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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У статті проведено аналіз стану впровадження сучасних технологій під 

час викладання дисциплін у  Львівському національному аграрному університеті 
(ЛНАУ) з початку введення карантину в Україні у  березні 2020 р. (дистанційне 
навчання) до травня 2021 рр. (денне, онлайн навчання та їх поєднання, тобто 
комбіноване навчання), показано перспективи використання навчальних 
матеріалів з англійської мови, для дисциплін аграрного спрямування на основі 
українських платформ масових відкритих онлайн-курсів Прометеус, ЛінгваСкілз 
та інших ресурсів для навчання студентів першого курсу ЛНАУ.

Ключові слова: карантин; дистанційне навчання; онлайн навчання; 
комбіноване навчання; платформа масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус».
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The article deals with the analysis o f modern technologies implementation state 
during teaching disciplines at Lviv National Agrarian University (LNAU) beginning 
from implementation o f quarantine in Ukraine in March 2020 (distance learning) until 
May 2021 face-to-face, online learning and their combination, i.e. blended learning), 
the prospects o f using the English teaching materials, agricultural teaching materials on 
the basis o f the Ukrainian mass open online courses Lingva.Skills and Prometheus 
platforms as well as other teaching resources for the LNAUfirst-year students learning.
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Карантин, спричинений епідемією коронавірусу у всьому світі та введений в 
Україні з березня 2020 р., змусив студентів і школярів всіх навчальних закладів 
навчатися дистанційно, а останнім часом -  використовувати традиційне, 
дистанційне і комбіноване навчання, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19.

Мета доповіді -  проаналізувати стан впровадження нових технологій 
викладання дисциплін у Львівському національному аграрному університеті 
протягом 2020-2021 рр., показати перспективи використання навчальних матеріалів 
з іноземних мов, а також для дисциплін аграрного спрямування та інших дисциплін 
для студентів 1 курсу спеціальності «Агрономія» на основі українських платформ 
масових відкритих онлайн-курсів.

На початку введення карантину в нашій країні викладачі та студенти 
Львівського національного аграрного університету використовували для 
викладання і навчання всіх дисциплін, в тому числі іноземних мов, в основному 
найпростіші засоби зв’язку зі студентами: е-пошту, Вайбер (Viber), а також 
дистанційні курси, укладені на старій версії віртуального навчального середовища 
(ВНС) Мудл (Moodle). Списки матеріалів для вивчення також знаходилися на веб- 
сторінці університету; всі студенти мали можливість постійно спілкуватися з
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викладачами за допомогою телефона у звуковому або плюс відео (Viber) режимах, 
відеоконференц-зв’язку Зум (Zoom), Скайп (Skype), Майкрософт Тімз (Microsoft 
Teams). Самостійна робота студентів завершувалася електронним тестуванням на 
основі опрацьованих ними матеріалів у кінці карантину за допомогою ВНС Мудл 
[3 ].

У кінці другого семестру 2019-2020 навчального року викладачам 
університету було запропоновано підвищити кваліфікацію в Навчально-науковому 
інституті заочної та піелядипломної освіти на тему «Використання платформи 
Zoom для дистанційного навчання та роботи та роботи. Користування платформою 
Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі» обсягом 180 год. Це 
дало можливість викладачам ЛНАУ покращити їхні вміння застосовувати у 
професійній діяльності сучасні дидактичні, методичні засади викладання 
навчальних дисциплін із використанням дистанційних технологій навчання під час 
наступних семестрів.

З вересня 2020 р. до травня 2021 р. викладачі університету змушені були 
поєднувати традиційне і дистанційне навчання студентів, тобто використовувати 
комбіноване навчання [5]. «Сутність комбінованого навчання полягає у поєднанні в 
один інтегрований процес інструментарію і методів самостійного (асинхронного) 
навчання з роботою з викладачем (синхронне навчання)» [б, с. 39]. Самостійне 
навчання у сучасних умовах часто здійснюється шляхом поєднання технологій 
електронного, дистанційного та мобільного навчання.

Протягом 2020-2021 н.р. було продовжено підготовку викладачів до роботи з 
новою версією ВНС Мудл, що дало можливість розширити кількість і якість 
попередньо укладених і новостворених дистанційних курсів (ДК).

Професор Б. Шуневич організував зі студентів 1 -3 курсів групу для освоєння 
роботи з дистанційним курсом з англійської мови на основі посібника Roadmap 
видавництва «Пірсон» (Pearson), що дало можливість студентам ознайомитися з 
новітніми посібниками і розробленими на їх базі дистанційними курсами згаданого 
видавництва для вивчення англійської мови. На фото 1 показано перші результати 
роботи студентів з ДК рівня В1.
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Фото 1. Результати виконання завдань студентами після 1 заняття
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Останнім часом для навчання студентів все більше як додатковий 
навчальних матеріал або для заміни дистанційного курсу, який оновлюється або ще 
не створений, використовують платформи масових відкритих онлайн-курсів 
(МВОК) -  (анг. massive open online courses, MOOC).

