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Впровадження дистанційного навчання (ДН) у Львівському 

університеті безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) розпочалося зі створення 

електронної бібліотеки мультимедійних навчальних матеріалів у 2001 р. та 

Лабораторії дистанційного навчання (2004 р.). На сервері університету було 

встановлено віртуальне навчальне середовище (ВНС) ILIAS, а потім 

організовано роботу Віртуального університету (2008 р.) та інстальовано 

ВНС Moodle [1]. 

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту 

складається з чотирьох кафедр: практичної психології та педагогіки, 

гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, технічного перекладу, 

кафедри українознавства. 

З самого початку створення електронної бібліотеки університету 

викладачі кафедр Інституту почали розміщувати на ній навчальні 

матеріали до своїх лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних 

робіт: електронні тексти, презентації у формі PowerPoint, авдіо- і відео, 

методичні рекомендації для різних дисциплін та ін. 

Наступним кроком впровадження нових технологій у викладанні 

дисциплін було розроблення дистанційних курсів на основі згаданих вище 

електронних матеріалів, презентацій.  

Мета доповіді – описати навчальні матеріали, а також віртуальне 

навчальне середовище, на основі якого укладено дистанційні курси, та 

розглянути перспективи впровадження дистанційного навчання в Інституті.     

Перші дистанційні курси з англійської мови для курсантів і студентів 

розроблені та апробовані в ЛДУ БЖД у 2005 р. на основі ВНС ILIAS. 

Зі створенням Віртуального університету для укладання ДК в ЛДУ 

БЖД почали використовувати ВНС Moodle, яке успішно використовується у 

більшості вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, з метою обміну за 

необхідності дистанційними курсами з цими ВНЗ.  

Інтенсифікувати процес створення дистанційних курсів з 

психологічних та інших дисциплін стало можливим завдяки введення в 

навчальний план курсантів і студентів магістерського рівня дисципліни 

«Теоретичні основи дистанційного навчання». 

Курс лекцій з цієї дисципліни створений на основі дисертаційного 

дослідження Б. Шуневича [3], його досвіду під час піврічного стажування у 

ВНЗ, які впровадили ДН у США, участі в світових конференціях з цієї 

тематики у Відні (1999 р.), Дюссельдорфі (2001 р.), Гонконзі (2003 р.) та 

опублікований у формі однойменного навчального посібника [2].   

Під час лекцій з цієї дисципліни курсанти і студенти вивчають теорії і 

моделі дистанційного навчання, закордонний та український досвід 

організації нової технології навчання, а на практичних заняттях створюють 



дистанційні курси з різних дисциплін за допомогою ВНС Moodle на базі 

Віртуального університету [1]. Наприклад, протягом першого семестру 2015-

2016 н.р. курсанти та студенти магістерського рівня спеціальності 

«Практична психологія» створили для кафедр Навчально-наукового 

інституту психології та соціального захисту 24 ДК, які викладачі 

використовують, поки що, як допоміжні навчальні матеріали, а в перспективі 

– для дистанційного навчання. Серед цих дистанційних курсів 6 укладено для 

психологічних дисциплін, а саме: Основи психотерапії; Основи 

психокорекції; Юридична психологія; Міжособистісне спілкування; 

Психологія здоров`я; Психологія та педагогіка вищої школи.  

Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи має у своєму 

розпорядженні 7  ДК, а саме: Загальна соціологія; Соціальна робота з 

конкретними групами клієнтів; Філософія психології; Професійна етика та 

службова етика; Соціологія; Історія України; Релігієзнавство.  

Викладачі кафедри технічного перекладу створили самостійно або 

спільно зі студентами і курсантами 31 ДК, наприклад, Практичний курс 

англійської мови; Технічна англійська мова; Історія світової літератури; 

Вступ до галузевого перекладу; Комп’ютерна лексикографія та ін., а кафедри 

українознавства – 5 ДК, а саме: Практичний курс української мови, 

Українська мова та культура; Риторика; Стилістика усного і писемного 

мовлення; Українська мова (за професійним спрямуванням).   

Таким самим чином будуть створені дистанційні курси до всіх 

дисциплін, які проводяться для курсантів і студентів бакалаврського і 

магістерського рівня в Інституті. 

Проблеми, які виникають під час розроблення дистанційних курсів, 

організації дистанційного і комбінованого навчання, викладачі і студенти 

можуть обговорити під час щомісячних засідань семінару «Теорія і практика 

дистанційного і комбінованого навчання в Україні та за кордоном», який 

проводиться в ЛДУ БЖД з 2005 р.  

Для тих учасників засідань семінару, які не можуть приїхати у наш 

університет, є можливість виступити у відеорежимі за допомогою Скайпу, 

вебінару або відеоконференційного обладнання.  

Висновки. Створення дистанційних курсів дасть можливість у 

майбутньому організувати дистанційну форму навчання бакалаврів і 

магістрів всіх напрямів підготовки Інституту. 
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