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ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
СЕРЕДОВИЩА OPENCLASS ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ 

«ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ» 
Ананьєва Тетяна Валентинівна 

Державний вищий навчальний заклад 
«Криворізький національний університет» 

Криворізький педагогічний інститут 
Метою статті є демонстрація застосування динамічного 
навчального середовища OpenClass в процесі вивчення 
тригонометричних функцій. Завданням дослідження є: 
здійснення аналізу психолого-педагогічної та науково-
методичної літератури за темою дослідження; створення 
курсу «Прикладна тригонометрія»; визначення особливостей 
використання OpenClass; підбір змісту навчального матеріалу 
для організації курсу. Розглянуто структуру системи, 
особливості створення завдань, їх критерії та способи 
оцінювання результатів тестування за допомогою вбудованих 
функцій. Результатом дослідження є розробка курсу 
«Прикладна тригонометрія». Проект рекомендується до 
використання в десятому класі. 

 
Вступ. Нові запити сучасного суспільства щодо 

результативності участі особистості в громадському житті, 
вимагають від неї не тільки володіння прийомами моделювання 
ситуацій, а й їх математичним аналізом, навичками застосувань 
до розв’язування конкретних практичних задач, в основі яких 
покладені вже розроблені алгоритми. Основної математичної 
підготовки та готовності її застосування вимагає вивчення 
більшості навчальних предметів загальноосвітньої та вищої 
школи. При цьому, анкетування та тестування учнів, аналіз 
результатів зовнішнього незалежного тестування з математики 
свідчить: тригонометрія – саме той розділ, виконання завдань з 
якого викликає серйозні проблеми у школярів. Тому  одним із 
головних завдань курсу з алгебри 10-го класу є забезпечення 
умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності, 
що передбачає широке використання  ІКТ, особливо 
застосування під час вивчення матеріалу динамічних 
навчальних середовищ, зокрема OpenClass. 
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 Мета роботи. Метою статті є демонстрація використання 
динамічного навчального середовища на прикладі теми 
«Тригонометричні функції» за умови впровадження сервісних 
можливостей Google. 

Основна частина. OpenClass  – система управління 
навчанням (Learning Management System, скорочено – LMS), 
створена у 2011 році компанією Google спільно з одним з 
найбільших, світових видавців навчальної літератури Pearson. 
Остання відома тим, що  розробляє іспити для багатьох держав, 
володіє кількома видавництвами шкільних підручників та 
методичних посібників і є одним з укладачів питань для 
міжнародного іспиту GMAT. 

На ринку LMS домінують безкоштовні комплексні навчальні 
системи, але всі вони мають складний процес установки і 
налаштування, типу Moodle. Як і інші LMS OpenClass 
безкоштовна, проте вона базується на хмарних технологіях 
Google. Крім того, вона підтримує Skype. 

Порівнюючи з Moodle OpenClass [1] надає наступні 
можливості для розроблення курсів: створення різнорівневих 
онлайн-тестів та об’єднання їх в секції, організація групової 
роботи учнів, статистичний аналіз вивчення кожним учнем (або 
цілого класу) навчального матеріалу при врахуванні введеної 
шкали оцінювання, обмін інформацією між учасниками курсу, 
створення сторінок обговорення, зручний доступ до системи 
через мобільні пристрої. 

Всі функції та довідка в LMS описуються англійською 
мовою, тому для користувачів-початківців рекомендуємо 
спочатку використовувати автоматичний переклад Google, 
допомога якого після нетривалого ознайомлення із OpenClass не 
знадобиться. 

В процесі роботи із OpenClass розроблений курс «Прикладна 
тригонометрія», який включає в себе сукупність, створених за 
допомогою системних можливостей та Google – форм, тестових 
завдань, методичних матеріалів, а також однойменний проект, 
який організований під час проходження тренінгу на основі 
програми Intel «Навчання для майбутнього» за версією 10.1 за 
допомогою можливостей хмарних технологій Google. 

Оскільки сучасні програми з математики не включають цілий 
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ряд суттєвих елементів навчання тригонометрії, то вчителям 
математики слід акцентувати свою увагу на обережності 
введення специфічних для даної теми теоретичних моментів, до 
детального розгляду яких слід пізніше знову повернутися. 
OpenClass надає можливість детального розгляду кожної 
навчальної теми за допомогою вкладеного меню, при цьому 
функція Gradebook-only Item (визначення результатів 
тестування) буде відображати успішність за різними 
категоріями: Class Overview (успішність групи користувачів, 
підписаних на курс, за кожним тестом окремо; інформація про 
активність в системі кожного учня), Student Performance 
(підсумкова успішність учнів), Configuration (GRADE RANGES 
– встановлена адміністратором власна шкала балів; та інші 
налаштування оцінювання). Gradebook-only Item надає 
можливість змінювати оцінку кожного тесту для кожного учня 
окремо, при цьому будь-яка відповідь може бути 
прокоментована вчителем. 

На сьогоднішній день панують помилкові трактування 
прикладного застосування тригонометрії, оскільки більшість 
вчителів математики при вивченні даної теми намагаються лише 
перерахувати випадки її застосування, внаслідок чого в учнів 
складаються неповні уявлення про використання функції даного 
виду в фізиці, механіці, астрономії та інших дисциплінах. 
Замість того, щоб продемонструвати яким чином тригонометрія 
використовується в житті, впроваджують тему, як засіб 
розв’язування трикутників, що в свою чергу тлумачить 
тригонометричні функції, як функції кута. При цьому з 
практики відомо, що в переважній більшості випадків подібне їх 
застосування призведе до суттєвих помилок. 

Реалізація на практиці  прикладної спрямованості навчання 
тригонометрії досить складний процес, оскільки вчителю 
доводиться розв’язувати дві основні проблеми [3]. 

Перша полягає у доборі навчального матеріалу з прикладною 
спрямованістю, зокрема систем прикладних задач. Підібрана 
інформація повинна: відповідати шкільній програмі; бути 
доступною для учнів; відповідати їх інтересам, пізнавальним 
потребам, а також умовам їх життя (соціально-економічним, 
побутовим, регіональним та іншим). Саме тому при вивченні 



 11

теми вчитель повинен враховувати, що продуктивність роботи 
учнів підвищується через усвідомлення ними важливості 
завдань, які пропонуються для виконання; через демонстрацію 
тих позитивних впливів на їхню особистість, що відбуваються в 
процесі виконання цих завдань [5]. При цьому, необхідно 
враховувати, що формування мотиваційного компонента 
здійснюється через [4]: 

•   забезпечення позитивного ставлення учнів до 
математичної діяльності; 

•   виховання пізнавального інтересу; 
•   пізнавальну самостійність та активність. 
Друга проблема введення теми «Тригонометричні функції» 

через її прикладні аспекти характеризується розумінням та 
засвоєнням учнями практичного змісту математики. 
Розкриваючи прикладне значення тригонометрії, вчителю 
необхідно також враховувати індивідуальні відмінності учнів, 
що вимагає диференціації змісту, систем задач, прийомів та 
методів навчання. При цьому велику роль відіграє 
недосконалість розгляду теми в сучасних підручниках з алгебри 
10-го класу, в яких введення тригонометричних функцій 
базується на геометричній інтерпретації в системі евклідової 
геометрії (використання тригонометричного кола). Якщо 
прийняти за х відношення довжини дуги до радіуса, то 
відношення лінії синуса до радіуса буде рівним функції від х. 
Проте, даний спосіб не дає змогу дати строге означення синуса, 
оскільки виступає однією із можливих його інтерпретацій [2]. 
Ця неточність означення призводить до складнощів його 
застосування при виведенні формул зведення та додавання. 

Саме тому, в створеному курсі «Прикладна тригонометрія» 
ми надаємо змогу учням ознайомитися із іншим шляхом 
введення тригонометричних функцій, а саме визначення їх як 
проекції радіуса-вектора, використовуючи тригонометричне 
коло, лінії тангенса та котангенса [2]. Оскільки система 
дозволяє завантажувати веб-сторінки, які розміщені на 
серверах за її межами, то при описанні даного способу 
використані можливості сучасних веб-технологій. 

В шкільному курсі будь-якого предмету відводиться значна 
роль самостійній роботі учнів, але саме в математиці на подібне 
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опрацювання виокремлюється занадто громіздкий або 
несуттєвий матеріал. Проте подібна форма роботи в темі 
«Тригонометричні функції» повинна коригуватися. 
Необхідність її використання, найчастіше викликає 
завантаження робочого часу уроку додатковими доведеннями 
частинних випадків формул, а потім їх узагальненням. Тому, 
використовуючи функцію Upload Content, в OpenClass 
завантажено приклади узагальнених доведень. 

З метою коригування учнівських знань, в межах OpenClass за 
допомогою функції Assesment розроблені тести за такими 
темами: «Радіанне вимірювання кутів», «Тригонометричні 
функції числового аргументу» та «Формули зведення». При 
створенні завдань їх можна розбивати по секціям (Add Section). 
Система передбачає такі типи тестових завдань: True or False 
(так чи ні), Multipe Choice (із списку відповідей лише одна 
правильна), Multipe Answer (із списку відповідей декілька 
правильних), Fill-in-the-Blank (множина можливих відповідей), 
Matching (встановлення відповідностей), Short Answer (коротка 
відповідь), Essay (розширена відповідь). Редактор тестів надає 
можливість вставляти зображення за допомогою 
гіперпосилання. Визначення кількості балів за питання 
відбувається за допомогою лічильника pts (максимум 100, 
мінімум 0), при цьому в редакторі ведеться автоматичне 
підрахування максимальної кількості балів, яку може набрати 
учень. При об’єднанні питань в секції, які створені за 
допомогою Gradebook-only Item, не обов’язково оцінювати 
тести, оскільки дана функція надає можливість автоматичного 
визначення сумарного балу завдань (Use Category Weighting), 
що суттєво спрощує процес їх розробки. 

