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Анотацiя
В останнi роки у свiтi поширюються масовi вiдкритi дистанцiйнi курси двох типiв, що базується на бiхевi-

єристському та коннективiстському пiдходах. Наведено результати навчального процесу вiдкритого дистан-
цiйного курсу «Дистанцiйне навчання вiд А до Я». В роботi показано зацiкавленiсть викладачiв у новiй формi
дистанцiйного курсу i недостатню розвиненiсть персонального навчального середовища. Вiдкритi дистанцiйнi
курси можуть сприяти створенню суспiльства практикiв.

Вступ
Першi масовi вiдкритi дистанцiйнi курси (МВДК) з’явилися в 2008 р. Вони базувалися на теорiї кон-

нектiвiзму, яку запропонували Джордж Сiменс i Стефен Даунс. За короткий час цей тип курсу отримав
велику популярнiсть. 2011 рiк був названий роком вiдкритих дистанцiйних курсiв (сMOOC - connective
Massive Open On-line Course).

В цьому ж роцi Стенфордський унiверситет провiв кiлька вiдкритих курсiв з iнформацiйних техно-
логiй, на якi пiдписалося сотнi тисяч слухачiв. Дистанцiйнi курси припускали перегляд вiдео матерiалу,
роботу з текстом, виконання завдань з автоматичною перевiркою i проходження тестiв (хМООС).

Таким чином, з’явилися два типи вiдкритих дистанцiйних курсiв, для яких характерна велика геогра-
фiя учасникiв, великий вiдсiв учасникiв (для хМООС – 85 вiдсоткiв, для сMOOCs -40 вiдсоткiв) i велика
масовiсть, причому для хМООС вона на порядок вище.

Масовi вiдкритi дистанцiйнi курси у свiтi
хМООС використовує когнiтивно-бихевиористський пiдхiд, мета навчання визначається викладачем, вiн

орiєнтований на вивчення технiчних дисциплiн, де можна автоматизувати перевiрку виконаних завдань,
спостерiгачiв у курсi практично немає, викладачi виконують переважно контролюючi ролi, курси вiдкритi
для всiх.

сMOOC використовує коннективiстський пiдхiд, мета навчання визначається учнем, курс призначений
для вивчення гуманiтарних дисциплiн, величезна кiлькiсть учасникiв у курсi, викладачi виконують рiзнi
ролi, для курсу характерна вiдкритiсть до персоналiзацiї навчання, дiалогу, дискусiї i бесiд i т.iн.

В хМООС «Штучний iнтелект» навчалося 160000 слухачiв, отримали сертифiкати близько 20000 слу-
хачiв, серед яких (у вiдсотках) програмiсти - 41, фахiвцi IТ - 9, аспiранти - 20, студенти - 11,6, безробiтнi
3,5, фахiвцi - 2 , 5, школярi - 1, iншi - 11,5 [1].

Массачусетський технологiчний iнститут та Гарвардський унiверситет створили проект EDX i вклали
в нього 60 млн дол.. Професори Стенфордського унiверситету Тран, Нг створили фiрму Udacity i вклали
в неї 16 млн. дол.. Фiрма Coursera отримала 22000000 дол iнвестицiй для органiзацiї хМООС, зараз її
послугами користуються 12 провiдних унiверситетiв США.

Незважаючи на ажiотаж навколо хМООС, тим не менш, висловлюються проблеми: неготовнiсть сту-
дентiв до таких курсiв, багато невизначеностi, нiхто не знає, що буде вiдбуватися у наступному роцi.
Унiверситети повиннi почати серйознi розмови про те, що все це значить.

Навчання у хМООС безкоштовне для студентiв, тому обговорюються можливi варiанти отримання
прибутку [2]. Передбачається, що студент буде платити за сертифiкат, iдентифiкацiю тестування, опла-
чувати роботу наставникiв. Решта доходiв можуть давати спонсори, продаж iнформацiї про студентiв
роботодавцям або продаж курсiв рiзним органiзацiям.

Мерiлендськом унiверситет розглядає правила оплати навчання за отримання студентом кредитiв:
вступний внесок 30 дол., вступний онлайновий курс вартiстю 753-1497 дол., портфолiо (250 дол. за перший
предмет i 125 дол. за наступнi предмети), 90 дол. за кожен кредит.

Для пояснення вiдмiнностей мiж хМООС i сМООС можна скористатися метафорою. хМООС вiдкри-
тий як дверi. Ви можете увiйти, ви можете слухати безкоштовно. сМООС вiдкритий серцем. Ви стаєте
частиною спiльноти, Ви будете прийнятi i обласканi.

Поява сМООС пов’язано з тим, що доставка вмiсту в дистанцiйному навчаннi не є навчанням, яке на-
справдi є хаотичним i невизначеним, вiдносно легко створити технологiчну iнфраструктуру для доставки
контента, важко будувати вiдносини i освiтнi спiвтовариства.

Для сМООС характерно [4]: структурована мережа, використання щоденного бюлетеня, велика кiль-
кiсть змiсту, соцiальний пiдхiд до навчання. сMOOC сприяє кластеризацiї людей навколо центрального
ядра.

У сМООС викладач грає багато ролей (http://bit.ly/H9wbni): вiн пiдсилювач, куратор, орiєнтує i со-
цiально управляє створенням смислiв, фiльтрує, моделює i постiйно присутнiй.

Успiх студента у сMOOC забезпечує вмiння орiєнтуватися в мережi, сформованi персональне навчальне
середовище i персональна навчальна мережа, особистi цiлi. Розвиток особистостi та особистого навчання
займає центральне мiсце в сMOOC [4].

