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У 2016 році в НТУ «ХПІ», до речі вперше серед усіх вищих навчальних закладів України,
були розроблені дистанційні курси для абітурієнтів у рамках програми з профорієнтаційної
роботи кафедр. Серед стратегічних завдань цих курсів пріоритетним та інноваційним є
надання школяру можливості вибирати свою майбутню спеціальність. В цій нелегкій справі
надійним помічником як раз і стануть дистанційні курси.
Для ознайомлення з цим інноваційним методом навчання 25 травня старший викладач
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів, к. е. н. Олександр
Сергійович Мордовцев (на знімку в центрі) зустрівся з понад 40 учнями 9–11 класів ЗОШ №
168, з якою кафедра співпрацює протягом декількох років. Обговорювалися актуальні для
майбутніх абітурієнтів питання, учні знайомилися із особливостями та можливостями
навчання на факультеті бізнесу та фінансів. Майбутнім студентам було презентовано
дистанційний курс «Фінансова грамотність». Для його презентації використовувався клас,
який обладнано сучасними інформаційним технологіями та виходом у мережу Інтернет.
Курс, який розроблено на базі системи Moodle, спрямовано на підготовку учнів 9–11 класів
загальноосвітніх шкіл будь-якого напрямку, навіть тих, де зовсім не вивчаються фінансовоекономічні дисципліни.
Особливістю дистанційного курсу «Фінансова грамотність» є те, що за короткий час у ньому
учні можуть ознайомитись із сучасними джерелами отримання фінансової інформації;
отримати своєчасні відповіді на свої питання як у режимі on-line (чат), так й на форумі у ході
дискусій з іншими користувачами курсу. Він також є одним із самих ефективних способів
підготовки до різних змагань та олімпіад з економіки серед школярів, а також базою для
успішної участі у тижні фінансової грамотності серед школярів, який проводиться кафедрою
менеджменту ЗЕД та фінансів НТУ «ХПІ».
Завдяки доступу у мережу Інтернет учням було наглядно продемонстровано як знайти
дистанційний курс «Фінансова грамотність» http://dl.khpi.edu.ua/mod/page/view.php?id=2627
За сприяння та організацію зустрічі щира подяка директору ЗОШ №168 Любові Миколаївні

Корнійчук, заступникові директора з навчально-виховної роботи Наталії Петрівні Нагорній та
вчителю Оксані Вікторівні Селевко.
Дистанційне навчання (ДН) є формою освіти, поряд з очною та заочною, за якою в
освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби і форми
навчання, що ґрунтуються на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. Основою
освітнього процесу в ДН є цілеспрямована й контрольована інтенсивна самостійна робота
учня, котрий може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом,
маючи комплект спеціальних засобів навчання й погоджену можливість контакту з
викладачем по телефону, електронною та звичайною поштою.

