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ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Анотація. У роботі розглянуто методику використання масових відкритих онлайн курсів 

(МООС) під час підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, доведено 

важливість залучення студентів до використання відкритих онлайн курсів для самоосвіти та 

саморозвитку. Використання МООС у навчальній діяльності студентів інформатичних 

спеціальностей дає змогу їм постійно оновлювати свої знання в епоху швидкозмінних 

інформаційних технологій, удосконалювати свої вміння та навички з фахових дисциплін, і, 

зрештою, «пройти» курси, що розроблені викладачами провідних університетів світу. У 

межах дослідження було проведено порівняльний аналіз найпопулярніших МООС-

платформ, здійснено добір онлайн курсів, які доцільно було б використовувати при 
вивченні студентами дисциплін «Webтехнології та webдизайн» і «Webпрограмування». 

Розроблено модель інтеграції МООС у структуру класичної навчальної дисципліни 

(описано способи використання МООС під час виконання лабораторних, індивідуальних 

робіт, під час самостійної роботи студентів, підготовки до модульного чи підсумкового 

контролю), яка може використовуватись не лише для підготовки студентів, що навчаються 

за спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології», а й для студентів інших 

закладів вищої освіти України з врахуванням теоретичних основ і практичного досвіду 

організації дистанційного та змішаного навчання. На основі запропонованої моделі 

інтеграції описано методику використання МООС під час фахової підготовки майбутніх ІТ-

фахівців, методику організації та проведення педагогічного дослідження та наведено його 

результати. Під час проведеного дослідження було з’ясовано, що педагогічно виважене 
впровадження в навчальний процес МООС сприяє формуванню у студентів навичок 

самоосвіти, вдосконаленню та поглибленню фахових компетентностей, відкриває перед 

ними альтернативні шляхи здобуття вищої освіти. 

Ключові слова: дистанційне навчання; змішане навчання; масові відкриті онлайн курси; 

інформаційні технології. 
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1. ВСТУП 

Постановка проблеми. Освіта в ХХІ ст. стала одним з найважливіших факторів, 

що впливають на розвиток країн, оскільки сучасне суспільство базується на знаннях, 

які, своєю чергою, спричиняють різке підвищення ролі людського фактора, 

спроможності фахівця ефективно діяти відповідно до нових умов. Щоб вдало 

реалізувати себе на ринку праці, умова наявності вищої освіти вже не є визначальною. 

Загалом сучасний фахівець повинен володіти низкою психічних властивостей, 

професійними вміннями і навичками, використовуючи які, він міг би розв’язувати 

нестандартні і нетипові задачі, гнучко пристосовуватись до несподіваних ситуацій, 

раціонально, творчо, самостійно вирішувати найрізноманітніші життєві і професійні 

проблеми, які можуть виникнути, генерувати нові ідеї, вільно володіти новітніми 

технологіями. 

Державна стратегія розвитку вищої освіти України, що визначається Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Положенням про дистанційне навчання, Положенням про електронні 

освітні ресурси, Стратегією розвитку вищої освіти України на 2021 – 2031 роки, 

передбачає розбудову нової системи вищої освіти, що буде зорієнтована на підготовку 

висококваліфікованого працівника, здатного орієнтуватись у глобальних змінах 

сучасного суспільства та економіки, постійного розвитку нових інформаційних 

технологій, підготовку випускника, який буде володіти системою професійних, 

загальних та інформатичних компетентностей, що дадуть йому змогу постійно 

розвиватися, самовдосконалюватися, навчатися протягом усього життя. 

Особливе місце в професійній діяльності фахівців з інформаційних технологій 

займають навички самостійного здобуття нових знань, умінь та навичок, 

самоорганізації та постійного підвищення своєї кваліфікації, оскільки інформаційні 

технології перебувають у постійному розвитку: кожен рік зростає ступінь інтеграції 

мікросхем, з’являються нові технологічні вирішення апаратного забезпечення 

цифрових пристроїв, нові технології (активно розвиваються робото-технічні системи, 

системи штучного інтелекту, Internet of Things, 3-D друк тощо), відбувається «старіння» 

одних мов програмування і створення нових, оновлюються та створюються нові 

бібліотеки до них, і це не говорячи вже про постійне вдосконалення програмного 

забезпечення, появу нових функцій та можливостей їх використання. А тому 

«старіння» знань у сфері інформаційних технологій відбувається в кілька разів швидше, 

ніж в інших наукових та професійних галузях. 

Тому виникає гостра необхідність у підготовці конкурентоспроможного фахівця з 

інформаційних технологій, здатного орієнтуватися в мінливому інформаційному 

суспільстві та спроможного до самонавчання. Для цього необхідно, перш за все, 

забезпечити формування в майбутніх ІТ-фахівців знань з теоретичних основ їх 

функціонування, загальних (уміння вчитися, спілкуватися іноземною мовою, 

працювати в умовах невизначеності, планувати своє навантаження та ефективно 

розподіляти роботу, підтримувати високу працездатність тощо) та фахових (уміння 

швидко та легко оволодівати новими інформаційними технологіями, застосовувати нові 

стандарти в галузі інформаційних систем та технологій, опрацьовувати та відбирати 

потрібні дані серед наявного інформаційного колапсу в глобальній мережі, формувати 

нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проєктах, розробляти бізнес-

рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції та ін.) компетентностей. 

