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Анотація. Метою даного дослідження є аналіз існуючих систем 
дистанційного навчання з відкритим доступом у зарубіжних ВНЗ, 
основним завданням – визначення вимог до систем дистанційної освіти, 
об’єкт дослідження – засоби організації та підтримки системи 
дистанційного навчання, предмет – системи дистанційного навчання з 
відкритим доступом, основний метод дослідження – теоретичне 
дослідження. 

Розглянуто поняття дистанційного навчання у нормативних 
документах України. Проаналізовано провідні дистанційні курси з 
відкритим доступом. На основі сутності дистанційної освіти були 
виокремлені вимоги до її впровадження. 
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Інформатизація всіх сфер діяльності людини зробила свій внесок у 

систему освіти. Стало можливим вирішення однієї з важливих проблем 
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освіти – її доступності. Кількість людей, які прагнуть отримати освіту, з 
кожним роком збільшується. У законі України «Про вищу освіту» 
зазначено, що навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за 
такими формами: очна (денна, вечірня), заочна (дистанційна); форми 
навчання можуть поєднуватися [7]. 

«Положення про дистанційне навчання» містить таке його 
визначення: дистанційного навчання – це індивідуалізований процес 
набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 
який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 
один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій [6]. 

Дистанційне навчання вже впроваджене у навчальний процес 
більшості зарубіжних закладів освіти. Студенти всього світу знайшли у 
такій формі навчання достатньо переваг, в результаті таке навчання стало 
масовим. Аналіз освітніх ресурсів показав, що в узагальненому вигляді 
сутність дистанційної освіти полягає у: 

– широкому міжнародному доступі до найкращих світових освітніх 
ресурсів; 

– доступності всім верствам населення; 
– зменшенні вартості навчання; 
– індивідуалізації навчання; 
– відсутності необхідності відвідувати заняття; 
– суттєвому збільшенні можливостей традиційної освіти за рахунок 

формування освітнього інформаційного середовища. 
Ураховуючи масове застосування дистанційної освіти як офіційної 

форми навчання, до систем дистанційного навчання пред’являють такі 
основні вимоги: 

– комплексність (системність); 
– зрозумілий інтерфейс; 
– наявність максимальної кількості засобів комунікації (зворотного 

зв’язку); 
– наявність засобів контролю знань (включаючи самоконтроль). 
Аналіз освітніх порталів надав можливість виділити освітні ресурси 

з відкритим доступом, де можна навчатися дистанційно: 
– Coursera [1] є масштабною освітньою компанією, яка має партнерів 

із кращих університетів та організацій у світі, що пропонує безкоштовні 
курси у мережі Інтернет. Дана освітня система має 1956 курсів у 10 
категоріях, 145 партнерів з 28 країн світу. Субтитри до курсів є 43 
мовами, деякі курси доступні 18 різними мовами (у тому числі й 
українською). Викладачами найкращих університетів надані 
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відеоматеріали, додаткові ресурси, практичні завдання, які допоможуть 
студентам освоїти багато цікавих тем. На деяких курсах є можливість 
отримати сертифікат. На даному сайті існують вікові обмеження, що не 
дозволяють користуватися ресурсом особам, які не досягли 13 років; 

– edX [2] – спільний проект Гарвардського та Массачусетського 
університетів, заснований у 2012 році як система для онлайн навчання на 
масових відкритих дистанційних курсах (MOOC). Місією проекту є: 
1) розширення доступу до якісної освіти для кожного у будь-якому місці; 
2) підвищення рівня викладання і навчання на території кампусу та 
онлайн; 3) просунутий рівень навчання та навчання через дослідження. 
Система має 2194 курси з 30 предметів, 107 партнерів з різних країн, деякі 
курси доступні 10 різними мовами. Онлайн курси налаштовуються на 
індивідуальні особливості та потреби студента, надаючи йому 
можливість обрати не лише цікаву тему, а й дозволити навчатися у 
зручному для нього темпі, обираючи будь-яке місце та час. Також 
надається доступ до віртуальної бібліотеки відеозаписів лекцій та 
завдань, що розроблені викладачами різних університетів, а наприкінці 
навчання можна отримати сертифікат; 

