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диться налаштовувати вручну через термінал операційної системи. Слід за-
значити, що рекомендацій в мережі інтернет з налаштування сервера для 
проектів на Джанго мало. Тому актуальною є задача узагальнення власного 
досвіду і наявної інформації для настройки сервера під проект на Джанго.

Основні етапи наступні:
1. На першому етапі встановлюються необхідні програми і біб-

лиотеки, наприклад програма wget для скачування файлів з ін-тернет, unzip 
для розархівування файлів, git для контролю версій сайту, веб сервер nginx та 
ін.

2. Скачується і встановлюється новітня версія Python.
3. Встановлюється сайт.
4. Налаштовується Gunicorn – програма для управління запитами до 

сайту на Джанго.
5. Налаштовується веб сервер nginx і сервер бази даних.
Запропоновані налаштування веб оточення для проекту на Джанго за-

безпечують стійкість сайту до значної кількості запитів і перезавантаження 
сервера і в цілому задовольняють потребу в розміщенні навчальної інформа-
ції і розрахункових програм на мові програмування Python.

Використані джерела
1. Хабр [Електронний ресурс]. URL: https://habr.com/ (дата звернення:

24.03.2021).
2. Medium [Електронний ресурс]. URL: https://medium.com/ (дата 

звернення: 24.03.2021).
3. Livejournal [Електронний ресурс]. URL: https://www.livejournal.com/

(дата звернення: 24.03.2021).
4. Django [Електронний ресурс]. URL: https://www.djangoproject.com/

(дата звернення: 24.03.2021).
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Освіта є однією з найважливіших сфер людської діяльності, що забез-
печує формування інтелектуального потенціалу суспільства. Якість освіти –
багатомірне поняття. Воно визначається не тільки кінцевим результатом, але 
й освітнім процесом у цілому. Суспільство й освіта невіддільні. Про це свід-
чить те, що будь-які глобальні зміни, з якими зіштовхуються суспільство і 
цивілізація в цілому, неминуче відбиваються на стані освіти [1-2]. Через роз- 
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повсюдження вірусу Covid-19 на початку 2020 року всі країни почали запро-
ваджувати карантинні заходи, що призвело до закриття на невизначений час 
усіх навчальних закладів. Вони змушені були за короткий термін перейти на 
дистанційний навчальний процес. Готовність до цього процесу була різна, 
виникли суто технічні проблеми – відсутність Інтернету, комп’ютерів, навча-
льних матеріалів у мережі. Першими на потреби викладачів та студентів від-
гукнулась ІТ галузь: була підвищена потужність каналів, з’явилась велика 
кількість сервісів й інструментів для навчання. Для проведення відео-
конференцій дуже популярним виявився програмний засіб Zoom, у соціаль-
них мережах була опублікована велика кількість блогів з рекомендаціями про 
проведення навчання, проводились дистанційні курси з розробки навчальних 
ресурсів й організації навчання. Після послаблення карантину у світі стало 
зрозуміло, що людство перейшло на нову стадію розвитку, де дистанційне 
навчання буде відігравати велику роль. Тому важливо проаналізувати ре-
зультати дистанційного навчального процесу й визначити пріоритетні шляхи 
розвитку онлайн освіти [3].

Сучасний світ змінився – і перед викладачами постали нові проблеми: 
як викладати на відстані, як допомогти студентам здобути якісні знання. І 
хоча в епоху Інтернету все можна знайти у Google, кожен викладач має своє 
розуміння тієї чи іншої проблеми, можливих шляхів її розв’язання. Дистан-
ційне навчання є орієнтованим на впровадження в навчальний процес прин-
ципово нових моделей навчання, що передбачають проведення конференцій, 
самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань, 
презентації, тренінги, тести в Google-формі й інші види діяльності з 
комп’ютерними технологіями. 

Сучасний підхід до організації дистанційного навчання дав можливість 
викладачам кафедри готельно-ресторанного бізнесу не тільки ознайомитись 
із новими комп’ютеризованими формами роботи, а й реалізувати їх практич-
но з метою покращення якості й ефективності навчання. Вимушене дистан-
ційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: і ви-
кладачів, і студентів. Організувати його якісно, з використанням цифрових 
технологій, мотивувати майбутніх фахівців галузі, а на разі здобувачів осві-
ти, вирішувати не тільки методичні, а й технічні проблеми виявилось зовсім 
не просто. Після впровадження карантину викладачі почали добирати сучасні 
засоби та форми організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти. 
Нині студенти продовжують отримувати освітню послугу та підтримувати 
зв'язок із викладачами академії, використовуючи платформу Moodle, Google 
Classroom, Facebook Messenger, Viber, Telegram. Особливою популярністю 
користується сервіс для проведення онлайн-конференцій Zoom, який забез-
печує аудіовізуальне спілкування великої кількості осіб одночасно. Також 
вагомою підтримкою для забезпечення якості освіти є використання зручного 
сервісу Google Classroom, який дозволяє викладачам здійснювати зворотній 
зв’язок зі студентами. Через використання цієї платформи можливий і конт-
роль засвоєння знань та оцінювання здобувачів освіти. Завдання з тестами 

у
ерів, 

студееннннттттііііівввввв в
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стадію розвитку, ддддддеееееее дддддддиииииииссссссстттттттааааааннннннцццційне 
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дозволяє викладачеві створити власну базу тестових завдань відповідно до 
викладеного матеріалу та вимог програми, задаючи критерії перевірки, сис-
тема в автоматичному режимі здійснює перевірку виконаного завдання, а ре-
зультати оформляються у спеціальні таблиці. Отже, організація успішного 
дистанційного навчання в умовах карантину залежить від активної взаємодії 
всіх учасників освітнього процесу, технічних можливостей та, насамперед, 
навичок педагогів у сучасних інформаційних та цифрових технологіях.