Так, одним із шляхів, що забезпечують вирішення проблеми підготовки фахівця з 

інформаційних технологій, який уміє швидко оволодівати новими знаннями та 

інформаційними технологіями, здатен навчатися протягом усього життя, є 
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використання масових відкритих онлайн курсів (від англ. Massive Open Online Courses 

– МООС) під час навчання в закладі вищої освіти та в подальшій професійній 

діяльності. На нашу думку, педагогічно виважене впровадження МООС у навчальний 

процес сприятиме ознайомленню студентів інформатичних спеціальностей з 

можливостями використання МООС, розширить їх уявлення про доступність вивчення 

інформаційних технологій з використанням курсів відомих університетів світу, 

формуватиме навички самоосвіти та саморозвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки дистанційна освіта та масові 

відкриті онлайн (дистанційні) курси – два тісно пов’язані поняття, то проведемо 

короткий аналіз досліджень з даної проблематики. Так, теоретичними та практичними 

питаннями впровадження технологій дистанційного навчання займались українські 

(О.О. Андрєєв, В.Ю. Биков, К.Л. Бугайчук, О.П. Буйницька, В.В. Бондаренко, 

Л.О. Варченко-Троценко, В.М. Кухаренко, Н.В. Морзе, Н.Г. Сиротенко) та закордонні 

(Terry Anderson, Cornelia M. Ashby, Michael G. Moore, Charles A. Wedemeyer) вчені. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів впровадження 

МООС у навчальний процес вищої школи зробили І.В. Бацуровська, К.Л. Бугайчук, 

В.М. Кухаренко, В.П. Олексюк, І.О Примаченко, О.А. Самойленко, О.В. Струтинська, 

М.А. Умрик та інші. Серед закордонних дослідників варто виокремити 

Н.В. Тихомирову, Lori Breslow, Dave Cormier, George Siemens, J. Selingo, Dhawal Shah. 

В.М. Кухаренко та К.Л. Бугайчук у роботах [1], [2], [3] М. М. Березицький та 

В.П. Олексюк [4], І.В. Бацуровська [5], [6] описують зміст поняття «масові відкриті 

дистанційні курси», проводять дослідження структури МООС різних типів та 

особливостей їх реалізації. У їх дослідженнях досить ретельно розглянуто педагогічні 

та організаційні особливості організації світових платформ МООС та український 

досвід у цій сфері. У роботах [1], [3] та [7] проведено історичний аналіз становлення та 

розвитку МООС у світі. 

Н.В. Морзе, О.П. Буйницька, Л.О. Варченко-Троценко в навчальному 

посібнику [8] розглядають традиції та інновації сучасної освіти, проводять огляд 

масових відкритих онлайн курсів як складової системи відкритої освіти. 

О.А. Самойленко [9] проведено огляд освітніх онлайн платформ, їх змістового 

наповнення та доступності. 

Досить велика кількість наукових робіт щодо питань впровадження МООС у 

навчальний процес закладів вищої освіти міститься в працях закордонних учених. 

Зокрема в роботі [10] проведено огляд літературних джерел з МООС. A.A. Aldahdouh, 

A.J. Osório в [11] та A. McAuley, B. Stewart, G. Siemens, D. Cormier в [12] розглядають 

теоретичні та практичні аспектам використання МООС у вищій освіті. У 

роботах [13], [14], [15] наводяться переважно порівняльні характеристики 

використання відкритих онлайн курсів, статистичні дані щодо розподілу курсів між 

науковими галузями, кількості слухачів, зареєстрованих на курс, порівнюються 

відсоткові відношення тих, хто завершив курс, хто пройшов його частково, і тих, хто 

просто записався на курс без активної діяльності. 

D. Andone, V. Mihaescu [16] описують досвід впровадження МООС у систему 

класичних навчальних курсів закладів вищої освіти, аналізують можливість 

використання засобів онлайн навчання та їх вплив на формування професійних 

компетентностей. M.J. Israel в роботі [17] аналізує можливі шляхи використання МООС 

в умовах організації змішаного навчання, наводить висновки щодо ефективності 

результатів навчання з використанням МООС та його вплив на студентів та викладачів. 

A. Bralić, B. Divjak в [18] наводять результати експериментального дослідження з 

використання МООС при вивченні студентами навчальної дисципліни «Дискретна 

математика і теорія графів» при підготовці студентів спеціальності «Інформаційні 
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технології та програмна інженерія» в Загребському університеті. У цій роботі досить 

детально розглядаються результати анкетування студентів і наводяться статистичні 

дані проведеного експерименту, проте методика організації навчання з використанням 

МООС та схема інтеграції в структуру начальної дисципліни не описана. Відсутні 

також рекомендації щодо використання МООС при вивченні студентами дисциплін 

циклу «програмування». 

З початку 2000-х років в Україні активно проводилися дослідження з 

теоретичних, практичних та методичних основ впровадження дистанційної освіти у 

заклади вищої освіти. Проте з появою в світовому освітньому середовищі МООС 

з’явилися дослідження українських науковців щодо теоретичних та методичних 

аспектів впровадження масових відкритих онлайн курсів у заклади вищої освіти 

України. Надалі кількість досліджень з даної тематики невпинно зростала. Зокрема 

варто виокремити ряд досліджень, у яких досліджується з питань інтеграції МООС у 

класичні навчальні дисципліни (навчальні дисципліни що вивчаються в очній формі 

шляхом проведення лекційних, лабораторних, семінарських, практичних, 

індивідуальних занять): 

 Аналіз можливостей використання МООС при підготовці інженерів-

програмістів та інженерів-викладачів, порівняння МООС з вивчення 

алгоритмів проведено Л.А. Ібрагімовою в роботі [19]. 

 О.В. Струтинська та М.А. Умрик у працях [20], [21] досліджують можливості 

використання технології МООС для підготовки майбутніх учителів 

інформатики. У їх роботах проведено аналіз сучасного стану впровадження 

масових відкритих онлайн курсів в Україні, наведено переваги та недоліки 

застосування МООС під час підготовки майбутніх учителів інформатики. 

Отже, в описаних вище наукових дослідженнях частково розглядаються питання 

впровадження МООС у систему вищої освіти України, проте не вказано, у який спосіб 

МООС мають впроваджуватись у систему освіти в межах чинного законодавства та як 

саме їх інтегрувати в структуру вивчення навчальних дисциплін підготовки фахівців 

певної спеціальності. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності використання МООС у 

навчальному процесі закладів вищої освіти України, розроблення та опис окремих 

компонентів методики використання МООС при організації змішаного навчання 

студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» в умовах змішаного навчання. 

2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводилось на базі факультету інформатики Національного 

педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Експериментальне 

дослідження полягало в залученні студентів інформатичних спеціальностей, зокрема 

студентів різних спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» до 

використання масових відкритих онлайн курсів при вивченні фахових дисциплін в 

умовах змішаного навчання. 