 Висновки. OpenClass – багатофункціональне динамічне 
навчальне середовище, розроблене передовими комп’ютерними 
та освітніми компаніями. Оскільки дана LMS побудована на 
засадах європейської системи освіти, то її використання 
допоможе викладачу математики слідкувати за новітніми 
тенденціями, за допомогою чого він зможе коригувати, 
удосконалювати та постійно оновлювати свої навчальні курси. 
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СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ВЕБ 2.0 В ОНЛАЙН-КУРСІ «МЕТОДИКА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ» 
Артеменко В.Б., Артеменко Л.В., Артеменко О.В. 

Львівська комерційна академія 
Онлайн-курс “Методика дистанційного навчання” створено 
засобами  системи управління дистанційним навчанням Moodle 
у Веб-центрі Львівської комерційної академії (ЛКА). Цей курс 
орієнтований на студентів-магістрів за фахом “Економічна 
кібернетика” та складається з інструктивного блоку і трьох 
змістових модулів. Мета змістового модулю 2 - проаналізувати 
можливості соціальних сервісів Веб 2.0 для їх використання у 
сфері дистанційного навчання, а також отримати практичні 
навики роботи з цим інструментарієм. Пропонуються підходи 
до організації проведення вебінарів і розроблення скрінкастів на 
засадах аналізованих веб-інструментів. 

 
В умовах сьогодення соціальні сервіси Веб 2.0 або веб-
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інструменти постійно розвиваються, забезпечуючи швидкий 
доступ до відкритих джерел інформації. Саме розвиток і 
використання цих сервісів забезпечує належний доступ до 
відкритих освітніх ресурсів, реалізацію принципу «навчання 
впродовж усього життя» [1]. 

У Львівській філії кафедри ЮНЕСКО “Нові інформаційні 
технології в освіті для всіх”, з метою ознайомлення студентів і 
викладачів академії з можливостями соціальних сервісів Веб 2.0 
у сфері дистанційного навчання та отримання практичних 
навиків роботи з цими сервісами, впроваджено дистанційний 
курс (ДК) “Методика дистанційного навчання”. Цей онлайн-
курс розміщений у Веб-центрі Львівської комерційної академії 
(ЛКА), який створено на базі системи управління навчанням 
(Learning Management System – LMS) Moodle[2]. 

Онлайн-курс “Методика дистанційного навчання” 
складається з інструктивного блоку та трьох змістових модулів. 
Змістовий модуль 2 присвячено саме соціальним сервісам Веб 
2.0. 

Аналітичний огляд соціальних сервісів, які 
використовуються в дистанційному навчанні, представлено в 
роботі [3]. 

Ми маємо на меті розглянути у своїй доповіді деякі підходи 
до організації проведення вебінарів і розроблення скрінкастів на 
засадах аналізованих у цьому ДК веб-інструментів. 

Останнім часом набирають популярності сервіси, які 
дозволяють проводити онлайн-лекції або так звані вебінари. В 
умовах переходу до дистанційного навчання вебінари стають 
базовою технологією, забезпечуючи інтерактивну взаємодію 
студентів і викладачів. Однією з причин популярності 
такихонлайн-лекцій або семінарів – це можливість 
інтерактивної взаємодії викладача з великою кількістю 
студентів одночасно, а такожознайомленнястудентів, які з 
поважних причин не змогли прийняти участь у вебінарі,зйого 
записом. 

Для організації проведення вебінару необхідне програмне 
забезпечення («віртуальний клас»), яке дозволяє організувати 
спілкування між географічно віддаленими користувачами в 
режимі реального часу. Віртуальний клас об’єднує в єдиному 
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інтерфейсі різні інструменти комунікації: 
1) відео- та голосовий зв’язок; 
2) текстовий зв’язок (чат); 
3) «білі дошки» для спільного малювання; 
4) демонстрування презентації (у тому числі колективний 

перегляд відео); 
5) обмін документами Microsoft Office; 
6) демонстрування “Робочого столу” або активних 

програмних додатків із комп’ютеру ведучого; 
7) інструментарій для проведення опитувань і голосувань 

серед учасників, а також їх тестування. 
При всій різноманітності технічних засобів та інструментів, 

що використовуються для проведення вебінарів, можна 
виділити– «передачу знань в інтерактивному режимі». Саме ця 
частина відображає все різноманіття форматів вебінарів як 
заходів. 

Серед існуючих платформ для підтримки проведення 
вебінарів, які інтегруються в систему управління дистанційним 
навчанням Moodle, можна виділити наступні: BigBlueButton, 
Dimdim, WiziQ, Adobe Connect. 

Проаналізувавши переваги та недоліки цих сервісів, 
враховуючи співвідношення ціна/якість, ми зупинилися на 
сервісі BigBlueButton (ВВВ). Це – безкоштовна відкрита 
платформа для вебінарів, яка забезпечуює проведення 
відеоконференцій, текстовий чат, дошку для малювання, 
демонстрацію документів, показ екрану доповідача та передачу 
управління іншим учасникам, а також запис вебінару. 

Установка ВВВ у середовищі Moodle передбачає виконання 
3-х наступних етапів: 
1. Інсталяція Ubuntu 
https://code.google.com/p/bigbluebutton/wiki/InstallationUbuntu  
2. Налаштування ВВВ клієнта 
https://code.google.com/p/bigbluebutton/wiki/ClientConfiguration 
3. Інтеграція в Moodle https://moodle.org 

У доповіді докладно розглядається реалізація кожного з 
указаних  етапів. 

Розглядаються також характеристики сервісів, які 
забезпечують створення скрінкастів. Аналіз співвідношення 
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ціна/якість показує, що переваги має Camtasia studio 8. Це 
безкоштовний веб-інструмент, в якому зручний та зрозумілий 
інтерфейс, є можливість зйомки з веб-камери та запису звуку в 
онлайн-режимі, запис відео в Full HD форматі та ще багато 
різноманітних функцій, які розглядаються в доповіді. 

Слід сподіватися, що набуття практичних навичок щодо 
розробки та використання вебінарів і скрінкастів (або 
відеороликів) дозволить опанувати викладачам і студентам нові 
соціальні сервіси Веб 2.0 та підвищити таким чином якість е-
матеріалів у дистанційних курсах Веб-центру ЛКА. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ 
ПЕДАГОГІВ НА АНДРОГОГІЧНИХ ЗАСАДАХ 

Барабаш О.Д. 
Івано-Франківський  

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
В статті автор обґрунтовує необхідність використання 
принципів андрагогічної моделі у процесі післядипломного 
навчання педагогів. Відповідно до яких навчання це активний, 
самоскерований та зорієнтований на вирішення проблем 
процес, що будується на використанні досвіду як джерела нових 
знань. З цих позицій аналізує можливості дистанційного 
навчання у освіті дорослих.  

 
В умовах глибинних соціокультурних перетворень, 

переорієнтації сучасної освіти на розвиток людини, 
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забезпечення її потреб у постійному навчанні, змінюються 
принципи та підходи до навчання педагогів. Особливої 
актуальності набувають проблеми упровадження інноваційних 
алгоритмів, методів і засобів дистанційного та мобільного 
навчання, які можуть створювати принципово інші, ніж ми 
звикли, соціокультурні умови професійного спілкування та 
зростання фахівців. Зокрема, про це йдеться у 
Загальноєвропейських принципах компетентності та 
кваліфікації вчителя, де наголошується на необхідності 
забезпечення постійного професійного розвитку педагога в 
післядипломній освіті. В якості ключових виділено компетенції, 
що стосуються здатності вчителя співпрацювати з іншими; 
працювати зі знаннями, технологіями та інформацією; 
працювати з суспільством і в суспільстві [8]. Це спонукає не 
тільки до розробки нових освітніх програм (технологій, 
методів), інноваційних за своїми підходами, цілями, змістом та 
способами реалізації, а й створення віртуальних навчальних 
просторів, які значно розширюють можливості формального та 
неформального навчання дорослих. 

Вчені, вивчаючи різні аспекти навчання педагогів, все більше 
схильні до того, що в цьому процесі необхідно враховувати 
основні принципи андрагогічної моделі навчання. У 
післядипломній освіті ці проблеми нині досліджують 
В.Олійник, Л.Сігаєва, М.Скрипник, Н.Протасова, В.Пуцов, Ю. 
Красильник, А.Чміль та ін.. Зокрема С.Змєйов, говорять про те, 
що освіта дорослих відрізняється принципами організації 
процесу навчання, відповідно формами, методами, 
підготовленістю викладачів до цієї системи і навіть цілями і 
задачами [3]. Це цілком зрозуміло, адже, коли ми говоримо про 
освіту дорослих, маємо на увазі так звану післябазову освіту, 
фактично іншу її підсистему, або сферу. Сучасні вимоги до 
організації процесу навчання дорослих дозволяють нам виявити 
низку суперечностей: 

•    Між необхідністю широкого використання у 
післядипломній педагогічній освіті принципів андрагогіки як 
науки та відсутністю науково обґрунтованих та апробованих 
технологій підготовки фахівців – андрагогів. 

•    Між інноваційнністю змісту андрагогічної моделі 



 18

навчання та традиційними методами та засобами навчання 
педагогів у системі курсової підготовки. 

•    Між результатами навчання у їх сучасному вимірі ( набуті 
компетентності, нові ціннісні орієнтації та установки, нові 
способи професійної діяльності) та традиційними способами їх 
оцінки та моніторингу. 

