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Дистанційне навчання – новий освітній досвід, що впроваджується в 

Україні порівняно недавно, але вже зміг зайняти важливу нішу в 

педагогічному середовищі. Необхідність такого методу навчання обумовлена 

різними факторами, серед яких можна назвати потребу в інтерактивній 

взаємодії студентів і викладачів в процесі навчання, надання студентам 

можливості самостійної роботи з вивчення програмового матеріалу. 

Для дистанційного навчання дисциплін хімічного спрямування нами 

використано пакет модульного програмного забезпечення Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) з відкритим кодом (ліцензія 

GNU GPL). Ця програма управління дистанційним навчанням орієнтована на 

взаємодію між викладачем та студентом. Moodle дозволяє вивчати хімію 

онлайн через використання наступних елементів системи: лекція (теоретичні 

матеріали основних розділів дисципліни); глосарій (словник хімічних 

термінів), довідкові матеріали (матеріали, які необхідні для підготовки до 

практичних та лабораторних робіт, константи фізико-хімічних величин), 

завдання (матеріали для самостійної роботи студента), тести [1-2].  

Використання ресурсів платформи дозволяє викладачу скоротити час 

на опрацювання результатів перевірки знань студента, швидко отримати 

інформацію про ступінь засвоєння навчального матеріалу і відповідно 

корегувати подальшу роботу. Викладачі, що займаються педагогічною 

діяльністю дистанційно, можуть приділяти увагу більшій кількості студентів і 

працювати, навіть перебуваючи у відрядженні чи на конференції за кордоном. 

Студент, який навчається дистанційно, може самостійно скласти для 

себе індивідуальний графік навчання. Він може консультуватись з викладачем 

за допомогою електронної пошти, що іноді ефективніше та швидше, ніж 

призначити особисту зустріч при очному або заочному навчанні. Проміжна 

атестація студентів дистанційних курсів проходить у формі on-line тестів. 

Тому в студентів менше причин для хвилювань. Перевагами тестування над 

іншими формами контролю знань є об’єктивна перевірка правильності 

відповідей на тестові завдання. Успішне вирішення проблеми впровадження 

дистанційної освіти в Україні сприятиме підвищенню якості і рівня 

доступності вищої освіти.  
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