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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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Зокрема, на кафедрі розроблена вступна лекція для студентів 
заочно-дистанційної форми навчання економічних спеціаль-
ностей, які раніше здобували освіту в коледжах, технікумах і 
вивчали основи охорони праці. Лекція проводиться в реальному 
часі у вигляді «відеоконференції» під час проведення наста-
новної сесії студентів. Таке заняття враховує індивідуальні 
особливості студентів та їх особистий досвід, спирається на 
попередні знання студентів і, за допомогою подальшої спільної 
навчальної діяльності в мережі Інтернет, дозволяє вибудовува-
ти, конструювати нові знання. Вступна лекція називається 
«10 кроків з охорони праці для підприємця» і має на меті пока-
зати обов’язкові до виконання завдання щодо охорони праці для 
приватного підприємця, чи керівника підприємства. Заняття має 
велике практичне значення, оскільки визначає необхідні дії 
щодо організації безпечної праці і показує відповідальність 
керівника за бездіяльність. 

Лекція розпочинається зі знайомства викладача зі студентом, 
якому пропонується стати роботодавцем, керівником  віртуаль-
ного підприємства, організації, фірми. Це може бути вигадана 
фірма, фірма на якій працює студент, чи члени його родини. 
Далі в електронній презентації покроково демонструються необ-
хідні заходи щодо організації безпечної праці на підприємстві. 
При цьому викладач робить посилання на назви відповідних тем 
дистанційного курсу та пропонує студентам самостійно здійсни-
ти деталізацію кожного кроку, посилаючись на діючі норматив-
ні документи, враховуючи кількість працюючих на обраному 
підприємстві, особливості технологічних процесів, мікроклімат 
приміщень тощо. Студент створює окремий документ, в якому 
він здійснює повний аналіз діяльності «своєї» фірми в галузі 
охорони праці, та направляє його на перевірку викладачу 
наприкінці заняття, чи на наступний день. Наприклад, розпові-
даючи про крок 4 «Встановлення переліку робіт і професій, зай-
нятість в яких передбачає проходження медичних оглядів.», 
викладач нагадує слухачам що таке медогляд, які види медогля-
дів бувають і дає посилання на текст відповідної дистанційної 
лекції та текст наказу МОЗ «Про затвердження Порядку прове-
дення медичних оглядів працівників певних категорій». Сту-
дент, проаналізувавши особливості роботи «своєї» фірми, ро-
бить висновок щодо обов’язковості і частоти медоглядів для 
певних категорій «своїх» працівників, враховує необхідність 
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фінансування цих заходів, «призначає» відповідального за орга-
нізацію і проведення медоглядів тощо.  

Лекція «10 кроків з охорони праці для підприємця» дає мож-
ливість виділити з навчального курсу «Охорона праці в галузі» 
найголовніше, те, що є актуальним при відкритті нової фірми, 
організації нового виробництва. Виконана апробація названої 
лекції для слухачів Херсонського та Черкаського локальних 
центрів і отримала хороші відгуки студентів. 

Отже, перевагою дистанційного навчання є можливість вра-
ховувати індивідуальні особливості студентів, їх активність, 
рівень підготовки, спеціальність тощо. Запропонована вступна 
лекція для дистанційного навчання дозволяє здійснити конст-
руювання нових знань через використання методів пошуку, 
аналізу, зіставлення інформації, розвитку критичного мислення. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ  
ОСВІТИ КРАЇН ЕС 

І. С. Роговий, к. т. н., доцент кафедри ТОХВіТ 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

Останніми роками дистанційне навчання в країнах Європей-
ського Союзу стало важливим сектором освіти. 

Історія дистанційного навчання та викладання нерозривно 
пов’язана з розвитком науково-технічного прогресу, включаючи 
розвиток інтерактивних медійних і дидактичних інструментів. 

Технічну частину розвитку дистанційного навчання можна 
розділити на три частини: перша частина (кінець XIX століття) 
навчання за допомогою кореспонденції, друга частина (кінець 
XX століття) телекомунікація та стандартні ВНЗ, і третя частина 
(останні 30 років) до вище перерахованого додається навчання 
за допомогою комп’ютера і Інтернет. 

Суть того, що дистанційне навчання надає можливість пере-
ривати і продовжувати освіту в залежності від індивідуальних 
можливостей і потреб студента є однією з нагальних проблем. 
Відповідно до моделі багатовимірних задач навчання, (multi-
dimensional learning tasks model) 1 студент отримує кілька 
видів завдань когнітивного навантаження, під час дистанційного 
навчання, що і є однією з причин переривання дистанційного 
навчання. У свою чергу, когнітивне навантаження студента 
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