Для досягнення поставленої в роботі мети було проведено аналіз нормативних та 

методичних документів у сфері освіти, освітніх стандартів підготовки фахівців з 

інформаційних технологій; визначено їх типи, переваги та недоліки використання; 

з’ясовано зміст поняття «масовий відкритий онлайн курс», здійснено огляд наукових 

публікацій українських та закордонних вчених щодо питань методики вивчення та 

впровадження в навчальний процес МООС. Під час дослідження було використано 

теоретичні (аналіз літературних джерел та нормативних документів, порівняння думок 

учених щодо використання МООС при навчанні студентів, узагальнення і 
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систематизація теоретичного матеріалу з проблеми дослідження) та емпіричні 

(анкетування студентів, бесіди зі студентами та викладачами, аналіз результатів 

експериментального дослідження) методи. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Сучасному інформаційному суспільству характерне інтенсивне і масове 

впровадження нових технологій у всі сфери життєдіяльності. Дедалі глибше 

проникають у виробництво, сферу обслуговування та розваги, робото-технічні системи, 

у суспільний побут та організацію функціонування житлових приміщень – технології 

Інтернету речей, активно розвиваються та впроваджуються системи штучного 

інтелекту та експертні системи. Не оминають стороною процеси глобалізації та 

інформатизації і систему освіти. Серед сучасних освітніх трендів можна виокремити 

такі, як-от: використання сучасних педагогічних технологій та персоналізації навчання, 

технологій дистанційного навчання, хмарних технологій, мобільного навчання та 

МООС. Вони впливають не тільки на зміст освіти та її якість, але й визначають певною 

мірою добір методів, засобів і форм організації навчальної діяльності. 

У даному дослідженні під дистанційним навчанням будемо розуміти форму 

організації навчального процесу, відповідно до якої всі учасники навчально-виховного 

процесу перебувають територіально в різних місцях (перебування об’єкта та суб’єкта 

навчання в межах однієї лабораторії та їх взаємодія віч-на-віч неможливі), а організація 

навчального процесу відбувається з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. Водночас взаємодія та комунікація учасників може відбуватись у 

синхронному (Інтернет-конференції, чати) та асинхронному (CMS-системи) форматах. 

Змішане навчання – це форма організації навчальної діяльності з використанням 

як традиційних (лекції, практичні чи семінарські заняття, лабораторні роботи тощо), 

так і дистанційних форм організації навчального процесу (поєднання очного та 

електронного навчання). 

Однією з найновіших форм організації дистанційного навчання, що активно 

використовується у світовому освітньому просторі, є масові відкриті онлайн курси – 

розміщені в мережі Інтернет навчальні курси з вільним доступом до них, яким 

притаманні дві ключові риси: відкритий доступ та масовість. Відкритий доступ 

передбачає безкоштовність курсу та його відкритість для доступу, а масовість – участь 

у проходженні курсу великої кількості учасників з усього світу. 

МООС з’явились не спонтанно, а є логічним розвитком відкритих освітніх 

ресурсів і дистанційного навчання [8]. Уперше термін МООС [1], [22] був 

запропонований у 2008 році Браяном Олександром і Дейвом Кормье під час навчання 

на першому відкритому онлайн курсі «Connectivism and Connective 

Knowledge» [4], [12], який проводили Джордж Сіменс і Стівен Даунс. У наступні роки 

ідея створення та використання масових відкритих курсів здобула неабияку 

популярність не тільки як форма організації дистанційного навчання, але і як спосіб 

швидкого і вільного доступу студентів до матеріалів навчальних дисциплін під час 

навчання в університеті, засіб для набуття нових знань, умінь та навичок, розвитку та 

самоосвіти абсолютно всіх верств населення, що мають доступ до глобальної мережі. 

Оскільки перші МООС були орієнтовані лише на студентів, то більшістю їх 

учасників є молодь. З одного боку, вільний доступ до МООС дає змогу пройти 

навчання на курсах провідних університетів та викладачів світу, а з іншого боку – 

відкриває широкі можливості доступу до якісної та зручної форми здобування освіти 

для людей, які не мають можливості повноцінно навчатись через певні проблеми зі 

здоров’ям, географічні, часові, фінансові чи процедурні обмеження. 
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Дистанційний навчальний курс – це комплекс логічно структурованих навчально-

методичних матеріалів, призначених для організації індивідуального та групового 

навчання з використанням технологій дистанційного навчання (переважно з 

використанням CMS чи LMS-систем). Доступ до дистанційного навчального курсу 

забезпечується засобами ІКТ з використанням мережі Інтернет, а «взаємодія» з 

викладачем (чи тьютором) відбувається зазвичай в асинхронному режимі. 

Відмінністю МООС від дистанційних навчальних курсів є автоматизація навчання 

на них, оскільки при збільшенні кількості студентів не потрібно збільшувати штат 

працівників університету. Велика частина запитань, що виникають у процесі 

проходження курсу, може вирішуватись у чатах, соціальних мережах на форумах, 

оскільки MOOC залучає слухачів, які в процесі навчання самоорганізуються для 

досягнення відповідних цілей, рівня знань і навичок, а також за спільними інтересами. 

Масові відкриті онлайн курси зазвичай містять відеоуроки, теоретичний матеріал 

поданий засобами вебтехнологій, завдання із зворотнім зв’язком та форуми, 

використання яких дає змогу слухачам курсів взаємодіяти з викладачами та між собою. 

Про важливе місце в системі освіти масових відкритих онлайн курсів наочно 

«говорить» статистика постійного збільшення їх кількості на світових МООС-

платформах. На рис. 1 наведено динаміку зміни кількості відкритих онлайн курсів з 

2012 по 2020 роки за даними ресурсу Class Central [23]. 