– MIT Open Course Ware [4] – власний портал Массачусетського 
технологічного інституту з викладеними електронними курсами, що 
містить 2340 курсів з 38 спеціальностей. Курси доступні більш ніж 10 
різними мовами (у тому числі й українською). За даними статистики 
сайту, даний портал відвідало більше 200 мільйонів користувачів: 
педагогів, студентів та тих, хто бажає отримати освіту самостійно. Кожен 
курс забезпечений аудіо- та відео лекціями. Провідна ідея: публікувати 
всі навчальні матеріали в Інтернет і зробити їх доступними для всіх. 
Завдяки відкритому доступу педагоги мають змогу проаналізувати 
існуючі та поліпшити власні курси й навчальні програми; 

– Open Yale Courses [5] – відкриті онлайн курси, що викладаються 
провідними викладачами та вченими Єльського університету. Метою 
проекту є розширення доступу до навчальних матеріалів для всіх, хто 
бажає навчатися. Кожна лекція була записана в аудиторіях Єльського 
університету та доступна у відео-, аудіо- та текстовому форматах. 
Реєстрація для цього не потрібна. Прослуховування курсів не дає 
можливість отримати сертифікат. Також сайт не забезпечений 
інтерактивною складовою та можливістю спілкування. Курси більшою 
мірою є гуманітарного спрямування та будуть корисні як викладачам та 
студентам, так й учням старших класів. Даний проект має на більшість 
лекцій та інших навчальних даних ліцензію Attribution – Share Alike, яка 
дозволяє вільне використання або зміну матеріалів курсів у 
некомерційних цілях за умови зазначення назви закладу та відповідного 
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викладача як авторів курсу; 
– Harvard Extension School [3] пропонується понад 700 курсів, 

спрямованих на удосконалення професійних навичок з можливістю 
здобуття гарвардського диплому. Портал підтримує декілька форм 
організації дистанційного навчання: відеокурси, вебконференції та 
змішані. Також можна обрати день початку курсу та час, у який зручно 
займатися. 

У дослідженнях Н. В. Рашевської, С. О. Семерікова, А. М. Стрюка 
[8; 9] зазначається, що системи дистанційної навчання надають 
можливість організовувати та підтримувати процес навчання за 
допомогою мобільних та хмарних ІКТ за різними моделями навчання, 
зокрема, комбінованого. Так, експериментальне дослідження готовності 
студентів та викладачів до реалізації мобільного навчання, проведене в 
ДВНЗ «Криворізький національний університет», свідчить про 
необхідність розробки предметно-орієнтованих методик реалізації такого 
навчання [10]. 

Проведений аналіз показує, що більшість із дистанційних освітніх 
середовищ розроблено для самоосвіти студентів у вигляді бібліотеки 
електронних освітніх ресурсів. При навчанні головною умовою є суб’єкт-
суб’єктні відносини, що складно організувати дистанційними курсами. 
Записи лекцій не надають відповіді на всеможливі запитання, що 
виникають у студентів. На багатьох із цих порталів немає можливості 
здійснення навчальної комунікації як з іншими студентами, так і з 
викладачами. Проте, незважаючи на певні недоліки, необхідно 
наголосити на тому, що такі курси є основою для подальшого 
саморозвитку студента, кожен з яких може обрати власний темп та режим 
навчання, що виховує самоорганізованість, відповідальність. 
Ураховуючи сучасне соціально-економічне становище країни та активну 
інформатизацію суспільства, потрібна масова якісна освіта, яка може 
забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
максимальної кількості фахівців із мінімальним економічними, 
матеріальними та людськими ресурсними витратами. Основою такої 
освіти й повинні бути системи дистанційного навчання з відкритим 
доступом. 
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