Експерти вважають, що сMOOCs пiдходить для ефективних самостiйних учнiв, якi навчилися виби-
рати змiст. Зниження активностi у курсi не може бути нi добре, нi погано. сMOOCs може бути найбiльш
ефективним як форма безперервного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї.
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Постановка проблеми
У цьому дослiдженнi перевiрялась гiпотеза, що вступнi вебiнари з формування персонального навчаль-

ного середовища та проведення очної школи-семiнару пiдвищать активнiсть слухачiв курсу та буде на-
працьований матерiал для обговорення на очнiй сесiї. Крiм того, передбачалось проведення установчих
вебiнарiв групою тьюторiв.

Вiдкритий дистанцiйний курс «Дистанцiйне навчання вiд А до Я»
Вiдкритий дистанцiйний курс «Дистанцiйне навчання вiд А до Я» складається з декiлькох частин. У

першiй частинi, яка проходила з 5 грудня 2011 року по 22 сiчня 2012 розглядалися тенденцiї створення
системи дистанцiйного навчання на сучасному етапi розвитку Iнтернет.

Основна мета курсу - проаналiзувати рiвень розвитку дистанцiйного навчання (ДН) в Українi, розгля-
нути тенденцiї розвитку дистанцiйного навчання за кордоном i сформувати вимоги до сучасної системи
дистанцiйного навчання.

Курс побудований на блогах та статтях, опублiкованих за 2-3 мiсяцi до початку курсу. Такi посилання
показують сучаснi тенденцiї у розвитку систем дистанцiйного навчання (СДН) в основному за кордоном.
Для формування посилань використовувався Твiттер. Курс охоплює всi питання формування системи
ДН.

Перед початком курсу проведено вебiнари: «Соцiальнi сервiси у навчальному процесi», «Твiттер»,
«Персональне навчальне середовище», якi мали сформувати у слухачiв навички використання соцiальних
сервiсiв у курсi.

Аналiз навчального процесу у вiдкритому дистанцiйному курсi
Всього в курсi зареєструвалася 31 особа. Вiдповiдно до Google Analitics курс вiдвiдало 430 осiб з 29

країн свiту, 117 мiст. Вiдвiдувачiв (у вiдсотках) з України – 76, Росiї – 13, Бiлорусiї – 5. Середнє щоденне
вiдвiдування становить 30 осiб., перегляд щотижневих сторiнок коливається вiд 550 до 200 на добу. За
час роботи курсу 12 чол. написали 68 блогiв, в курсi створено 85 повiдомлень. 80 вiдсоткiв учасникiв
курсу мають досвiд педагогiчної дiяльностi понад 5 рокiв, з них 68 вiдсоткiв - понад 10 рокiв. Досвiд
використання дистанцiйного навчання був розподiлений рiвномiрно вiд 1 року до 10.

На питання заключної анкети вiдповiло 22 особи, це досвiдченi викладачi, що мають стаж педагогiчної
дiяльностi понад 10 рокiв i досвiд дистанцiйного навчання - 5 рокiв, половина з них в курсi працювали до
3годин на тиждень. В процесi навчання практично всi учасники формулювали свої цiлi, якi можна звести
до загального формулювання «отримати i систематизувати знання про сучасне дистанцiйне навчання i
досвiд iнших унiверситетiв».

На питання, що нове було для них в дистанцiйному курсi, всi слухачi вiдзначили такi сервiси як
twitter, DIIGO, лiцензiї Creative Commons, персональне навчальне середовище, вiдкритi освiтнi ресурси
та дистанцiйнi курси, новi педагогiчнi пiдходи в дистанцiйному навчаннi.

Учасникам сподобалось у вiдкритому дистанцiйному курсi: Системний пiдхiд до проблеми. Формат
проведення, ненав’язливий i не жорсткий менеджмент. Велика кiлькiсть рiзних джерел iнформацiї, мо-
жливiсть працювати з iнформацiєю, з новими сервiсами в зручний час. Вiдкритiсть у спiлкуваннi, актив-
ний обмiн iнформацiєю та досвiдом мiж учасниками курсу. Його потенцiйна ефективнiсть. За певних умов
може бути запущений механiзм "самовiдтворення"курсу, тобто вiн почне працювати без явного участi ор-
ганiзаторiв.

До складнощiв у вiдкритому дистанцiйному курсi слухачi вiднесли освоєння нових iнструментiв, осо-
бисту мету навчання (динамiчну i не завжди конкретну), роботу з великим об’ємом неструктурованої
iнформацiї на iноземнiй мовi.

Висновки
Результати аналiзу вiдкритого дистанцiйного курсу показують, що новий тип дистанцiйного курсу зна-

йшов своїх слухачiв. Багато хто з них бере участь вже в третьому такому курсi. Практично сформована
поки що невелика група слухачiв, якi виступають у курсi i як слухачi, i як тьютори. Це дає можливiсть
у майбутньому сформувати спiльноту практикiв, якi будуть проводити рiзноманiтнi вiдкритi дистанцiйнi
курси. Учасники курсу взяли участь (очно i дистанцiйно) в школi-семiнарi (НТУ «ХПI», Харкiв, сiчень-
лютий 2012 р.), де були пiдведенi пiдсумки першого етапу вiдкритого дистанцiйного курсу. Слухачi вiдмi-
тили важливiсть установчих вебiнарiв. Пропозицiї учасникiв були врахованi у другiй частинi дистанцiй-
ного курсу «Дистанцiйне навчання вiд А до Я».
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