 

 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості МООС 

У системі освіти Україні наразі дистанційна вища і середня освіта в повному 

обсязі не реалізовані, оскільки відсутня нормативно-правова база для повноцінного 

впровадження дистанційного навчання. Проте впродовж останніх 10 – 12 років у 

більшості закладів вищої освіти України існують реальні спроби впровадження 

дистанційних технологій навчання, використання відкритих (у вільному доступі) чи 

закритих (доступних лише для студентів одного вищого навчального закладу) онлайн 

ресурсів. Відповідно не існує і єдиного підходу щодо моделі впровадження та методики 

організації такого навчання, зокрема закріплених на законодавчому рівнях. 

Про важливість дистанційної форми здобуття вищої освіти говорить той факт, що 

в деяких країнах Європи та Азії до 30 % студентів вже здобувають вищу освіту в такай 

спосіб, а прогнозується, що їх кількість найближчим часом збільшиться до 50 %. 

Найбільші та найпрестижніші університети світу передбачають можливість 

дистанційної або змішаної форми отримання вищої освіти на всіх рівнях, з’являються 

віртуальні університети [24]. 
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Вагомим поштовхом до активізації пошуку шляхів впровадження технологій 

змішаного (а подекуди і чистого дистанційного) навчання та його активного 

використання в Україні стали карантинні та обмежувальні заходи, спрямовані на 

боротьбу із світовою пандемією 2020 року. Безперечно, постійне збільшення 

популярності МООС насамперед зумовлене світовими процесами глобалізації, 

інформатизації, поглибленням тенденцій доступності та масовості освіти. З іншого 

боку, невеликим каталізатором пришвидшення розвитку МООС як форми здобуття 

освіти стала епідемія коронавірусу. Так, за останній рік з’явилась велика кількість 

публікацій присвячених методиці організації навчального процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання, проте в них не описано методику використання 

МООС при вивченні тих чи інших навчальних дисциплін у системі фахової підготовки 

майбутніх фахівців. 

Зупиняючись на більш детальному розгляді шляхів та методики впровадження 

МООС у навчальний процес у закладах вищої освіти України, варто наголосити на 

тому, що це є найбільш актуальним для студентів, що навчаються за спеціальностями 

галузі знань 12 «Інформаційні технології», оскільки найбільш стрімко змінюються саме 

інформаційні технології, а тому фахівець у галузі ІТ має бути постійно в руслі цих змін, 

швидко на них реагувати, постійно поглиблювати свої професійні компетентності, 

займатися самовдосконаленням та саморозвитком. Основним акцентом у фаховій 

підготовці майбутніх ІТ-фахівців має бути фундаментальна підготовка у відповідній 

предметній галузі, оскільки орієнтація на вивчення прикладних питань використання 

інформаційних технологій призводить до швидкого «старіння» знань майбутніх 

випускників. На нашу думку, використання МООС при підготовці майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій дасть змогу студентам ознайомитися з можливими шляхами 

використання відкритих онлайн курсів у навчальному процесі та в подальшій 

професійній діяльності, сприятиме формуванню навичок самонавчання, самоосвіти, 

відкриє альтернативні шляхи опанування начальними дисциплінами, і, зрештою, форми 

здобуття вищої освіти. 

У колективній монографії [25] С. Проскура, О. Кронда та С. Литвинова наводять 

результати опитування викладачів усієї країни (100 респондентів) та студентів 

бакалаврату (103 респонденти) за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та 

«Системний аналіз» НТУУ «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» 

щодо стану використання ними допоміжних позауніверситетських навчальних 

платформ (мається на увазі МООС), зручності їх використання в навчальній діяльності 

та наявності проблемних моментів під час роботи з ними. За результатами опитування 

було з’ясовано, що серед усього різноманіття МООС, частково використовуються для 

організації навчання чи самоосвіти лише платформи Coursera та Prometheus. Водночас 

зовсім незначна частина респондентів-викладачів (4 % – Coursera та 17 % – Prometheus) 

вказала, що активно використовує ці платформи в навчальному процесі. Разом з тим, з 

аналізу роботи не зрозуміло: в опитуванні брали участь викладачі, що забезпечують 

фахову підготовку з інформаційних технологій, чи всі викладачі, що забезпечують 

навчальний процес з відповідних спеціальностей. 

Під час нашого дослідження було проведено аналіз можливостей використання 

МООС при вивченні фахових дисциплін майбутніми фахівцями з інформаційних 

технологій. У зв’язку з раптовим переходом на дистанційну форму навчання у березні 

2020 року було з’ясовано педагогічні, технічні та методичні можливості використання 

МООС при вивченні студентами інформатичних дисциплін. Експериментальне 

навчання проводилось на факультеті інформатики Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова при вивченні дисциплін «Web-технології та 



DOI: 10.33407/itlt.v84i4.4431                ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2021, Том 84, №4. 

145 

web-дизайн» і «Web-програмування» студентами спеціальності «Комп’ютерні науки» 

та «Інформаційні системи і технології». 

Для визначення можливих шляхів використання МООС при вивченні 

webтехнологій, webдизайну, webпрограмування та їх часткової інтеграції у відповідні 

навчальні курси, необхідно проаналізувати змістове наповнення відкритих онлайн 

курсів з даної тематики. Варто зазначити, що з початком пандемії різко змінилась 

статистика популярності відкритих онлайн курсів порівняно з минулим періодом. 

У [26] наведено список найпопулярніших категорій МООС, на які активно 

реєструвалися користувачі в період до пандемії і під час неї (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Рейтинг популярності МООС до пандемії та під час неї 

Легко пояснити збільшення популярності галузей знань, пов’язаних зі здоров’ям 

та медициною, гуманітарними дисциплінами, менеджментом, лідерством та бізнесом. 

Своєю чергою в умовах пандемії до першої десятки найпопулярніших онлайн курсів за 

галузями увійшла тільки одна, пов’язана з інформаційними технологіями – 

комп’ютерні науки (Computer Science), тоді як раніше галузі, пов’язані з 

інформаційними технологіями, займали половину списку першої десятки (Computer 

Science, Programming, Data Science, Artificial Intelligence, Information Technology). Це 

пояснюється, на нашу думку, різкою зміною людських потреб та цінностей, змінами, 

що відбулись в освітній, соціальній та професійній сфері у зв’язку з пандемією та 

карантинними обмеженнями. 