Зрозуміло, що працюючи з педагогами необхідно 
враховувати ті особливості, які загалом характеризують 
дорослого, який навчається. Найперше – він усвідомлює себе 
самостійною, самокерованою особистістю, яка має достатній 
запас життєвого (побутового, професійного, соціального) 
досвіду. Ним не можна нехтувати, оскільки у процесі навчання 
він є основним джерелом навчання. Дорослий учень 
мотивований на досягнення конкретних цілей та вирішення 
життєвих проблем, тому найбільшу цінність для нього мають ті 
знання, вміння та навички, які можна одразу застосувати на 
практиці. 

Вчені виділяють кілька основних характеристик 
андрагогічної моделі навчання, які найбільш суттєво 
відрізняють її від педагогічної [1; 3; 4; 5;:6; 7]. Одна з них – це 
потреба дорослих самостійно визначати та узгоджувати цілі 
навчання. Потвердження цьому знаходимо у висновках за 
результатами моніторингу ролі вчителя в українському 
суспільстві. Серед факторів, що стимулюють розвиток творчого 
потенціалу на першому місці систематичне самонавчання, 
самовдосконалення ( 63,2 % опитаних учителів). При цьому, 
можливість здобуття дистанційної освіти посідає останнє місце 
–11,59 % серед опитаних [2,с.11]. Можна зробити висновок про 
те, що більшість педагогів України не розглядає дистанційне 
навчання як додаткову можливість для власного саморозвитку, 
що може свідчити як про відсутність можливостей отримувати 
такі освітні послуги, так і про низьку обізнаність з сучасними 
засобами дистанційного та мобільного навчання. Хоча саме 
дистанційна форма навчання дозволяє забезпечувати практичну 
спрямованість навчання, що також є однією з основних 
характеристик андрагогічної моделі навчання. 

В роботі Івано-Франківського ОІППО можна виділити як 
позитивну тенденцію постійне зростання кількості курсових 
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груп за дистанційною формою навчання. Для цього створено 
платформу для дистанційного навчання на основі програмного 
забезпечення Moodle де розміщено 72 дистанційних курси, 224 
лекції, 420 тестових завдань, 98 семінарських і практичних 
занять, 32 презентації. Також розроблено вимоги до слухачів, 
які проходять курси за  дистанційною, очно-дистанційною 
формами навчання, залікову книжку слухача тощо. 

Навчання проходить у три етапи: очний етап (організаційно-
настановча сесія), дистанційне підвищення кваліфікації під 
керівництвом тьютора (координатора навчальної групи) та 
викладача в режимі “on-line” та залікова сесія. Така організація 
навчання відповідає ще одній засаді навчання дорослих, 
відповідно до якої етапи роботи з викладачем мають 
чергуватися з етапами практичної реалізації нових знань, 
способів професійної діяльності. Це також знімає емоційну 
напругу, яка виникає у навчальній аудиторії, страх перед новим, 
дає час для  упорядкування інформації, аналізу, власних 
висновків. 

Результати опитування слухачів курсів засвідчують, що 
більшість керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
позитивно сприймають дистанційну форму навчання і навіть 
бачать у ній певні переваги: можливість відкритого діалогу з 
колегами, вільно розпоряджатися своїм часом і обирати 
найбільш зручний для навчання, отримання своєчасної 
допомоги або поради у вирішенні актуальних проблем. Разом з 
тим, виділяють фактори, що перешкоджають активному 
спілкуванню із викладачем-тьютором. Найбільш часто йдеться 
про відсутність постійного доступу до мережі Інтернет; брак 
досвіду спілкування в мережі Інтернет; низький рівень 
володіння комп’ютерною грамотністю; зайнятість, брак 
вільного часу. В результаті більшість педагогів діють відповідно 
до сформованих моделей поведінки і не намагається 
розширювати власні можливості у використанні сучасних 
засобів комунікації. До прикладу, надають перевагу очному 
консультуванню, замість того, щоб використовувати більш 
доступні мережеві ресурси для спілкування. Саме за рахунок 
спілкування (за допомогою мережевих ресурсів) дорослі учні  
можуть по різному проявляти навчальну активність: 
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висловлювати власну думку, доповнювати, подавати коментарі,  
формулювати власні запитання щодо порушеної проблеми 
(теми).  Так мимоволі задіюється  досвід учасників та  стає 
джерелом нових знань. 

В результаті опитування також були виявлено причини 
пасивного ставлення керівників навчальних закладів (в 
більшості випадків суб’єктивного характеру) до участі в 
різноманітних заходах, що проводяться в режимі on-line. Це 
певною мірою негативно впливає на  формування інформаційної 
компетентності керівників, обмежує можливості використання 
ІКТ в професійній діяльності та власному навчанні. Необхідно 
зауважити, що саме сучасні форми взаємодії та обміну 
інформацією (освітні ресурси Інтернет, скайп, електронна 
пошта, соціальні професійні мережі тощо) дають  можливість 
спільної праці та неформального спілкування, що є основною 
характеристикою андрагогічної моделі за М. Ноулзом. 

Організовуючи навчання педагогів необхідно враховувати й 
інші позиції андрагогічного підходу. Серед основних вимог 
варто виділити розвиток рефлексивного мислення дорослого 
учня, оскільки будь-яке інтелектуальне відкриття, власна 
позиція, алгоритми професійної діяльності (професійні дії) 
з’являються тільки завдяки рефлексії. Також вона дозволяє 
усвідомити педагогу результати власного навчання, порівняти 
власне сприйняття з  думками та почуттями інших.  Принцип, 
який можна охарактеризувати як достатньо складний для 
практичної реалізації, сформульований наступним чином: 
навчання дорослих повинно носити комплексний характер. Для 
успішної професійної діяльності нині педагогу недостатньо 
оволодіти основними знаннями та окремими методиками. В  
результаті навчання та активної практики у нього має 
сформуватися власний стиль професійної діяльності, бути 
усвідомленим її смисл. 

Оскільки окреслена нами проблема є достатньо новою, має 
випереджальний характер щодо існуючої практики навчання 
педагогів, є необхідність у проведенні спеціальних 
дослідженнях у галузі андрагогіки, їх апробації та поширенні. 
Окрім цього вона (тобто проблема) потребує тісної співпраці 
між різними фахівцями, які працюють над розробкою сучасних 
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підходів, технології, засобів навчання дорослих. Окремим 
завданням у роботі закладів післядипломної освіти має стати 
підготовка педагогічних працівників до реалізації принципів 
андрагогічної моделі навчання, що потребує, насамперед, зміни 
їх власних переконань, установок, стереотипів, моделей 
поведінки тощо засобами спеціально організованого навчання. 
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information/doc/2010/keycomp.pdf 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СИНХРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ У 
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 

Башманівський Олексій Леонідович 
Житомирський державний університет імені Івана Франка  

Розкриваються основні аспектів використання інтернет-
технологій у навчальному процесі. Акцент зроблено на 
застосуванні засобів синхронної комунікації у процесі вивчення 
англійської мови, визначено дидактичні завдання, критерії, а 
також описано перспективи їхнього подальшого застосування. 
  

Становлення й розвиток сучасної освіти в Україні 
характеризується модернізацією навчального процесу, 
пошуками нових сучасних розробок у навчальному процесі. 
Розвиток інформаційних технологій загалом і розвиток 
Інтернету зокрема, розкрив нові перспективи у галузі освіти – 
злиття освітніх та інформаційних технологій і створення на цій 
основі нових методик навчання іноземної мови, що грунтуються 
на інтернет-технологіях. 

 Застосовування нових інформаційних технологій допомагає 
реалізувати індивідуально-зорієнтований підхід у навчанні, 
забезпечити індивідуалізацію й диференціацію навчального 
процесу з урахуванням можливостей студентів, їхнього рівня 
знань і мовних навичок. 

Теоретичним й практичним аспектам комп’ютеризації освіти 
присвячені дослідження Б. С. Гершунськoго, А. П. Єршoва, А. 
М. Кoроткова, В. А. Лецкo, В. М. Мoнахова, Н. В. Мoрзе, В. В. 
Рубцoва, П. І. Підкасистoго, О. Б. Тищенкo, В. П. Долматoва та 
ін. Нoвації комп’ютерної комунікації у вищих навчальних 
закладах щодо змін змісту навчання розкривають М. Н. 
Алекcєєв, С. Г. Григoрьєв, Н. А. Женoв, А. В. Петрoв. Проте, 
слід зауважити, що  вчені переважно акцентують увагу на 
властивостях комп’ютерних технологій як універсальних 
засобів обробки інформації. Наукові пошуки З. О. Джaліашвілі, 
В. С. Кoлесникова, А. Г. Крицькoго, Г. М. Чусавітінoї 
стосуються окремих комунікативних властивостей 
комп’ютерної освіти, особливостей комп’ютерних навчальних 
систем щодо побудови навчання у режимі діалогу. 
Використанню інтернет можливостей присвячені дослідження 
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С. В. Богданoвої, С. Д. Коракoзова, Є. С. Пoлат та ін. Певні 
аспекти інформатизації вивчення іноземних мов розглядалися 
М. А. Акопoвою, О. І. Дмитрєвoю. Е. Л. Нoсенко., І. П. 
Павлoвою, О. С. Пoлат та ін. Проте, слід відмітити, що  
ґрунтовних досліджень з визначення й реалізації можливостей 
Інтернет-ресурсів у процесі вивчення іноземної мови 
(англійської) недостатньо. 

