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РЕФЕРАТ 

дипломной работы Лебединского С.А. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ 

ОНЛАЙН-КУРСОВ (МООК) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ») 

 

Работа включает 42 страницы, 1 рисунок, 4 таблицы, 1 приложение и 

основана на 87 источниках. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

онлайн-платформа, массовые открытые онлайн-курсы (МООК). 

Цель работы состоит в анализе формата обучения МООК и моделей его 

применения в основных образовательных программах для интеграции МООК в 

систему обучения дисциплинам специальности "Современные иностранные 

языки (преподавание)". 

Объект исследования – МООК платформы. 

Предмет исследования – возможность интеграции МООК в систему 

обучения дисциплинам специальности "Современные иностранные языки 

(преподавание)".  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью всестороннего 

изучения проблемы эффективного использования массовых открытых онлайн-

курсов при обучении дисциплинам специальности “Современные иностранные 

языки”, а также совершенствования методов преподавания. 

В процессе исследования применялись такие методы, как обобщение, 

сравнительный анализ, статистический анализ, количественный анализ, опрос. 

В результате исследования были предложены онлайн-курсы для 

последующей их интеграции в обучении дисциплинам специальности 

"Современные иностранные языки (преподавание)". Курсы были тщательно 

подобраны с учетом основных критериев выбора МООК. Более того, курсы 

призваны улучшить процесс обучения, упрощая получение знаний и навыков в 

данных дисциплинах. 

Практическая значимость работы состоит в разработанных 

рекомендациях по эффективному применению онлайн-курсов в процессе 

обучения дисциплинам специальности "Современные иностранные языки 

(преподавание)". 

Материалы дипломной работы были апробированы на 75-й научной 

конференции студентов и аспирантов БГУ(Минск, 7.05.2018г.). 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования из 

источников сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

дыпломнай работы Лебядзiнскага С.А. 

 

МАГЧЫМАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ МАСАВЫХ АДКРЫТЫХ 

АНЛАЙН-КУРСАЎ (МААК) У АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ 

ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ (НА ПРЫКЛАДЗЕ 

ДЫСЦЫПЛІН СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ «СУЧАСНЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ 

МОВЫ») 

 
Работа ўключае 42 старонкi, 1 малюнак, 4 табліцы, 1 дадатак і заснавана на 

87 крыніцах. 

Ключавыя словы: інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, анлайн-

платформа, масавыя адкрытыя анлайн-курсы (МААК). 

Мэта працы складаецца ў аналізе фармату навучання МААК і мадэляў яго 

прымянення ў асноўных адукацыйных праграмах для інтэграцыі МААК у сістэму 

навучання дысцыплін спецыяльнасці "Сучасныя замежныя мовы (выкладанне)". 

Аб'ект даследавання  –  МААК платформы.  

Прадмет даследавання – магчымасць інтэграцыі МААК у сістэму 

навучання дысцыплін спецыяльнасці "Сучасныя замежныя мовы (выкладанне)".  

Актуальнасць даследавання абумоўлена неабходнасцю ўсебаковага 

вывучэння праблемы эфектыўнага выкарыстання масавых адкрытых анлайн-

курсаў пры навучанні дысцыплін спецыяльнасці "Сучасныя замежныя мовы 

(выкладанне)", а таксама для ўдасканалення метадаў выкладання. 

У працэсе даследавання ўжываліся такія метады, як абагульненне, 

параўнальны аналіз, статыстычны аналіз, колькасны аналіз, апытанне. 

У выніку даследавання былі прапанаваны анлайн-курсы для наступнай іх 

інтэграцыі ў навучанні дысцыплін спецыяльнасці "Сучасныя замежныя мовы 

(выкладанне)". Курсы былі старана падабраны з улікам асноўных крытэрыяў 

выбару МААК. Больш таго, курсы закліканы палепшыць працэс навучання, 

спрашчаючы атрыманне ведаў і навыкаў ў дадзеных дысцыплінах. 

Практычная значнасць работы складаецца з распрацаваных 

рэкамендацый па эфектыўнаму прымяненню анлайн-курсаў у працэсе навучання 

дысцыплінах спецыяльнасці "Сучасныя замежныя мовы (выкладанне)". 

Матэрыялы дыпломнай работы былі апрабаваны на 75-й навуковай 

канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ(Мінск, 7.05.2018 г.). 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў работы матэрыял аб'ектыўна 

адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні з крыніц 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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SUMMARY 

of diploma paper by Lebedinsky S.A. 

 

THE POSSIBILITIES OF USING MASSIVE OPEN ONLINE COURSES 

(MOOCS) IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINES 

OF THE SPECIALTY "MODERN FOREIGN LANGUAGES») 

 

The work includes 42 pages, 1 figure, 4 tables, 1 appendix and is based on 87 

sources. 

Key words: information and communication technologies, online platform, mass 

open online courses (MOOC). 

The purpose of the work is to analyze the format of MOOC training and its 

application models in the main educational programs for the integration of MOOC into 

the system of teaching disciplines of the speciality "Modern foreign languages 

(teaching)". 

The object of the study – MOOC platforms.  

The subject of the research – the possibility of integration of MOOC into the 

system of teaching disciplines of the speciality "Modern foreign languages (teaching)".  

The relevance of the research is due to the need for a comprehensive research 

of the problem of effective use of mass open online courses in teaching disciplines of 

the speciality “Modern foreign languages”, as well as improving teaching methods. 

In the course of the research such methods were used as generalization, 

comparative analysis, statistical analysis, quantitative analysis, survey. 

As a result of the research online courses were offered for their further 

integration in teaching the disciplines of the specialty "Modern foreign languages 

(teaching)". The courses were carefully selected taking into account the main criteria 

of MOOC selection. Moreover, the courses are designed to improve the learning 

process, to simplify the acquisition of knowledge and skills in these disciplines. 

The practical significance of the work includes the developed recommendations 

for the effective use of online courses in the process of teaching the disciplines of the 

specialty "Modern foreign languages (teaching)". 

Materials of the thesis were tested on 75th scientific conference of students and 

postgraduate students of the Belarusian state University(Minsk, 7.05.2018). 

The author of the work confirms that the material presented in the work 

objectively reflects the state of the process under study, and all borrowings from sources 

are accompanied by references to their authors. 
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