Найбільш популярними світовими МООС-платформами, що надають доступ до 

онлайн курсів є Coursera, edX, FutureLearn, Kadenze, Khan Academy, Udacity, Udemy, 

Codecademy. Серед українських платформ, на яких розміщені МООС, варто 

виокремити Prometheus, EdEra та Відкритий Університет Майдану. У таблиці 1 

наведено результати проведеного нами порівняльного аналізу найбільш популярних 

світових платформ масових відкритих онлайн курсів. Так, більшість із них містять 
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курси англійською мовою (у багатьох наявні субтитри іншими мовами), можливість 

отримати безкоштовний сертифікат не передбачена (за винятком деяких курсів на 

платформі Coursera), тривалість курсів від кількох тижнів до кількох місяців.  

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика світових МООС 

Назва 

платформи 

 

Характеристика 

Coursera edX FutureLearn 
Khan 

Academy 
Udacity Udemy 

Реєстрації 
Обов’язкова Обов’язкова Обов’язкова 

Не 

обов’язкова 
Обов’язкова Обов’язкова 

Підтримка мов на 
курсах 

Англійська, 

+субтитри 

(multilang.) 

Переважно 
англійська 

та деякі 

інші 

Переважно 
англійська 

та деякі 

інші 

Англійська, 

+субтитри 

(multilang.) 

Англійська, 

+субтитри 

(multilang.) 

Переважно 
англійська 

та деякі 

інші 

Спосіб доступу Онлайн, 

iOS app, 

Android app 

Онлайн, 

iOS app, 

Android app 

Онлайн через 

браузер 

Онлайн, 

iOS app, 

Android app 

Онлайн через 

браузер 

Онлайн, 

iOS app, 

Android app 

Середня 

тривалість курсів 
6 – 10 тижнів 4 – 12 тижнів 4 тижні 

Онлайн курси 

та лекції у 

форматі 

YouTube відео 

4 – 6 тижнів 
2 – 6 годин 

лекцій 

Можливість 

отримання 

сертифікату 

Безкоштовні 

сертифікати 

Від 49 $ за 

сертифікат 

49 $ за 

сертифікат 

Сертифікати 

відсутні 

1116 $ за всю 

програму 

(кілька курсів) 

Лише на 

платних 

курсах 

Загальна кількість 

курсів 
> 5000 ~ 3200 ~ 1950 

~ 70 000 

навчальних 
відео, завдань 

та тестів 

188 

безкоштовних 
курсів 

130 000 

Кількість курсів з 

категорії «Web 

Development» 

~ 80 курсів 14 курсів 7 курсів 8 курсів 

17 

безкоштовних 

курсів 

8 143 курси 

(928 – 

безкоштовних) 

 

Варто відзначити, що найбільші платформи МООС (таблиця 1) містять досить 

велику кількість онлайн курсів з webдизайну та webпрограмування, що відкриває 

широкі можливості до їх використання в структурі класичних навчальних дисциплін 

вищих навчальних закладів України. Частковим обмеженням щодо активного 

використання в структурі класичних дисциплін МООС може виступати лише проблема 

недостатнього рівня володіння студентами іноземними, зокрема англійською, мовами. 

Проте це питання може бути вирішене шляхом використання онлайн курсів, що містять 

українські МООС-платформи, або пошуком та використанням онлайн курсів відомих 

світових провайдерів МООС з субтитрами мовою, якою володіє студент. 

Провівши аналіз курсів українських МООС-платформ (таблиця 2), варто 

зазначити, що з webтехнологій та webпрограмування є тільки два відкритих курси: 

«Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)» на платформі EdEra та «Основи Web 

UI розробки» на платформі Prometheus. 

Незважаючи на те, що МООС – це відносно нове явище в сучасному освітньому 

середовищі, а особливо в системі освіти України, ми рекомендуємо частково 

впроваджувати їх у начальні дисципліни закладів вищої освіти. Для цього потрібно 

з’ясувати шляхи інтеграції МООС у структуру класичних навчальних дисциплін. 

Зробимо це на прикладі дисциплін «Web-технології та web-дизайн» і «Web-

програмування» для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 
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Таблиця 2 

Порівняння онлайн курсів з webтехнологій на EdEra і Prometheus 

Характеристика 

курсу 

Курс «Основи веб-розробки (HTML, CSS, 

JavaScript)» на платформі EdEra 

Курс «Основи Web UI розробки» на 

платформі Prometheus 

Тривалість курсу Близько 30 годин 5 тижнів 

Безкоштовний 

сертифікат 

Так, за умови успішного проходження 

тестових завдань і набору мінімальної 

кількості балів 

Так, за умови успішного 

проходження тестових завдань і 

набору мінімальної кількості балів 

Змістове 

наповнення курсу 

Модуль 1. Основи створення та стилізації 

вебсторінок (Web, HTML та CSS). 

Модуль 2. Деталі стилізації вебсторінок 

(поглиблене вивчення CSS) 

Модуль 3. Створення інтерактивних 

вебсторінок з Javascript 

Модуль 4. Елементи сучасної фронт-енд 

розробки 

Модуль 1. Як працюють Інтернет та 

веб браузери 

Модуль 2. Середовища розробки. 

Введення в HTML. 

Модуль 3. Використання CSS 

Модуль 4. Основи Javascript 

Модуль 5. DOM (Об'єктна Модель 

Документа) 

Відповідно до навчальних та робочих програм з дисциплін «Web-технології та 

web-дизайн» і «Web-програмування» під час їх вивчення використовуються такі види 

діяльності студентів: лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота 

студентів. На лекційних та лабораторних заняттях розглядаються фундаментальні 

теоретичні та практичні питання організації мережі Інтернет та місця webсторінок у 

ньому, основи верстки webсторінок засобами HTML та CSS, створення динамічних 

webсайтів з використанням мов webпрограмування, публікації, просування та 

оптимізації webсайтів. Саме на лабораторних заняттях відбувається формування в 

студентів фахових та спеціальних компетентностей у галузі webдизайну та 

webпрограмування. 

