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 «Методика підготовки та проведення навчання в дистанційній 
формі» 

Опис 

Навчальний семінар знайомить слухачів з середовищем розробки проведення 

занять в електронній дистанційній формі. Семінар містить матеріали для 

ознайомлення з необхідними інструментами та засобами. Слухачі 

ознайомлюються з усіма інструментами середовища дистанційного навчання, 

виконують практичні завдання, отримуючи навички роботи в середовищі, для 

можливості розуміння процесу безпосередньої розробки та використання цього 

середовища для проведення власних занять.  

Програмою заходу передбачено проведення занять з ознайомлення з новітніми 

засобами та методиками навчання з використанням інформаційних технології та 

середовища Інтернет, пошук, аналіз та можлива обробка електронних 

навчальних ресурсів, практичні роботи з створення власних електронних 

навчальних матеріалів по своїй тематиці, практикум з процесу організації та 

проведення навчання в дистанційній формі, проведення вебінарів, дискусії та 

обмін ідеями та досвідом роботи 

Мета навчання 
Отримання знань та навичок проектування та розробки електронних 

навчальних матеріалів та курсів, проведення занять, організація колективної 

роботи в середовищі дистанційного навчання. 

Тривалість 3 дні з відривом від робочого місця по 8 академічних годин занять в день 

Аудиторія 
Викладачі та методисти, які використовують, або збираються використовувати у 

своїй педагогічній діяльності сучасні засоби електронного та дистанційного 

навчання. 

Попередні 
вимоги 

Вимоги до учасників: упевнене володіння комп’ютером, вміння створювати та 

редагувати документи в текстовому редакторі (наприклад, в Microsoft Word), 

досвід роботи в середовищі Інтернет, бажання розвиватись, вивчати та 

застосовувати в свої педагогічній діяльності нові сучасні технології та методики. 

Ресурси Слухачі забезпечуються навчальними матеріалами та власним комп’ютерним 

робочим місцем. 

Очікуваний 
результат 
навчання 

Після проходження курсу слухач буде розуміти 

 архітектуру та можливості середовища електронного дистанційного 

навчання 

 принципи проектування та створення електронних навчальних курсів для 

інтерактивного середовища навчання 

 правила організації дистанційного навчального процесу. 

 сутність вебінарів та їх місце в навчальному процесі, 

 різні типи тестових завдань та їх застосування 

 принципи організації колективної роботи учнів в середовищі 

дистанційного навчання 

 

Після завершення навчання слухач буде вміти 

 формувати цілі дистанційного навчання та вимоги до навчального 

середовища  
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 планувати електронне дистанційне навчання різних форм (синхронне, 

асинхронне)  

 створювати електронні навчальні матеріали,  

 створювати дистанційні курси різних видів та типів та призначати 

слухачів,  

 розробляти тестові завдання та формувати тести 

 створювати резервні копії навчальних курсів та відновлювати навчальні 

курси з резервних копій 

 проводити навчальні заходи в дистанційній формі з використанням різних 

видів навчальних методів та дій 

 проводити тестування та аналізувати результати 

 використання засобів Інтернет та його сервісів для створення 

навчального середовища  

 

Зміст Тема 1. Введення в технології та методи електронного дистанційного 

навчання 

Місце та цілі дистанційного навчання, основні терміни та визначення, 

засоби та моделі дистанційного навчання, інструменти комунікації та 

спільної роботи, забезпечення якості навчання в інтерактивному 

середовищі дистанційного навчання 

 

Тема 2. Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання 

Особливості та принципи дистанційного навчання, психологічні бар'єри 

та питання мотивації навчання, спілкування та зворотній зв'язок, робота 

викладача в інтерактивному середовищі 

Дискусія по Темі 2: Обговорення психолого-педагогічних аспектів 

дистанційного навчання 

 

Тема 3. Засоби організації дистанційної навчальної взаємодії 

Огляд електронних засобів навчання, системи дистанційного навчання - 

основні характеристики та властивості, навчальна діяльність в системі 

дистанційного навчання, огляд технології проведення дистанційних 

семинарів (вебінарів), моніторинг навчальної діяльності 

Практикум по Темі 3: Навчальна діяльність в середовищі Moodle 

 

Тема 4. Принципи створення електронних навчальних матеріалів 

Основи педагогічного дизайну, планування цілей та створенні структури 

курсу, інструменти розробки електронних навчальних матеріалів 

(контенту), SCORM, проект створення електронного курсу 

Практикум по Темі 4: Розробка проекту та створення структури електронного 

курсу 

 

Тема 5. Підготовка вмісту (контенту) та створення електронного курсу 

Інструменти розробки електронних курсів, пошук необхідних 

електронних матеріалів, створення, обробка електронних матеріалів, 

створення електронного курсу 

Практикум по Темі 5:  Пошук електронних матеріалів, обробка матеріалів  

 

Тема 6. Створення дистанційного курсу для навчання 

Середовище системи дистанційного навчання як засіб доставки 

електронних навчальних матеріалів, способи та види публікації 

дистанційних курсів 
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Практикум по Темі 6: Створення дистанційного курсу та загрузка (публікація) 

контенту SCORM 

 

Тема 7. Тестування учнів в процесі навчання 

Процес тестування, мета та зміст тестування, типи тестових завдань, 

засоби створення тестових завдань та тестів та їх призначення, 

реалізація навчальних цілей через види процесу тестування 

Практикум по Темі 7: Створення тестових завдань в середовищі Moodle 

 

Тема 8. Організація та проведення дистанційного навчання, тестування 

Планування навчального процесу, призначення учнів (слухачів) до 

курсу, організація навчального чи навчально-дослідного процесу в 

мережевому середовищі системи дистанційного навчання, проведення 

дистанційного курсу, комунікації в процесі та його моніторинг 

Практикум по Темі 8: Організація та проведення дистанційного навчання 

Створення навчального середовища в системі Moodle. створення середовища 

навчально-дослідного процесу в системі Moodle 

 

Тема 9. Організація та проведення онлайнових дистанційних занять 

(вебінарів) 

Засоби для проведення вебінару, особливості процесу підготовки та 

проведення вебінару  

Практикум по Темі 9: Створення матеріалів для вебінару 

 

Тема 10. Використання засобів Інтернет для організації навчального 

процесу 

Огляд та вибір засобів для реалізації своїх навчальних цілей та 

створення особистого навчального середовища 

Практикум по Темі 10: Застосування системи Skype для проведення 

віддалених переговорів.  

 

Тема 11. Підсумковий контрольний практикум  

Створення та проведення дистанційного курсу та вебінару (організація 

змішаного навчання). 

 

 


