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Упродовж всього життя в залежності від професійних потреб  
студент може сам вибирати навчальні дисципліни та окремі 
матеріали, а при необхідності консультується з викладачами та 
методистами. Також до послуг студента електронна бібліотека 
ВНЗ. Тобто, дистанційне навчання зовсім не означає, що студен-
ту видадуть завдання і збудуть про нього до отримання диплому 
– навчання постійно контролюють викладачі. Така форма отри-
мання освітніх послуг особливо приваблива для тих, хто змінює 
напрямок своєї професійної діяльності та потребує другої вищої 
освіти. 

На сьогодні провідні українські ВНЗ відносяться до дистан-
ційної форми навчання без особливого ентузіазму: таку можли-
вість пропонують лише 9 ВНЗ, в тому числі і наш університет, 
до того ж, не за всіма спеціальностями. Проте таке навчання 
можна розпочати як одразу після школи, так і в будь-якому віці 
та коригувати спеціалізацію навчання в залежності від власних 
потреб. Вартість дистанційного навчання коливається від 3 000 
до 7 000 грн, що в два, а в деяких випадках навіть в чотири рази 
дешевше денної форми і на 10–30 % менше плати за навчання на 
заочному відділенні. 

Отже, беззаперечною перевагою дистанційного навчання є 
можливість враховувати індивідуальні потреби студентів, їх ро-
бочий графік, особливості практичного використання отрима-
них знань під час роботи, тощо. З урахуванням можливостей 
дистанційного навчання, можна сказати, що така форма надає 
знання для кар’єрного зростання фактично не тільки без відриву 
від виробництва, а і без відриву від життя. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО  
НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

Л. І. Маніна, к. т. н., доцент; 
С. Р. Вахтін, к. т. н., професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

Навчальна дисципліна «Основи охорони праці» в 21 столітті 
набуває все більшого значення в зв’язку із мільйонними втрата-
ми населення Земної кулі як в побуті, так і на виробництві. ООН 
розглядає всі можливі форми освіти, в тому числі і дистанційну, 
як реальну можливість для населення Землі знати та вміти 
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протидіяти існуючим шкідливим та небезпечним факторам. 
Дистанційна форма навчання має в цьому сенсі значні переваги: 
всі надбання науки і практики в сфері захисту людини від не-
безпек концентруються сьогодні в інформаційній сфері. Дистан-
ційна форма навчання в галузі безпеки створює можливість 
масового самонавчання незалежно від територіального знахо-
дження людини, реалізувати своє право на отримання інфор-
мації про систему особистої безпеки.  

Дистанційний курс навчальної дисципліни «Основи охорони 
праці» дозволив удосконалити науковий підхід до надання сту-
дентам важливої інформації про систему превентивної безпеки, 
обґрунтування основних положень, логічність викладу навчаль-
ного матеріалу, оптимальну форму взаємодії між викладачем і 
студентом з врахуванням відстані розташування навчального 
закладу та освітньої підготовки слухачів.  

Нова форма надбання знань з особистої безпеки в навчальній 
дисципліні «Основи охорони праці» дозволяє реалізувати новіт-
ні принципи системності, наочності, безмежний простір науко-
вого дослідження. Особливий аспект у вдосконаленні викла-
дання навчальній дисципліні «Основи охорони праці» стосу-
ється в забезпеченні студентів дистанційного навчання методич-
ними матеріалами на українській, російській та англійській 
мовах, що надає можливість вчитися в ВНЗ Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки і торгівлі» студентам різних 
країн і континентів. 

Дистанційне навчання з безпеки людини особливо ефективне 
тому, що полягає в можливості безпосереднього візуального 
контакту з кожним студентом, як підчас лекційних занять, так і 
в екзаменаційному процесі Режим електронної пошти дозволяє 
ефективно контролювати вивчення кожним студентом кожного 
розділу навчальної дисципліни «Основи охорони праці» і спра-
ведливо оцінювати відповіді підчас виконання практичних 
занять і враховувати під час іспиту правильні відповіді на тести, 
налагодити зворотній зв’язок, забезпечити діалог і постійну 
підтримку студентів, які знаходяться на відстані. 

За три роки дистанційного викладання навчальної дисцип-
ліни «Основи охорони праці» викладачі пройшли підвищення 
кваліфікації в аспекті користування сучасними педагогічними та 
інформаційними технологіями, психологічно готові до викла-
дання навчального матеріалу в новому інформаційному середо-
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вищі, одночасно і студенти навчаються користуванню новітніми 
інформаційними системами, що створює ефективний творчий 
тандем. Особливо треба відмітити створення нормативної бази 
оцінки знань студентів, що дозволяє безконфліктно приймати 
екзамени та заліки, не допускаючи психологічних травм як для 
викладачів так і для студентів. 

Підводячи підсумки вдосконалення дистанційного навчання 
навчальної дисципліни «Основи охорони праці» можна вказати 
наступне: 

 стався кваліфікований та інтелектуальний розвиток  в 
системі безпеки людини в побуті та на виробництві. 

 надійна безпека кожної людини, яка досягається опти-
мальним дистанційним навчанням, є запорукою високопрофе-
сійного та здорового населення України. 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
ІНТЕРАКТИВНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЛЕКЦІЇ  

«10 КРОКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦЯ» 

В. Г. Смирнова, к. геогр. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

«Охорона праці в галузі» є нормативною навчальною дис-
ципліною, яка викладається на останніх і має велике практичне 
значення для майбутніх підприємців, керівників, фахівців 
різного рівня. Розроблений на кафедрі ТОХВіТ дистанційний 
курс з цієї навчальної дисципліни побудовано у відповідності до 
поставлених МОН вимог і передбачає поетапне освоєння кожної 
теми типової навчальної програми. Електронна лекція, наприк-
лад, є набором навчального матеріалу, який включає текст 
лекції, демонстраційний матеріал, додаткова інформація до теми 
лекції (закони, накази, постанови, стандарти тощо). Вивчення 
курсу в умовах дистанційного навчання включає основні форми 
традиційного навчання (електронні лекції, практичні роботи, 
самостійні завдання, тестовий контроль знань) та деякі нові 
інтерактивні форми організації навчального процесу. Інтерак-
тивність – це можливість активного спілкування між студентами 
групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, 
поліпшує засвоєння матеріалу. 
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