Сучасні методики навчання на основі різних інтернет-
ресурсів застосовуються в світовому просторі, проте, нажаль, в 
Україні таке навчання саме з вивчення англійської мови 
використовується недостатньо. Світова мережа – це 
неоціненний помічник у галузі освіти, оскільки він усуває 
дистанційні бар’єри та зберігає час. У наш час інтернет надав 
комунікації світових масштабів і поступово повинен займати 
провідну роль на заняттях з вивчення англійської мови. 

Основна мета навчання іноземної мови у ВНЗ є формування 
й розвиток мовної культури студентів практичне оволодіння 
мовою як засобу спілкування. Відповідно до цього, завдання 
викладача-філолога полягають у тому, щоб обрати такі методи 
навчання, які дозволили б кожному студенту проявити себе. На 
цьому складному етапі в нагоді постають  такі сучасні інтернет-
технології: засоби синхронної комунікації (synchronous 
communication tools), засоби асинхронної комунікації 
(asynchronous communication tools) [1]. 

Ці інтернет-технології необхідно застосовувати під час 
навчання англійської мови, трансформуючи їх у розряд 
активних засобів навчання. Більш детально зупинимось на 
засобах синхронної комунікації – інтернет-засобах, що 
дозволяють підтримувати комунікацію в режимі онлайн. 

Найбільш визнаними засобами, що надають можливість 
встановити швидкий зв’язок з абонентом, що перебуває в будь-
якій країні світу, є програми Skype і Yahoo Messenger, які 
дозволяють спілкуватися за допомогою письмового чату чи 
застосування веб-камери. 

Студенти можуть створити своє коло друзів і спілкуватися з 
ними як поодинці, так і влаштовувати онлайн конференції. 
Педагоги, користуючись чатом і голосовим зв’язком, можуть: 
організовувати заняття з представниками англомовних країн; 
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запрошувати до обговорення певної проблеми фахівця у певній 
галузі; презентувати безліч нестандартних завдань, які будуть 
цікавими для кожного студента, відповідно до його інтересів; 
можливість архівації тексту надає можливість після закінчення 
комунікації проаналізувати сhatlog з точки зору граматики, 
лексики, пунктуації, стилістики і мовних погрішностей; пізніше 
на цій основі розробити новий вид завдань. 

Загалом останнім часом в Україні все частіше переходять до 
застосування сучасних інформаційних технологій. Слід 
зазначити, що це не тільки останні розробки сучасних технічних 
засобів навчання, а й розробки нових форм, технологій, методів 
викладання. Проте, нам не слід витрачати час на нові підходи, 
бо у світовій практиці навчання іноземної мови вже існують 
певні розробки і їх вже успішно протягом десятиліття 
застосовують у навчальному процесі. 

Відома вчений-педагог Дафнa Гoнзалес, професор 
університету Сaймона Болівaра в Карaкасі, Венесyела, 
виокремлює 5 видiв педагогічного чату: free topic chat – чaт на 
вільну тему (основне завдання – це практика говоріння, 
аудіювання й письма мовою, яку вивчають); collaborative task-
oriented  chat (чат, спрямований на вирішення певного 
навчального завдання); academic seminar or presentation chat (чат-
семінар або чат-презентація); practice chat (чат, спрямований на 
відпрацювання певного матеріалу або дії), наприклад, чат-
інтерв’ю; evaluation chat оцінний чат (спрямований на контроль і 
оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу), 
спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або 
іншого матеріалу [6]. 

Послуговуючись інформаційними ресурсами мережі 
інтернет, зокрема Skype і Yahoo Messenger можна, застосовуючи 
їх в навчальному процесі вищої школи, вирішувати такі 
дидактичні задачі: 

· знайомитися з лінгвокраїнознавчими матеріалами, 
особливостями мовного етикету, культури і традиціями; 

· удосконалювати навички монологічного та діалогічного 
мовлення на матеріалі дискурсу; 

· вдосконалювати навички аудіювання на матеріалі звукових 
матеріалів мережі, або фактичного контакту з партнером; 
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· розширювати свій активний та пасивний словниковий запас 
за рахунок сучасної розмовної лексики; 

· формувати уміння і навички підготовленого і 
непідготовленого читання на матеріалах різної складності; 

· поглиблювати навички письма, друкуючи відповіді 
партнерам, готуючі письмові доповіді, реферати, твори; 

·  сприяти мотивації комунікативної діяльності студентів на 
основі систематичного використання актуальних матеріалів,  що 
цікавлять кожного. 

Викладання іноземної мови за допомогою засобів синхронної 
комунікації  відзначається такими критеріями: 

1. підсилювати мотивованість та інтерес до вивчення мови; 
2. забезпечувати постійний контроль над правильністю 

навчальних дій кожного студента; 
3. сприяти підвищенню ефективності навчального процесу; 
4. підтримувати зворотній зв’язок і контроль над діями усіх 

студентів. 
«Глобальна сітка» має всі технологічні, програмні і 

комунікаційні можливості для організації успішного 
навчального процесу з вивчення англійської мови з 
використанням засобів синхронної комунікації, проте тільки 
вміле поєднання і вибір  різноманітних завдань викладачем 
сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу та 
надасть можливість досягти високих результатів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЗАСОБАМИ E-LEARNING 
Березенська С.М. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
Анотація. Можливості застосування сучасних Інтернет-
технологій для організації навчального процесу та підвищення 
його якості досить активно обговорюються в освітянському 
середовищі. В доповіді представлено досвід поєднання 
проблемних методів навчання та віртуального освітнього 
середовища, як одного із засобів активізації навчальної 
діяльності студентів з метою підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку праці. 

 
Роботодавці відмічають, що однією з основних проблем 

сучасної системи вищої освіти в Україні є неготовність 
випускників ВНЗ до практичного застосування знань, 
отриманих під час навчання. Коренем цієї проблеми є 
репродуктивність навчання, при якому під час аудиторних 
занять студенти отримують «готові» знання, а під час 
контрольних заходів механічно їх відтворюють. В результаті 
такого підходу молодий спеціаліст на робочому місці пасує 
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перед проблемними питаннями, не може проаналізувати 
ситуацію та згенерувати її рішення. 

Для виправлення ситуації, яка склалася, у вищих навчальних 
закладах все частіше застосовують методи та технології 
проблемного навчання, серед яких вигідно виділяється метод 
проектів (або проектна технологія). В основі зазначенного 
методу лежить розвиток критичного мислення студента, його 
пізнавальних навичок, вміння самостійно конструювати свої 
знання, що є запорукою максимального наближення 
майбутнього фахівця до реального життя, до розв’язання 
конкретних завдань у професійній діяльності. 

Метод проектів у сучасній педагогіці не є принципово новим – 
його історія починається з двадцятих років ХХ століття, але під 
впливом сучасних тенденцій інформатизації і комп’ютеризації 
він «осучаснюється» та набуває нової ваги у системі вищої 
освіти. 

Гузеев В.В., Олексюк О.Є., Полат Е.С. та інші науковці у своїх 
роботах, присвячених проектним технологіям, аналізують типи 
освітніх проектів, описують ключові компетенції, які 
формуються при роботі у проектах, формулюють основні 
вимоги до застосування методу проектів, а також виділяють 
основні етапи діяльності як викладача, так і студента у процесі 
реалізації проекту [1-4]. Особлива увага при цьому приділяється 
формам організації освітніх проектів, серед яких не останнє 
місце посідають проекти на основі мережевих комп’ютерних 
технологій. 

Сучасні web-ресурси дозволяють забезпечити не тільки 
дистанційну доставку знань, а й, що є найголовнішим, 
реалізувати всі принципи, підходи та прийоми методу проектів, 
цим самим розширюючи географію та удосконалюючи 
методику застосування новітніх педагогічних технологій. 
Викладачі вищих навчальних закладів для реалізації освітніх 
проектів досить вдало використовують он-лайн конференції та 
семінари (Skype, WizIQ, Webinar.ru і т.д.), сервіси Google 
(Google Doc, Google Maps, Google Hangouts) тощо. Але, якщо 
говорити не тільки про забезпечення можливості одночасної 
роботи студентів над проектом, а й про методику організації їх 
навчальної діяльності, то на перший план виходять системи 
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управління навчанням або віртуальні навчальні середовища 
(LMS). В таблиці представлено перелік елементів LMS Moodle, 
однієї з найпоширеніших систем організації навчання в мережі 
Інтернет, які дозволяють реалізувати всі етапи навчального 
проекту і можуть бути застосовані при вивченні будь-якої 
навчальної дисципліни. 

  
Таблиця – Реалізація етапів проектної діяльності засобами LMS 

Moodle 
  

Етап проекту Зміст роботи Елемент LMS 
Moodle, який 

дозволяє 
реалізувати 
задачі етапу 

Підготовка Визначення теми проекту та 
його цілей 

Форум, 
Опитування, 

Чат 

Планування Визначення джерел 
інформації, способів та методів 

її аналізу, форми звітності, 
критеріїв оцінки результатів та 

розподіл обов’язків між 
членами команди 

Форум, 
Глосарій 

Опитування 

Дослідження 
(реалізація 
проекту) 

Вирішення проміжних задач, 
збір інформації, самостійна 
робота кожного зі студентів 

над проектом 

Семінар, 
Форум, WiKi 

Результати та 
висновки 

Аналіз отриманої інформації, 
формулювання висновків 

Форум, 
Анкетне 

опитування, 
Глосарій, 

WiKi 
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Надання звіту 
або презентація 

проекту 

Визначення форми 
представлення проекту, 

формування пояснювальної 
записи до нього 

Форум, 
Семінар 

Оцінка 
результатів та 

процесу 
проектної 
діяльності 

Обговорення результатів 
проекту та формулювання 
майбутніх перспектив його 

впровадження 

Форум, Чат, 
Семінар, 
Анкетне 

опитування 

  
Необхідно зазначити, що саме лише використання модулів 

будь-якої системи управління навчанням або будь-якого 
Інтернет-сервісу ні в якому разі не гарантує високої 
комунікативності навчальної діяльності, активної співпраці 
студентів над проектом та його успіху. Саме викладач для 
забезпечення дієвості методу проектів має методично грамотно 
організувати проектну діяльність, створити партнерське 
середовище, в якому студент не буде боятися брати особисту 
відповідальність, зможе висловлювати власні ідеї та 
реалізовувати їх, і тим самим забезпечувати успішність процесу 
навчання. 