На нашу думку, на лекційних заняттях не варто застосовувати МООС, а 

проводити лекції у формі навчальної проблемної дискусії з аналізом розв’язання 

конкретних завдань з webдизайну та webпрограмування. Проте, у зв’язку з наявністю 

великою кількості МООС-курсів з webтехнологій та зміщенням акцентів на якість саме 

практичної підготовки майбутніх фахівців, варто збільшити кількість годин на 

лабораторні заняття за рахунок лекційних годин. 

З метою урізноманітнення видів діяльності студентів на лабораторних заняттях, 

популяризації МООС, створення сприятливих умов для активізації пізнавальної 

діяльності студентів та формування навичок організації самостійної роботи ми 

пропонуємо студентам за бажанням замінити лабораторні роботи одного з навчальних 

модулів курсу на відповідний невеликий за обсягом МООС. У якості таких онлайн 

курсів можуть бути такі МООС, що відповідають назвам та змістовому наповненню 

модулів і за тривалістю не переважають 3 – 4 навчальні тижні. 

У змісті навчальної дисципліни «Web-технології та web-дизайн» передбачене 

вивчення 5 змістових модулів. На вступному занятті під час знайомства зі структурою 

навчальної дисципліни студентам проводиться невелика презентація можливостей 

використання МООС і пропонується як альтернатива до вивчення та оцінювання 

одного з навчальних модулів курсу обрати і пройти один із запропонованих МООС 

(таблиця 3). За умови успішного завершення всього онлайн курсу (або його частини) 

студентам виставляється відповідна кількість балів за той чи інший змістовий модуль. 

Як правило, безкоштовні МООС містять навчальні відео (або текстовий 

навчальний матеріал) та тестові завдання для перевірки теоретичних знань. Проте на 

багатьох масових відкритих онлайн курсах з комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій передбачено можливість автоматичного тестування програмного коду, а 

тому їх можна використовувати для набуття і визначення рівня сформованості навичок, 

що стосуються практичної (фахової) підготовки майбутніх ІТ-фахівців. 
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Таблиця 3 

Альтернативні МООС 

Назва змістового 

модуля 

Назва МООС Посилання 

Webтехнології та 

глобальна мережа 

Інтернет 

Introduction to Web 

Development 

https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-

web-development 

Web Design: Strategy 

and Information 

Architecture 

(coursera.org) 

https://www.classcentral.com/course/web-design-

strategy-12097 

Створення та розмітка 

webсторінок засобами 

HTML 

Основи Web UI 

розробки 2020 (1 та 2 

тиждень) 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:LITS+114+2020_T3/course/ 

Основи веб-розробки 

(HTML, CSS, 

JavaScript) 

https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:EDERA_BBF+WEB+2019/info 

Introduction to 

HTML5 (coursera.org) 

https://www.classcentral.com/course/introhtml-4307 

Стилізація 

webдокумента засобами 

CSS 

Основи Web UI 
розробки 2020 (3 та 5 

тиждень) 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:LITS+114+2020_T3/course/ 

Основи веб-розробки 

(HTML, CSS, 

JavaScript) 

https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:EDERA_BBF+WEB+2019/info 

HTML5 and CSS 

Fundamentals (edX) 

https://www.classcentral.com/course/edx-html5-and-css-

fundamentals-5764 

Системи керування 

вмістом webсторінок 

Web Development and 

Design using 

Wordpress (Kadenze) 

https://www.classcentral.com/course/kadenze-web-

development-and-design-using-wordpress-6408 

Web Content 

Management 

https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec21_lb01/preview 

Оптимізація та 

просування сайту 

Website Performance 

Optimization 

https://www.udacity.com/course/website-performance-

optimization--ud884 

Optimizing a Website 

for Google Search 

(coursera.org) 

https://www.classcentral.com/course/optimizing-web-

search-5512 

 

 

 

Рис. 3. Зразок завдання та перевірки коду в МООС «Основи Web UI розробки» 
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Значну частину годин під час вивчення вище зазначених навчальних дисциплін 

відведено на самостійну навчально-пізнавальну діяльність студентів, що передбачає 

підготовку до аудиторних занять, виконання завдань, що пропонуються на лекційних та 

лабораторних заняттях, захисту опорних конспектів, виконанні індивідуальних завдань, 

підготовці до модульного контролю тощо. Вважаємо за доцільне використовувати 

відкриті онлайн курси в якості самостійної роботи студентів для закріплення знань з 

пройдених тем або вивчення тих питань навчальної дисципліни, що не увійшли до 

змісту лекційних чи лабораторних занять. 

Наприклад, при вивченні модуля «Створення та розмітка web-сторінок засобами 

HTML» можна запропонувати студентам в якості самостійної роботи ознайомитися з 

такими онлайн курсами, як-от «Images and Links in HTML» 

(https://www.coursera.org/projects/images-and-links-in-html) або «Tables and Forms in 

HTML» (https://www.coursera.org/projects/tables-and-forms-in-html) для поглиблення 

знань з відповідних питань навчального модуля. При вивченні модуля «Стилізація web-

документу засобами CSS» доцільним є проходження курсу «Style Images with CSS» 

(https://www.coursera.org/projects/style-images-with-css), що дасть змогу поглибити 

знання саме з оформлення зображень за допомогою CSS. Розширення знань та 

формування нових умінь студентів з webпрограмування може відбуватися при 

проходженні таких масових відкритих онлайн курсів: «Single Page Web Applications 

with AngularJS» (https://www.coursera.org/learn/single-page-web-apps-with-angularjs), 

«Web Application Development with JavaScript and MongoDB» 

(https://www.coursera.org/learn/web-application-development), «Full-Stack Web 

Development with React Specialization» (https://www.coursera.org/specializations/full-stack-

react) тощо. 

 

 

 

а) теоретичний матеріал б) зразок тестового запитання 

Рис. 4. Підготовка до тестування на ресурсі SoloLearn 

Одним з важливих етапів вивчення навчальної дисципліни є проміжний і 

підсумковий контроль рівня навчальних досягнень студентів. У курсах «Web-технології 

та web-дизайн» і «Web-програмування» він реалізований у вигляді тестування. Дуже 

вдалим для підготовки до тестування вважаємо ресурс SoloLearn 
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(https://www.sololearn.com/) – безкоштовний webсайт, що містить велику кількість 

курсів з програмування, реалізованих у вигляді коротких блоків теоретичного 

матеріалу з тестовим завданням до кожного з них. Тому даний ресурс був 

рекомендований студентам як засіб для підготовки до модульного та підсумкового 

контролю. 