Інноваційна форма навчання з допомогою платформ МВОК дає можливість 
великій кількості студентів одночасно мати вільний доступ через мережу Інтернет 
до майже всіх або більшості навчальних матеріалів цих онлайн-платформ [4].

Як відомо, популярними закордонними платформами онлайн-курсів в 
Україні є: CanvasNetwork, Coursera (Курсера), edX, FUN, FutureLeam, htmldog, 
KhanAcademy, MIT MyEducationKey, OpenCourseware, Open2Study, rubymonk, 
Udacity, Udemy, XuetangX та ін. Крім закордонних МВОК, викладачі 
використовують такі українські онлайн-платформи: Prometeus (Прометеус), EdEra 
(Educational Era -  Освітня ера), ВУМопІіпе (Вільний університет Майдану онлайн), 
WiseCow (Вільний відеолекторій Мудра корова), Lingva.Skills (Лінґва.Скілз) та ін.

Під час карантину 2020 р. проф. Б. Шуневич запропонував студентам ЛНАУ 
використовувати для самопідготовки з англійської мови онлайн-курси у вільному 
доступі, які розміщені на українських платформах ЛінгваСкілз [1] і «Прометеус 
[2]. Навчальні матеріали платформ можна опановувати також під керівництвом 
тьюторів, тобто викладачів, які розробляли курси або допомагають освоїти ці 
матеріали.

Зараз на платформі Прометеус розміщено 3 онлайн-курси з англійської мови, 
а саме: Англійська для початківців (А1-А2), Англійська мова для кар’єрного 
зростання, Англійська мова для медіаграмотності.

Більше навчальних матеріалів з англійської мови рівнів від А1 до В1 можна 
знайти на платформі дистанційних курсів з англійської мови на платформі 
ЛінгваСкілз.

Протягом першого року навчання студенти бакалаврату кафедри 
«Агротехнології та екології» вивчають 12 навчальних дисциплін, а саме: Ботаніка, 
Фізіологія рослин, Тваринництво, Сільськогосподарська мікробіологія, Вища 
математика, Фізика з основами біофізики, Хімія, Безпека життєдіяльності та 
охорона праці, історія України, Англійська мова, Українська мова, Фізкультура.

Навчальні матеріали, що вивчаються студентами розміщені на платформі 
віртуального навчального середовища Львівського національного аграрного 
університету [7]. Додаткові навчальні матеріалі із вище згаданих дисциплін 
виявлені нами на платформі Прометеус. Наприклад розробники навчальних 
матеріалів платформи Прометеус пропонують з ботаніки та фізіології рослин два 
інтенсивні онлайн-курси Агроінженерія та Агрономія. У цих курсах є теми, які 
можна використовувати як додатковий матеріал для вивчення дисциплін 
Фізіологія рослин, Сортознавство та інші.

Серед загальноосвітніх дисциплін варто використати у навчальному процесі 
два онлайн-курси: Новітня історія України: від початку Другої світової війни до 
сучасності та Нова фізична культура.

Студенти можуть також провести тестування своїх знань до цих дисциплін 
на згаданих вище платформах.

Висновки. Введення карантину у березні 2020 р. на початку епідемії 
коронавірусу в Україні активізувало впровадження нових технологій 
(дистанційного і, зокрема, онлайн, а також комбінованого) навчання.

Проведений нами аналіз дисциплін, що вивчають студенти першого курсу
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навчання спеціальності «Агрономія» та наявності онлайн-курсів з цих дисциплін 
свідчить, що деякі курси з платформи Прометеус, а також всі курси платформи 
Лінгва.Скілз можна використати як додаткові ресурси до навчальних матеріалів, 
які викладачі пропонують студентам під час занять і для самостійної підготовки.

Студенти бакалаврського рівня Львівського національного університету 
залежно від спеціальності поглиблюють свої знання з іноземних мов в університеті 
протягом 1-4 років, а за допомогою платформ МВОК зможуть продовжувати 
працювати з навчальними матеріалами самостійно впродовж всього навчання у 
нашому університеті.

Робота студентів з онлайн-курсами платформ МВОК Прометеус, 
Лінгва.Скілз допомагає їм краще підготуватися і пройти тестування для отримання 
сертифікату про знання мови рівнів А1-В1, а також на рівні В2, який потрібний для 
вступу у магістратуру, після першого або наступних років навчання в університеті.

Перспективи подальших досліджень стосуються опису запропонованих нами 
методик організації комбінованого навчання іноземних мов шляхом включення у 
навчальний процес матеріалів платформ МВОК разом з дистанційними курсами, 
створеними викладачами кафедри іноземних мов ЛНАУ, під час занять зі 
студентами денної і заочної форми навчання.
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