  
Література: 
1. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и 

образовательная технология. М.: Народное образование, 
2000. – 240с 

2. Метод проектов в университетском образовании: сб. 
науч.-метод. статей. Вып. 6 / сост. Ю.Э. Краснов; 
редкол.: М.Г. Богова [и др.]; под общ. ред. М.А. 
Гусаковского. – Минск: БГУ, 2008. – 244 с. 

3. Олексюк О.Є. Теоретичні основи методу проектів як 
педагогічної технології. [Електроний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2004/36-23-
7.pdf 

4. Полат Е.С. Метод проектов в интернет-образовании. 
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[Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/wo
rkshop/seminars/training_personality/method_project.htm  

 
ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 
Березовська Ольга 

Національний університет харчових технологій 
Стаття висвітлює можливості використання 

інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови. 
Аналізуються різні способи їх застосування в залежності від 
цілей, що реалізуються. Розглядається доцільність 
використання інформаційних технологій з метою підвищення 
ефективності навчання, підвищення мотивації студентів та 
створення умов для комфортного навчального середовища. 

 
На даний час метою навчання іноземним мовам не може 

бути передача лінгвістичних знань, вмінь і навичок, й 
енциклопедичне засвоєння країнознавчої інформації, яка 
обмежується, в першу чергу, сукупністю географічних та 
історичних понять та явищ. Центральне місце має посідати 
формування здатності студентів до участі в міжнародній 
комунікації, що є надзвичайно важливим в умовах сьогодення, 
коли «змішання народів, мов, культур досягло небаченого 
розмаху і як завжди постала проблема виховання терпіння до 
чужих культур, пробудження інтересу і поваги до них, 
подолання в собі відчуття роздратованості від надлишку, 
недостатності або просто несхожості інших культур. 

Як відомо, система освіти обов’язково має 
відгукуватися на соціальне замовлення і не може бути 
незалежною від нього. Саме тому сучасна політика держави 
спрямована на впровадження новітніх інформаційних 
технологій у навчальних закладах стимулювати створення 
електронної навчальної продукції та відповідну підготовку і 
перепідготовку фахівців. 

Комп’ютерні технології розширюють можливості 
навчання іноземним мовам. Використання комп’ютерних 
технологій сприяє підвищенню мотивацію студентів і 
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стимулює викладача до підвищення професійної майстерності. 
Використання комп’ютерних технологій сприяє досягненню 
цілей навчання іноземним мов. 

Основною вимогою до сучасної особистості є її 
здатність жити і працювати в умовах інформаційного 
суспільства. Для цього необхідна реалізація можливостей 
інформаційних комп’ютерних технологій. Для реалізації цього 
завдання необхідно, щоб і викладач і студент мав доступ до баз 
даних засобами інформаційного обслуговування; розумів різні 
форми і засоби подачі даних у графічних та числових 
форматах; знав про існування загальнодоступних джерел 
інформації та мав здатність ними користуватися; вмів 
оцінювати й обробляти дані з різних точок зору; вмів 
аналізувати й обробляти статистичну інформацію; вмів 
використовувати дані при вирішенні поставлених задач. 

Комп’ютер сьогодні широко використовується на 
заняттях з іноземної мови. 

В навчанні іноземним мовам він виконує наступні 
методичні функції: 

- Інформативну, 
- Тренувальну 
- Контролюючо-корегуючу  
- Організаційно – стимулюючу  
Але комп’ютер не під’єднаний до всесвітньої 

комп’ютерної мережі має обмежені можливості. Натомість 
різноманітні інтернет ресурси надають надзвичайно широких 
можливостей як викладачу, так і студентів. 

Інтернет ресурси сприяють підвищенню ефективності 
навчання іноземним мовам Аналізуючи досвід використання 
цих ресурсів, можна стверджувати, що вони дають можливість 
доступу до світового ресурсу матеріалів для вивчення іноземної 
мови; самостійного вибору теми для обговорення; 
удосконалення навичок аудіювання, за допомогою автентичних 
звукових текстів; формування навичок читання, 
використовуючи автентичні матеріали різного ступеня 
складності, поповнюючи активний і пасивний словниковий 
запас; спілкування з носіями мови та представниками інших 
культур; підвищення інтенсивності навчального процесу, 
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залучаючи до роботи на уроці і самостійної роботи з 
автентичними матеріалами пасивних студентів; формування і 
вдосконалення навичок письмового мовлення під час 
електронної комунікації; формування мотивації до іншомовної 
діяльності на занятті та мотивацію для подальшого вивчення 
іноземної мови. 

В освіті інформаційні технології використовуються для 
проведення презентацій, дистанційного навчання, пошуку 
інформації в Інтернеті, контролю знань. 

Використання комп’ютерних технологій у навчанні 
полегшують процес навчання іноземним мовам, оскільки вони 
мають значно ширші можливості, ніж традиційні навчально-
методичні комплекси, оскільки вони поєднують в собі 
можливості підручника, аудіо і відео, а Інтернет є джерелом 
величезної кількості автентичного матеріалу. 

При використанні комп’ютерних технологій 
навчальний матеріал подається за допомогою аудіо, відео та 
анімації, що значно сприяє полегшенню засвоєння та 
сприйняття матеріалу. 

Використання новітніх інформаційних технологій при 
навчанні іноземним мовам дозволяє створювати нові методики, 
спрямовані на розвиток творчого мислення студентів, 
підсилювати мотивацію навчання, більшу увагу приділяти 
естетичному вихованню студентів, розвивати комунікативні 
здібності студентів та формувати вміння приймати оптимальне 
рішення або здатність запропонувати можливі варіанти 
вирішення проблеми. 

Застосування комп’ютерних технологій дозволяють 
інтегрувати аудіовізуальну інформацію, представлену у вигляді 
анімації, відеофільму, слайдів, текстової та графічної 
інформації за допомогою інтерактивного діалогу. Також вони 
надають можливість поєднання графічного зображення, 
рухомого відео та аудіо. Завдяки такому поєднанню усі органи 
відчуття у студентів працюють одночасно, що сприяє більш 
швидкому та ефективному засвоєнню інформації, підвищується 
зацікавленість у вивченні матеріалу. Крім того, це дозволяє 
одночасно засвоювати всі аспекти мови, що вивчається: 
фонетичний, лексичний, граматичний та комунікативний. 
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Особливо цінним є те, що при використанні 
інформаційних комп’ютерних технологій викладач має 
можливість використовувати автентичний матеріал, що сприяє 
розвитку міжкультурної компетенції студентів, тобто вони 
мають змогу крім мовного аспекти, зрозуміти соціокультурний 
аспект мови, що вивчається. Вони краще розуміють в яких 
ситуаціях більш доречним є те чи інше висловлювання, вони 
засвоюють культурні особливості країни, мова якої вивчається, 
мають можливість співставлення цих культурних норм з 
культурними нормами своєї власної країни. Таким чином, 
виховна і розвивальна функції інформаційних технологій є 
надзвичайно важливими. Перегляд автентичних відеоматеріалів 
розвиває навички аудіювання, тобто сприйняття на слух 
іноземної мови. Завдяки відео, рівень сприйняття інформації на 
слух суттєво покращується. Як свідчить досвід, сприймання 
іноземної мови на слух є найскладнішим у процесі вивчення 
іноземної мови. А використання відео сюжетів спрощує цей 
складний процес. Крім того, при перегляді автентичних 
матеріалів студенти мають змогу почути різних носіїв мови, у 
яких різний акцент, різна вимова. 

Отже при використанні інформаційних технологій 
викладач має можливість навчати студентів живої розмовної 
мови, надає можливість подолати мовний бар’єр і говорити 
іноземною мовою, починаючи з перших занять, знайомить 
студентів з культурними особливостями та традиціями країни, 
мова якої вивчається. Викладач має можливість враховувати 
індивідуальні потреби кожного студента, максимізувати обсяг 
навчального матеріалу. 

В процесі використання інформаційних технологій 
важливе місце посідають мультимедійні інтерактивні навчальні 
презентації. Вони можуть використовуватися, як під час 
аудиторних занять, так і під час самостійної роботи студентів. 
Мультимедійні навчальні презентації дозволяють представити 
навчальний матеріал у зручній та цікавій формі та ефективно 
засвоїти навіть найскладніші теми. 

До інших переваг цього методу належать більша 
інтерактивність, можливість використовувати програми 
перевірки граматики й орфографії та принципу наочності, 
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демонструючи схеми, таблиці тощо за допомогою спеціального 
проектора. 

Науковці визначають наступні можливості 
використання інформаційних технологій у процесі навчання 
іноземним мовам: 

- негайний зворотний зв'язок між користувачами 
інформаційних комп’ютерних технологій; 

- архівне зберігання великих обсягів інформації з 
можливостями їх передачі; 

- автоматичний переклад за допомогою комп’ютерних  
перекладачів; 

- автоматичний переклад за допомогою комп’ютерних  
словників; 

- автоматичне реферування й анотування матеріалів. 
До переваги використання інформаційних 

комп’ютерних технологій можна віднести той факт, що вони 
можуть застосовуватися студентами на різних етапах роботи та 
в різних якостях. Зокрема, комп’ютер  можна застосовувати в 
процесі виконання самостійної та домашньої роботи студентів. 
З цією метою доцільним є застосування навчальних 
комп’ютерних програм, які створено спеціально для певної 
категорії студентів. 