Ще одним важливим аспектом використання МООС є індивідуалізації вивчення 

навчальної дисципліни, що передбачає вибір студентами та вивчення тих відкритих 

онлайн курсів, що дають змогу забезпечити поглиблення та закріплення їх знань, умінь 

та навичок саме з тих питань, які їм здаються цікавими, перспективними, потрібними в 

їх майбутній професійній діяльності. 

Враховуючи теоретичні засади та практичний досвід організації дистанційного 

навчання, швидкість збільшення кількості МООС та активність їх використання в 

освітній сфері, особливості організації навчання студентів у закладах вищої освіти в 

умовах пандемії, спираючись на результати проведеного педагогічного дослідження 

нами було розроблено модель інтеграції МООС у структуру навчальної дисципліни 

(рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Приклад інтеграції МООС у структуру навчальної дисципліни 

В експериментальному дослідженні щодо використання МООС під час підготовки 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій взяли участь 10 викладачів, що 
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забезпечують фахову підготовку, та 40 студентів факультету інформатики 

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова: 14 студентів 

спеціальності «Комп’ютерні науки» у ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р., 6 студентів 

спеціальності «Інформаційні системи і технології» і 20 студентів спеціальності 

«Комп’ютерні науки» у І семестрі 2020 – 2021 н.р. Перед початком вивчення 

навчальних дисциплін «Web-технології та web-дизайн» і «Web-програмування» зі 

студентами проводилося вступне анкетування з метою з’ясування: 

 рівня обізнаності студентів щодо можливих шляхів отримання нових знань, 

самоосвіти, здобуття дистанційної освіти; 

 знань про можливості використання МООС для отримання освіти та досвіду 

студентів щодо їх використання. 

Під час бесід з викладачами було з’ясовано, що МООС, на їх думку, є досить 

перспективним засобом активізації пізнавальної діяльності студентів та способом 

організації дистанційного навчання, хоча більшість викладачів (70 %) не мають досвіду 

використання масових онлайн курсів у навчальному процесі. Аналіз результатів 

вступного анкетування студентів дав змогу зробити висновки про те, що більшість 

студентів (77,5 %) не обізнані в способах отримання дистанційної освіти, 

самонавчання. Водночас частина студентів чули про платформи, що містять МООС 

(22,5 %), але жодного разу там не реєструвалися і не проходили курс. І лише 17,5 % 

студентів проходили масовий відкритий онлайн курс з інших навчальних дисциплін або 

для самоосвіти. 

Після проведення вступного анкетування (https://forms.gle/uKpVr6tRnNPYZHDF7) 

студентам повідомлялось про зміст відповідного курсу, його структуру та про варіанти 

заміни окремого модуля курсу відповідним масовим онлайн курсом (для дисципліни 

«Web-технології та web-дизайн» варіанти замін наведені в таблиці 3), було окреслено 

можливі шляхи використання МООС для організації самостійної роботи студентів та 

підготовки до поточного та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень. 

У кінці навчального семестру студентам пропонувалось пройти фінальне 

анкетування (https://forms.gle/aC37DVVF6HkMXa1p7), після аналізу результатів якого 

було з’ясовано, що після завершення експериментального навчання з використанням 

МООС в межах зазначених дисциплін, частина студентів (40 %) зацікавилася і почала 

вивчення інших дисциплін на МООС, а 72,5 % відповіли, що будуть надалі 

використовувати МООС для вивчення інших навчальних дисциплін або для самоосвіти 

та поглиблення знань. 

Оскільки на факультеті інформатики вже досить тривалий час як засіб організації 

дистанційного доступу до навчальних матеріалів використовується LMS Moodle, то 

цікавою була думка респондентів щодо ефективності і доцільності його використання 

під час організації дистанційного навчання. Більшість студентів висловила думку про 

те, що розміщення матеріалів в LMS Moodle є досить зручним, забезпечує швидкий 

доступ до лекційних матеріалів, завдань до лабораторних робіт та засобів діагностики 

успішності. Проте, на думку студентів, LMS Moodle не повинен бути єдиним засобом 

підтримки дистанційного навчання, а тому під час організації дистанційного чи 

змішаного навчання варто розглянути можливість використання інших засобів доступу 

до навчальних матеріалів, чатів, засобів відеоконференцій, МООС тощо. 

Результати анкетування доводять, що для більшості студентів (82,5 %) МООС є 

новим способом здобуття освіти, вивчення нових навчальних дисциплін чи 

поглиблення вже наявних знань, проте досить цікавим і перспективним щодо 

організації самостійної роботи і дистанційного навчання. Отже, під час проведеного 

нами педагогічного експерименту було доведено доцільність використання МООС при 

https://forms.gle/uKpVr6tRnNPYZHDF7
https://forms.gle/aC37DVVF6HkMXa1p7
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вивченні фахових дисциплін студентами, що навчаються за спеціальностями 122 

«Комп’ютерні науки» [27] та 126 «Інформаційні системи і технології» [28]. 

4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Одним з аспектів впровадження технологій МООС у систему вищої освіти 

України є поєднання класичної очної системи навчання з дистанційними технологіями 

(змішане навчання), зокрема з’ясування питань інтеграції МООС у структуру 

навчальних дисциплін та розроблення методики використання відкритих онлайн курсів 

у навчальному процесі. Сьогодні більшість закладів вищої освіти України вже мають 

досвід впровадження змішаної форми навчання, а в останній рік були змушені частково 

переходити на повністю дистанційні технології навчання. Отже, можна говорити, що 

всесвітня пандемія 2020 року активізувала процес впровадження дистанційного 

навчання в класичному його розумінні в середні та вищі навчальні заклади освіти 

України та всього світу. 