Дистанційне навчання – одна із форм навчання, яка виникла й удоско-
налювалася разом із розвитком інтернет-технологій, і на сьогодні має чіткі 
характерні ознаки, принципи і певні методичні напрацювання. Дотепер дис-
танційне навчання було камерною формою, зазвичай, для дорослих людей 
або здобувачів освіти, які прагнули поліпшити та поглибити свої знання, 
вміння у певній галузі. Методика проведення дистанційних занять знахо-
диться у процесі становлення, а принципи дистанційного навчання та його 
особливості стали серйозними викликами для системи освіти в цілому [4].
Виклик перший – мотивація студентів. Класичне дистанційне навчання апрі-
орі передбачає наявність усвідомленої мотивації у тих, хто навчається, тому 
що постійний контроль із боку викладачів неможливий. За віддаленого на-
вчання цей виклик набуває ще більшої гостроти. Виклик другий – здатність 
студентів до самоосвіти. Дистанційне навчання передбачає, що більшість на-
вчального матеріалу вони опановують самостійно. Виклик третій – комуніка-
ція в процесі навчання. За умов традиційного очного навчання відбувається 
постійна вербальна й невербальна комунікація між викладачем та здобувача-
ми вищої освіти. Під час дистанційного навчання соціальна комунікація різко 
зменшується, її невербальна частина майже зникає. Четвертий виклик – це 
індивідуалізація навчання, що є однією з головних переваг і принципів дис-
танційного навчання, тобто можливість для кожного студента самостійно 
обирати темп навчання, час проведення занять і виконання завдань тощо. 
Виклик п’ятий – сформованість певного рівня умінь щодо використання ци-
фрових технологій. Звичайно, для сучасних здобувачів вищої освіти цей ви-
клик не є вагомим, з точки зору їхніх навичок. Для викладачів ця проблема 
ускладнюється тим, що їм потрібно не просто опанувати новий засіб, а й змі-
нити власну відпрацьовану роками методику навчання, знайти та застосувати 
нові методи і форми так, щоб досягти обов’язкових результатів навчання. 
Шостий виклик – це необхідність ідентифікації студентів. Дистанційне на-
вчання надає більше можливостей для фальсифікації результатів (виконання 
завдань іншою людиною, присутності на заняттях під час роботи). В умовах 
класичного дистанційного навчання ця проблема вирішується за умов висо-
кої мотивації студента – ті, хто навчаються дистанційно, хочуть насамперед 
отримати нові знання та вміння, а вже потім – певну оцінку. Виклик сьомий –
визначення чіткого регламенту часу на проведення онлайн-уроків і самостій-
ної роботи студентів. Під час очного навчання є тижневий розклад занять та 
визначена кількість домашніх завдань. Однак під час локдауну, коли викори-
стовується тільки дистанційна форма навчання, викладачі та студенти витра-

ої вза
а, насааааммммппппппеер

хнолооггггііііяяяхххххх.
а виниииикккклллаааа йййй ууууудддддоско-

на сььоооооооггггооооооодддні мааааєєєє чччччіііііткі 
рацюванннннннняяяяяяя. Дотепер ддддиссссс-

ичай, для дддддддоооооорррррослих людееееййййй 
ти та пппппппооооооглиииибббббббииииииитттиииииии сссссссввввоої знання, 

ння дистанційниххххххх зззззззаааааааннннннняяяяяяятттттттььььььь  ззззннннахо-
пи диссссттттттааааааанннннцційного наавввввввчччччччаання та йог

ами для сссииииииисссссссттттттеемммммммиииииии освітиииииии ввввввв цілому
ів. Класичнеееееее дддддддиистааааннннннцццццццііійййййнннннннеееееее нннннннаааавчанн

леної ммммммоооооотттттииииивації ууууууу тттттттиииихххх, хто ннннаавчаєт
у викладачіііііввввв  нннннеееееможжжжжжжлллллллииииииивввввий. За відд
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ня. Зааааа ууууууумммммммоооооооввввввв тттттттрррррррааааадддддиццццііііййййнннноооого очного
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фроввиииихххх  ттттттеххххнннноллллллооооггггггіііііійййййй. Звииииииичааааааайно, для
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чають набагато більше часу для навчальної роботи. І останній виклик – це 
відсутність єдиної уніфікованої електронної платформи для навчання. Адже в 
процесі дистанційного навчання викладач може використовувати різноманіт-
ні онлайн-сервіси, які він опанував. Але студенту доведеться створювати об-
лікові записи в цих сервісах та опановувати кожний, що лише ускладнює на-
вчання та зміщує фокус зі змісту предмета на застосування цифрових техно-
логій. 

Дистанційне навчання – це не альтернатива очному навчанню. Тут за-
стосовуються свої форми, свої методики. Та жодний розумний електронний 
засіб не може замінити викладача, ВНЗ, соціум та спілкування. Проте сучасні 
викладачі мають бути готовими до форс-мажорних обставин і володіти мето-
дикою дистанційного навчання, яка зараз тільки розвивається.
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