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ВПРОВАДЖЕННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЗА ВИМОГАМИ 

СУЧАСНОСТІ 

 

У зв'язку з пандемією відбувся різкий перехід  від навчання у класі до 

онлайн-навчання в багатьох країнах. Електронне навчання, яке також 

називають онлайн-навчанням - це здобуття знань, що відбувається за 

допомогою електронних технологій та засобів масової інформації. Електронне 

навчання визначається як «навчання, яке відбувається в електронному вигляді». 

Як правило, електронне навчання проводиться в Інтернеті, де студенти можуть 

отримати доступ до своїх навчальних матеріалів в будь-якому місці та в будь-

який час. Електронне навчання найчастіше відбувається у формі онлайн-курсів, 

онлайн-платформ або онлайн-програм. 

В останні роки спостерігається значне впровадження онлайн освітніх-

ресурсів: різні мовні програми, віртуальне навчання, інструменти для 

відеоконференцій чи програмне забезпечення для онлайн-навчання. Багато 

навчальних онлайн-платформ пропонують безкоштовний доступ до своїх 

послуг. 

Сучасне навчання повністю змінилося. Зараз викладачі мають змогу 

звертатися до своїх учнів через чат-групи, відеозустрічі, голосування, а також 

обмін документами. Студентам також легше спілкуватися в режимі онлайн. 

Традиційне навчання в режимі офлайн та електронне навчання можуть йти рука 

об руку. 

mailto:ovsolovyova6@gmail.com
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Коли навчальні заклади переходять до онлайн-навчання, перед ними 

постає кілька важливих моментів:  заклади повинні забезпечувати адекватну та 

надійну технічну інфраструктуру для підтримки електронного навчання; 

викладачі та студенти повинні володіти технічними навичками для 

використання електронних засобів навчання; викладачі повинні переробити 

свої курси, щоб ефективно включити електронне навчання у свою методику. 

Чим стандартніший дизайн інтерфейсу онлайн-курсу, тим успішніше 

відбувається електронне навчання. Для досягнення високих результатів 

потрібні хороші та професійні навички дизайну у викладачів. На ринку 

програмних засобів доступно багато програних пакетів, завдяки яким можна 

створювати корисні та успішні курси для електронного навчання. 
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