У проведеному дослідженні доведено важливість залучення студентів саме ІТ-

спеціальностей до проходження МООС, оскільки розвиток інформаційних технологій 

відбувається дуже швидкими темпами і для того, щоб володіти сучасними, 

актуальними знаннями у сфері ІТ, потрібно постійно підвищувати свій рівень 

обізнаності, удосконалювати вміння та навички. Залучення студентів до проходження 

МООС сприятиме, перш за все, формуванню в них навичок самоосвіти, розширить їх 

кругозір щодо способів здобуття знань у сучасному інформаційному суспільстві та 

дасть змогу використовувати масові відкриті онлайн курси в майбутній професійній 

діяльності для вдосконалення та поглиблення своїх професійних компетентностей, 

оволодіння новими технологіями, постійного самовдосконалення. З іншого боку, 

використання МООС дає змогу пройти онлайн курси, що розроблені викладачами 

провідних університетів світу, або під їх керівництвом стати членом 

мультинаціональної студентської групи та отримати сертифікат, що підтверджує 

успішне завершення курсу. 

Із запропонованої в роботі моделі інтеграції МООС у структуру класичної 

навчальної дисципліни видно, що використовувати відкриті онлайн курси можна на 

різних етапах вивчення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти: під час 

виконання лабораторних чи індивідуальних робіт, в процесі самостійної роботи 

студентів, підготовки до модульного чи підсумкового контролю. Проведений 

експеримент щодо впровадження МООС в процес підготовки майбутніх ІТ-фахівців 

доводить доцільність застосування МООС в навчальному процесі закладів вищої 

освіти, оскільки за результатами анкетування досить велика кількість студентів 

зацікавилася в проходженні МООС також і з інших дисциплін, а в процесі навчання 

спостерігалась підвищена увага студентів саме до проходження МООС. 

Незважаючи на всі переваги використання МООС у навчальному процесі, варто 

пам’ятати про те, що ступінь інтеграції МООС у структуру навчальних дисциплін у 

закладах вищої освіти має бути незначним, контрольованим і педагогічно виваженим, 

оскільки надмірне перевантаження дисципліни відкритими онлайн курсами може 

призвести до перерозподілу уваги студентів від класичної навчальної дисципліни до 

онлайн курсів і зменшення зацікавленості у виконанні лабораторних робіт, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Невирішеними наразі залишаються питання, пов’язані з технічними, 

методичними, психолого-педагогічними та нормативними аспектами впровадження 

МООС у структуру класичних навчальних дисциплін закладів вищої освіти України. 

Водночас важливим є проведення та статистичне опрацювання результатів 
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всеукраїнського анкетування щодо доцільності та важливості використання масових 

відкритих онлайн курсів під час підготовки студентів вищих навальних закладів. 
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Аннотация. В работе рассмотрена методика использования массовых открытых онлайн 
курсов (МООС) в процессе подготовки будущих специалистов по информационным 
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технологиям, доказана важность привлечения студентов к использованию открытых онлайн 

курсов как средства для самообразования и саморазвития. Использование МООС в учебной 

деятельности студентов информатических специальностей позволяет им постоянно 

обновлять свои знания в эпоху быстро меняющихся информационных технологий, 

углублять свои умения и навыки по специальным дисциплинам, и, наконец, «пройти» 

курсы, разработанные преподавателями ведущих университетов мира. В рамках 

исследования был проведен сравнительный анализ самых популярных МООС-платформ, 

осуществлен подбор онлайн курсов, которые целесообразно было бы использовать в 

процессе изучения студентами дисциплин «Web-технологии и web-дизайн» и «Web-

программирование». Учитывая теоретические основы и практический опыт организации 
дистанционного и смешанного обучения разработана модель интеграции МООС в 

структуру классической учебной дисциплины (описаны способы использования МООС при 

выполнении лабораторных, индивидуальных работ, в процессе самостоятельной работы 

студентов, их подготовки к модульному или итоговому контролю), которая может 

использоваться не только для подготовки студентов, обучающихся по специальностям 

отрасли знаний 12 «Информационные технологии», но и для других студентов высших 

учебных заведений Украины. На основании предложенной модели интеграции описано 

методику использования МООС в процессе специальной подготовки будущих ИТ-

специалистов, методику организации и проведения педагогического исследования, 

приведены его результаты. В ходе проведенного исследования было выяснено, что 

педагогически взвешенное внедрение в учебный процесс МООС способствует 
формированию у студентов навыков самообразования, совершенствованию и углублению 

профессиональных компетенций, открывает перед ними альтернативные пути получения 

высшего образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; смешанное обучение; массовые открытые 

онлайн курсы; информационные технологии. 
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Abstract. The paper considers the methodology of using massive open online courses in the 

process of training future information technology specialists. It proves the importance of attracting 
students to use open online courses as a means for self-education and self-development. The use of 
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MOOC in the educational activities of students of computer specialties allows them to constantly 

improve their knowledge in the era of rapidly changing information technologies, deepen their 

skills in professional disciplines, and, finally, complete courses developed by teachers of leading 

universities in the world. As a part of the study, comparative analysis of the most popular MOOC 

platforms was carried out. We selected online courses that would be appropriate to use in the 

process of studying such disciplines as "Web Technologies and Web Design" and "Web 

Programming". Taking into account the theoretical foundations and practical experience of 

organizing distance and mixed learning, a model for integrating the MOOC into the structure of 

the classical academic discipline is developed (methods of using MOOC during laboratory, 

individual work, in the process of independent students work, preparation for modular or final 
control), which can be used not only for training students studying in the specialties of the field of 

knowledge 12 "Information Technologies", but also for other students of higher educational 

institutions of Ukraine. Based on the suggested integration model the methodology of using 

MOOC in the process of professional training of future IT specialists is described, as well as the 

method of organizing and conducting pedagogical research and its results. In the course of the 

study, it was found out that the pedagogically balanced introduction of MOOC into the educational 

process contributes to the formation of students' self-education skills, improvement and deepening 

of professional competencies, and opens up alternative ways for them to obtain higher education. 

Keywords: distance learning; blended learning; Massive Open Online Courses; information 

technologies. 
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