Використовуючи комп’ютерні технології для 
самостійної роботи студенти мають можливість одержати 
навчальне завдання і запросити всю необхідну для його 
виконання інформацію, після введення відповіді одержати її 
аналіз та оцінку. 

Серед переваг використання персональних комп’ютерів 
для самостійного опанування навчального матеріалу порівняно 
з аудиторними заняттями можна виділити наступні: 

-   Студенти  самостійно обирають час, темп роботи 
відповідно до індивідуальних потреб; 

-   необмежений час роботи студента; 
-   виключення впливу суб’єктивних факторів 

(упередженість викладача тощо). 
Але використання комп’ютерних технологій 

відбувається паралельно з використанням підручників, як 
допоміжний засіб навчання іноземним мовам. Інформаційні 
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технології у навчанні іноземним мовам активізують 
пізнавальну діяльність  студентів. Необхідно зазначити, що 
перевагами використання комп’ютерних технологій є те, що 
частина засвоєного матеріалу значно більша, ніж при 
використанні лише традиційних підручників, матеріал 
засвоюється більш якісно, підвищується можливість більш 
об’єктивної оцінки знань студентів, заощаджуючи час 
викладача на перевірку робіт, робить можливим одночасно 
перевіряти знання великої кількості студентів. 

Нажаль, при повному переході на комп’ютерне 
навчання існує один суттєвий недолік, - це недостатність 
безпосереднього спілкування викладача зі студентами, що не 
дає можливості належного виховання особистості. Тому 
викладач має відігравати важливу роль у навчальному процесі. 
Викладачі мають зрозуміти, що комп’ютер – це не просто засіб 
навчальної діяльності, не замінник традиційних підручників чи 
викладача, а засіб, який розширює можливості навчальної 
діяльності викладача, здатний зробити процес навчання 
цікавішим, а його результат кращим. 

 Він повинен не лише використовувати новітні 
технологій в навчальному процесі, а й мотивувати студентів, 
правильно ставити перед ними завдання, тому що без належної 
постановки завдань, студенти не можуть належним чином 
сприймати мовний матеріал у відео та аудіо джерелах. Тому 
доцільним є поєднання традиційних засобів навчання з 
комп’ютерними технологіями. Сучасні викладачі повинні вміти 
обирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою 
сприяють досягненню цілей вивчення іноземної мови й 
гармонійному розвиткові студентів, враховуючи їх 
індивідуальні особливості. 

Запровадження використання інформаційних 
комп’ютерних технологій у процес навчання іноземним мовам 
потребує розробки концепцій побудови програми навчання 
англійській мові студентів окремих спеціальностей; створення 
спеціально обладнаних аудиторій з комп’ютером, проектором 
та доступом до Інтернету; формування інформаційних ресурсів 
факультету, зокрема електронних бібліотек та медіатеки; 
відповідної підготовки викладачів. 
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СТРАТЕГІЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО НАВЧАЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ В ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 
Бессарабов В.І. 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
Проведено аналіз власного досвіду розроблення та 
впровадження електронних навчально-методичних комплексів 
(ЕНМК) підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ВНЗ, медичних працівників та працівників установ 
соціального захисту і соціального забезпечення в галузі 
геронтології та геріатрії в рамках науково-дослідного проекту 
відкритої освіти «Хмара». Показано, що стратегія розбудови 
ЕНМК з точки зору забезпечення вільного доступу до 
навчальних ресурсів того, хто навчається, повинна 
забезпечувати сучасні технологічні, дидактичні, психолого-
педагогічні та організаційно-методичні рівні організації. 

 
Трансформація системи освіти України в напрямку відкритої 

освіти передбачає розбудову відкритих навчальних середовищ, 
які забезпечують вільний доступ до навчальних ресурсів [5, 7, 
8]. Нажаль значна частина електронних навчально-методичних 
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комплексів (ЕНМК), що створені останнім часом у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) України, забезпечують вільний 
доступ лише на технологічному рівні організації. Тому 
актуальним є завдання системного підходу до вирішення цієї 
проблеми. 

Метою нашого дослідження є обгрунтування стратегії 
розбудови ЕНМК з точки зору забезпечення вільного доступу до 
навчальних ресурсів того, хто навчається. 

Матеріал і методи дослідження. 
У роботі використано аналіз власного досвіду розроблення та 

впровадження ЕНМК підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників ВНЗ, медичних працівників та 
працівників установ соціального захисту і соціального 
забезпечення в галузі геронтології та геріатрії в рамках науково-
дослідного проекту відкритої освіти «Хмара» [4], метод 
експертного оцінювання виявлених тенденцій. 

При статистичному аналізі матеріалу виконували розрахунок 
інтенсивних і екстенсивних показників середніх величин, 
визначали достовірність відмінностей середніх і відносних 
величин за t-критерієм Стьюдента. Достовірними вважали 
відмінності  при р<0,05. 

Результати дослідження. 
Досвід теоретичного обгрунтування та практичного 

впровадження в навчальний процес ЕНМК в проекті відкритої 
освіти «Хмара» дозволяє вважати, що система організації 
вільного доступу до навчальних ресурсів повинна забезпечувати 
наступні взаємопов’язані рівні: 

 1. Технологічний. 
1.1. Можливість використання будь-якого  веб-браузера, 

будь-якого пристрою доступу до ЕНМК (в тому числі мобільних 
пристроїв з відповідною оптимізацією доступу). 

1.2. Можливість використання всіх широкорозповсюджених 
операційних систем і платформ. 

1.3. Незалежність доступу до ЕНМК від технічних і 
фінансових можливостей навчальної організації (доступ 
повинен  залежати виключно від пропускної здатності каналу 
з'єднання з мережею Інтернет, доступного користувачу). 

2. Дидактичний. 
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2.1. Забезпечення подавання навчального матеріалу з 
урахуванням особливостей сприйняття інформації у ЕНМК (в 
першу чергу, чітке структурування та модульність). 

2.2. Активне застосування інтерактивного обміну 
навчальною інформацією як між викладачами і студентами, так і 
в групах студентів через блоги, форуми, соціальні мережі. 

2.3. Обов’язкове використання технології вебінару в режимі 
реального часу. 

2.4. Інтеграція аудіовізуальних фрагментів в навчальний 
матеріал ЕНМК з метою підвищення рівня когнітивної 
мотивованості студентів [1]. 

3. Психолого-педагогічний. 
3.1. Врахування особливостей сприйняття інформації в 

презентаціях та на сторінках ЕНМК з точки зору місця 
розміщення, контрасту, кольору та шрифтового наповнення. 

3.2. Забезпечення  інтуїтивно зрозумілого входу в ЕНМК 
через єдину точку доступу (сайт, логін, пароль) з  
використанням потрійної кольорової, літеро-цифрової та 
піктографічної ідентифікації «свого» ЕНМК користувачем. 

3.3. Обов’язкове врахування основних принципів андрагогіки 
при розбудові ЕНМК для навчання дорослих та герагогіки - для 
навчання людей літнього та старечого віку [3, 6]. 

4. Організаційно-методичний. 
4.1. Забезпечення реальної можливості використання 

отриманих у процесі навчання навичок роботи з електронними 
освітніми ресурсами  поза межами ЕНМК у реальному житті, на 
виробництві, для продовження навчання протягом життя. 

4.2. Організація вимірювання, оцінювання та підвищення (в 
разі необхідності) рівня компетентності того, хто навчається, в 
галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [2]. 

Останнє добре ілюструє результат анкетування слухачів 
курсів підвищення кваліфікації в галузі геронтології та геріатрії 
(12-бальна шкала самооцінки рівня ІКТ-компетентності, де 1-4 
бала відповідають низькому рівню і 9-12 балів - високому 
рівню), які навчалися за очно-дистанційною формою навчання 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Залежність індивідуальної успішності підвищення 

кваліфікації слухача (ІУПКС) в області геронтології та геріатрії                                
від початкового рівня ІКТ-компетентності. 

 
Встановлено, що рівень індивідуальної успішності 

підвищення кваліфікації (ІУПКС), у всіх категоріях достовірно 
вище в осіб з високим рівнем ІКТ-компетентності порівняно з 
фахівцями з низьким рівнем цього показника (p <0,05) 

Висновок: стратегія розбудови ЕНМК з точки зору 
забезпечення вільного доступу до навчальних ресурсів того, хто 
навчається, повинна забезпечувати сучасні технологічні, 
дидактичні, психолого-педагогічні та організаційно-методичні 
рівні організації. 
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ, DVD ТА ВІДЕО В РОЗВИТКУ БАЗОВИХ 
ІНШОМОВНИХ НАВИЧОК 

Бецько Олена Степанівна 
Національний технічний університет України «КПІ» 

Світ сучасних технологій дозволяє широкий вибір технічних 
засобів та технологій, придатних для навчання, зокрема, і 
іноземної мови: комп’ютери, телебачення, CD-ROM, 
інформаційно-комунікаційні технологій, комп’ютерне навчання 
іноземних мов, Інтернет, електронні словники, електронна 
пошта, графічні презентації Power Point, відео / DVDs, тощо. В 
цій роботі автор ставить собі за мету розглянути питання 
застосування та важливості відео, DVDs, телебачення у 
якості візуальних засобів в навчанні іноземної мови. Дана 
робота не має на меті запропонувати настанови для 
викладачів, натомість, запропонувати ефективні принципи 
застосування відео чи фільмів в навчанні іноземної мови. 

