки” та “Ніч європейського науковця в Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя”. Досі університетами недостатньо 
використовується потенціал Малої академії наук України, яка, завдяки розгалуженій 
структурі, державній підтримці та залученню кваліфікованих фахівців з вищої освіти та 
науки стала своєрідним інкубатором молодих дослідників, мотивованих продовжевати 
дослідницьку роботу в університетах, які мають до цього необхідні здібності та досвід 
участі у конкурсах-захистах МАН та наукових конференціях молодих вчених [4-6].

Для доповнення існуючого забезпечення курсу фізики, а також для організації 
самостійної роботи студентів можуть бути з успіхом використані лекційні 
демонстрації, засоби візуалізації та симуляції, принципи взаємодії із студентами, 
розроблені авторами масових відкритих дистанційних курсів [7-10]. У доповіді подано 
приклади застосування інструментарію МООС та засобів дистанційного навчання, 
проаналізовано перспективні шляхи використання ресурсів, які розміщені для вільного 
доступу, при викладанні курсу фізики у ТНТУ [11-13], проаналізовано відповідний 
досвід провідних українських вищих технічних навчальних закладів.
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