 
Всім відомо, що технології – це один з найпотужніших 

рушіїв, як соціальних, так і лінгвістичних змін. Graddol зазначає, 
що сучасні технології є серцем глобалізаційних процесів, які 
мають вплив на освіту, роботу та культуру [2, p. 16]. Можна 
назвати низку причин, з яких і студенти, і викладачі повинні 
бути обізнаними з використанням нових технологій. Тут треба 
наголосити, що нові технічні розробки з’являються і 
поширюються так швидко, що неможливо оминути їх 
привабливості і впливу в тій чи іншій формі. Якщо нехтувати чи 
ігнорувати нові технології, які постійно розвиватимуться і 
вдосконалюватимуться, неможливо буде їх наздогнати, 
незалежно від певної галузі чи дисципліни. Саме з цієї причини 
викладачам іноземної мови важливо йти в ногу з найновішим та 
найкращим обладнанням і мати всебічні знання стосовно його 
придатності в будь-якій навчальній ситуації. 

Існує багато технічних прийомів, в тій чи іншій мірі 
придатних для навчальних ситуацій. Одні з них можна 
використати для тестування та дистанційного навчання, інші – 
для навчання професійних курсів чи перекладу, деякі 
використовуються в молодшій школі чи для самостійної роботи 
вдома. Викладачі повинні керуватися принципом: цінувати нові 
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технології за тими напрямками і функціями, які пропонують 
щось безсумнівно нове і корисне, і ніколи не дозволяти 
машинам перебирати на себе роль викладача чи обмежувати йог 
функції там, де повинні переважати більш традиційні методи. 
Намагання використовувати технологічні  інновації, з метою 
покращення ефективності та осмисленості навчання з боку 
студента, забезпечуючи його різноманітним контентом та 
вправами це більше, ніж просто використання технологій. 
Викладач повинен переглянути своє власне розуміння мовного 
навчання і вирішити, як він хоче використати технології. 
Причина невдоволення мовною лабораторією полягає в тому, 
що вона майже стала методом навчання мови і головною ціллю, 
як і колись відео. Вони можуть працювати і мати цінність лише 
за допомогою та під керівництвом людини. Всі матеріали та 
засоби повинні бути точно визначені, скеровані і заплановані 
викладачем з тим, щоб отримати педагогічну цінність в навчанні 
іноземної мови. 

Викладачі вже давно використовують аутентичні матеріали у 
формі фільмів та телебачення. Правда і те, що радіо та 
телевізійні мовні курси в різних країнах мали і мають успіх у 
формі навчання за підручником. Нещодавно з’явились 
мультимедійні курси, які інкорпорують телепрограми і 
підручники, а також звукові та відеоплівки, побудовані на 
основі функціонального/понятійного підходу. Наприклад, ми 
використовуємо телевізійні перегляди BBC News та podcasts для 
навчання іноземної мови вже кілька років. Zettersten розмежовує 
автентичні та дидактичні матеріали [4, p.101]. З метою здобути 
максимальний доступ до реальних ситуацій з природним і 
реалістичним спілкуванням, необхідно використовувати наявні 
аутентичні документи, які мають двояку природу: ті, які 
розроблені не з цілями навчання іноземних мов, і такі, які 
розроблені в реальній комунікативній ситуації. Ці дві складові 
однаково важливі в системі навчання мови. 

Якщо викладачі чи окремі студенти мають доступ до 
різноманітних аутентичних документів, тоді додаткові навчальні 
матеріали, тестові матеріали можна досить легко розробити за 
певними усталеними моделями. Певні матеріали можуть бути  
розроблені в певних навчальних ситуаціях з немовних 
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дисциплін. Наприклад, фільми, створені з метою навчання 
архітектури комп’ютера, можна використати для навчання 
іноземної мови професійного спрямування у курсі Інформаційні 
технології. Викладачі іноземної мови в усьому світі мають 
нагальну потребу в матеріалах, які б зробили англійську мову 
«живою» для студентів. Саме телебачення, відео, новіші 
технології на базі відео і забезпечують цей ресурс. Всіма 
визнаний  той факт, що відео, у якості навчального засобу, 
можуть зробити вагомий внесок в процес навчання та вивчення 
іноземних мов, поєднуючи освіту та розваги. Деякі науковці 
одностайні у думці, що відео стимулює інтерес студентів до 
опанування цільової культури, а також мови. Вважається, що 
відео передає значення краще, ніж будь-який інший засіб [3]. 

Розглянемо переваги цього ресурсу в навчанні іноземної 
мови. Три напрямки, які відображають те, що відео може 
запропонувати в плані навчання мови – це відео як модель 
цільової поведінки; відео як інформаційна модель; відео як 
контекст для використання мови. Роль, яку покликане 
відігравати відео в навчальному процесі, визначає   спосіб його 
використання та підготовку матеріалів, які супроводжуватимуть 
відео. Можна отримати великий зиск від цієї технології в плані 
навчання іноземної мови і не лише на рівні розпізнавання, а й на 
продуктивному рівні з використанням засобів, які 
спонукатимуть студентів до використання власних стратегій 
навчання (пам'ять, пізнання, компенсація, метакогнітивні, 
соціальні та емоційні прийоми), відповідно до стилів навчання. 
Тому, вправи, застосовувані на занятті із застосуванням відео 
можуть бути привабливими для студентів з різними стилями 
навчання. Студент може мати візуальний, слуховий, 
кінестетичний чи тактильний стиль навчання. На основі фільму 
можуть бути запропоновані рольові ігри, розігрування діалогів,  
моделювання, які дають змогу студентам виконувати дії, які 
сприяють розвитку прийомів запам’ятовування. За допомогою 
відео студенти також мають шанс доповнювати контекст, з яким 
пов'язаний фільм, новими виразами. Це забезпечує легке 
запам’ятовування. Вправи на узагальнення після читання тексту 
і перегляду епізоду фільму, нотатки під час перегляду з 
подальшими відповідями на запитання для перевірки розуміння 
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побаченого, записи під час читання для порівняння, все це являє 
велику цінність в розширенні застосування когнітивних 
прийомів, які допомагають студентам маніпулювати і 
трансформувати цільову мову. Відео допомагає студентам 
використовувати два компенсаційні прийоми, релевантні до 
читання та аудіювання, то б то, використання лінгвістичних і 
нелінгвістичних підказок. Отже, в навчанні іноземної мови 
викладач повинен адаптувати нові технології до використання в 
класі. Відео може застосовуватися як інструмент для розвитку 
навичок аудіювання у студентів та розширення їх міжкультурної 
компетенції, а також введення нового навчального матеріалу чи 
закріплення того, що вже було представлено за допомогою 
вправ, розроблених з урахуванням вищезазначених принципів.   

Студентів оточують технології, які можуть запропонувати 
цікаві  нові підходи в навчанні іноземних мов. Закінчимо 
словами, які сказав Canning : з розвитком технологій відео вже 
більше не ув’язнене  в традиційному класі; його можна з 
легкістю розширити в лабораторії комп’ютерно 
опосередкованого навчання. Інтерактивне вивчення мови із 
застосуванням відео, CD ROM, та комп’ютера дозволяє 
студентам дивитися і активно долучатися до  занять, в будь-
якому місці. Відео рекомендується до використання в навчанні 
іноземної мови, оскільки дає змогу викладачеві контролювати і 
змінювати тактику навчання для заохочення докладання 
студентами більших розумових зусиль до активного навчання, 
замість пасивного вилучення візуальної і наочної інформації [1]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEB 2.0 У 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. 
Харківський національний педагогічний університет  

імені Г.С.Сковороди 
Робота присвячується особливостям використання сервісів 
технології Web 2.0 у підготовці майбутніх учителів 
математики. Розглянуто нові підходи до викладання 
інформатики майбутнім учителям математики на базі сервісів 
Google Docs, віртуальних навчальних середовищ, ментальних 
карт, вебінарів. Увага акцентується на використанні 
навчальних матеріалів сервісів в мережному доступі, на 
самостійному створенні мережних матеріалів та прямому 
обміні власними розробками. Навчальна діяльність студентів 
пов'язана з пошуком інформації в мережі Інтернет, зі 
створенням та редагуванням власних і спільних цифрових 
документів, зі спілкуванням між фахівцями у формі проведення 
тематичних конференцій,форумів, чатів. 

 
Використання нових методів, форм, засобів навчання та 

освітніх інновацій на сьогоднішній день є пріоритетними 
напрямами розвитку освітянського простору. Розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) вносить певні 
зміни у зміст підготовки майбутнього вчителя, зберігаючи кращі 
надбання педагогіки минулого і враховуючи перспективні 
напрацювання сучасної психолого-педагогічної науки та 
практики. Тому, виникає необхідність коригування змісту і 
наповнення інформатичних дисциплін, оновлення методів та 
інструментів, які використовуються у процесі навчання 
майбутніх учителів, для повноцінної педагогічної діяльності, 
творчості, самореалізації у суспільстві. 

Широке впровадження комп’ютерних технологій в 
навчальний процес вимагає від кваліфікованого фахівця в галузі 
математики, мати знання не тільки з математики, але й певних 
дисциплін, що складають основу інформатичної підготовки 
майбутніх учителів математики. На сьогоднішній день вже 
накопичено певний досвід застосування інформаційних та 
мережних технологій у навчальному процесі. На даному етапі 
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становлення інформаційного суспільства та «суспільства знань» 
відбувається інтенсивний пошук методик комп’ютерного та 
Інтернет-навчання, в тому числі й математики. 

Підготовка майбутніх учителів математики до ефективної 
педагогічної діяльності включає отримання знань, умінь, 
навичок, які набуваються під час навчання та самонавчання, а 
також проведення досліджень із застосуванням усього арсеналу 
дослідницьких засобів на основі ІКТ, для ефективного збору 
інформації, аналізу, опрацювання даних й візуального 
представлення результатів роботи. 

Розглянемо сервіси технології Web 2.0, що знаходяться у 
мережі Інтернет і значно розширюють коло педагогічних 
засобів, якими можуть користуватися студенти для пошуку, 
обробки та представлення необхідної інформації.  В Інтернеті 
існує велика кількість соціальних сервісів, які дозволяють не 
лише створювати та редагувати різноманітні публікації, 
представлені у вигляді таблиць, схем, графіків, але й 
обмінюватися інформацією та виконувати спільну роботу [2]. 

Організацію навчального процесу майбутніх учителів 
математики  вже не можливо уявити без технології Web 2.0 як 
засобу комунікації, швидкого пошуку потрібної інформації та 
засобу «колективного авторства». Все частіше застосовуються 
різноманітні сервіси Web 2.0 освітнього призначення: віртуальні 
навчальні середовища, ментальні карти, вебінари тощо. 

Використання навчальних предметних середовищ, 
віртуальних лабораторій дозволяє користувачу розширити 
спектр завдань, орієнтованих на проведення дослідження та 
моделювання різноманітних об’єктів, процесів та явищ. 
Можливості сучасних імітаційних комп'ютерних моделей 
створюють віртуальну реальність роботи з реальними моделями 
та обладнанням, яке дозволяє отримати експериментальні дані. 
Ключовою особливістю, що відрізняє комп’ютерний  
експеримент від інших способів отримання знань, є процес 
отримання і обробки експериментальних даних - кількісних 
характеристик, що визначають поведінку досліджуваного 
об'єкта, процесу або явища, які підтверджують або 
спростовують сформульовані гіпотези проведення 
експерименту. Основна сутність предметних середовищ, 
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віртуальних лабораторій полягає в проведенні комп’ютерного, 
лабораторного дослідження з використанням  математичних 
моделей досліджуваних процесів. Так, при вивченні курсу 
методів обчислень студенти-математики висувають гіпотези 
щодо можливостей чисельних методів при розв’язуванні 
прикладних задач. Наприклад, при вивченні теми «Методи 
розв’язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь» 
студентам пропонується висунути гіпотезу стосовно 
використання того чи іншого методу для розв’язування заданого 
рівняння та застосувати його на практиці. 

Ще один сервіс, що може бути використаний в організації 
навчальної роботи, це ментальні карти. За допомогою 
ментальних карт можна наочно візуалізувати та структурувати 
ідеї, знаходити взаємозв'язки між завданнями або ключовими 
поняттями з теми навчального матеріалу, що дозволяє в будь-
який момент оцінити частку вивченого матеріалу або виконаних 
завдань. Ментальні карти майбутні учителі математики 
використовують в своїй навчальній діяльності в курсі методики 
навчання інформатики для аналізу інформації, класифікації, 
проведення "мозкового штурму", спільного вирішення 
проблемної задачі, прийняття рішень (порівняння, оцінювання) 
та підготовки  опорного конспекту уроку. Наприклад, при 
вивченні теми «Інформація та інформаційні процеси» студенти 
створюють ментальну карту властивостей інформації та видів 
повідомлень з зазначенням певних прикладів, що сприяє 
систематизації й структуруванню знань студентів. 

Розглянемо сервіс Google Docs (http://docs.google.com), що 
дозволяє: створювати в Інтернеті документи, а потім 
переглядати та редагувати їх з будь-якого комп'ютера, 
підключеного до Інтернету; систематизувати документи за 
допомогою тек в сховищі документів Google; експортувати 
створені файли на комп'ютер користувача; завантажувати вже 
готові файли з комп'ютера користувача та розміщувати їх в 
сховищі документів Google; публікувати документ у вигляді 
веб-сторінки або розміщувати у блозі. Крім цього, сервіс 
дозволяє користувачам редагувати документ одночасно 
декільком користувачам у режимі реального часу; спільно 
переглядати презентації; обмінюватися важливими 



 48

документами, таблицями і презентаціями; працювати з 
документами через веб-браузер, без потреби встановлення 
додаткових програмних засобів при роботи з документами 
Google; зберігати власну історію редагування документів та 
історію редагування інших користувачів; здійснювати 
ефективний пошук раніше створених документів; забезпечити 
безпеку та конфіденційність при роботі з документами; 
супроводжувати документи необхідними коментарями тощо. 
Спільно складений документ допомагає розподілити роботу між 
декількома користувачами, але не просто розділити обов'язки, а 
організувати безпосередню колективну роботу в онлайні, 
синхронну або асинхронну. Використання сервісу Google Docs, 
як "загального зошиту" дозволяє знайомитися з результатами 
роботи інших у реальному часі. Важливо, що само- і 
взаємооцінка при організації такого виду колективного обміну 
розглядається як один з компонентів навчальної діяльності 
студентів [1]. 

Документи Google дозволяють організувати вивчення нового 
матеріалу за допомогою створення загального документу на 
основі міні-рефератів. Закріплення нового матеріалу може 
відбуватися у процесі виконання дослідницької роботи у 
електронних таблицях, а також із застосуванням коментарів, де 
студенти мають змогу обговорювати та аналізувати отриману 
інформацію. 

Сервіси Google Docs використовуються в самостійної роботі 
студентів-математиків. Вони розробляють презентації або 
публікації з різної тематики, наприклад з теми «Дослідження 
графіку функції »,  що дозволяє наочно представити 
поведінку функції в залежності від значення параметру n. Така 
дослідницька діяльність безумовно стимулює студентів до 
пошуку і опанування нових знань. 

Сьогодні вже накопичено певний досвід, що дозволяє 
говорити про ефективне використання віртуальних класів для 
проведення повноцінних тренінгів, взаємного та колективного 
навчання. Віртуальний клас може використовуватися як 
інструмент проведення лекцій, семінарів і навчальних відео-
конференцій. Безумовною перевагою традиційних монологічних 
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лекційно-семінарських занять у віртуальних класах є 
можливість їх проведення на практично необмежену кількісно і 
географічно аудиторію. Слухачами віртуальної лекції одночасно 
можуть бути сотні і навіть тисячі чоловік. 

Віртуальні класи оснащені засобами для колективної роботи 
з текстом, відеоматеріалами та мультимедійними презентаціями. 
Викладач, як правило,  використовує віртуальний клас для 
роботи в групах або парах, при цьому кожен групу він розміщує 
в окремий клас. Студенти у такому класі бачать та чують один 
одного, малюють на дошці, спілкуються в чаті, але не бачать 
учасників інших віртуальних класів. Викладач при цьому може 
спостерігати та модерувати навчальну діяльність в кожному з 
віртуальних класів. Крім того, він збирає всіх студентів до 
однієї кімнати, де обговорюються результати групової роботи. У 
віртуальному класі проводяться інтерв'ю і круглі столи, 
брейнстормінги, студенти навчаються ухваленню рішень, 
досягнення консенсусу, колективному вирішенні кейсів, 
веденню дискусії і майстерень майбутнього. Хороші результати 
дає використання у віртуальних класах методу проектів. 
Наприклад, в період обчислювальної практики студенти-
математики готують різноманітні проекти. Один з таких 
проектів «Колесо Арістотеля. Всі довжини рівні» стосувався 
відомого парадоксу про відстань, що проходять два кола, які 
знаходяться один в одному і мають різні радіуси. В процесі 
виконання проекту студенти брали інтерв’ю у експертів, 
зверталися за допомогою до фахівців, проводили дискусію для 
вирішення проблеми та остаточного розв’язування парадоксу. 
Таким чином, використання віртуального класу є потужними 
сучасним засобом для дослідницької роботи майбутніх учителів 
математики. 

Одним із засобів організації взаємодії в мережі є вебінари. 
Вебінар – різновид веб-конференції, що проходить в режимі 
реального часу, зв’язок між учасниками якої підтримується за 
допомогою спеціального програмного забезпечення, що може 
бути встановлено як на комп’ютері кожного учасника 
конференції, так і забезпечено за допомогою веб-сервісу. 

Тьютор, який проводить вебінар, має можливість 
демонструвати слайдові презентації у форматі MSPowerPoint, 
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організовувати голосування та опитування, що дозволяє 
забезпечити взаємодію між учасниками вебінару та тьютором. 
Пусті слайди презентацій можуть слугувати своєрідною 
електронною дошкою для коментарів, на якій всі учасники 
вебінару мають змогу залишати будь-які примітки та коментарі 
щодо проблемних питань. Вебінари надають можливість 
організовувати міні чат у режимі реального часу та підтримують 
як колективне (повідомлення можуть бачити всі учасники 
вебінару), так і приватне спілкування. Досить важливою є 
функція Screen sharing. Учасники вебінару мають змогу бачити 
все, що відбувається на робочому столі та у браузері тьютора. 

За наявності веб-камери, мікрофона та колонок може 
відбуватися відео та аудіо зв'язок між тьютором та учасниками 
вебінару. Тьютор може надати право доповідати будь-якому 
учаснику вебінару. Деякі сервіси надають можливість запису 
вебінару та розміщення його в мережі Інтернет для подальшого 
перегляду будь-яким користувачем мережі [3]. Як свідчить 
досвід, найбільш ефективним є використання вебінарів у 
підготовці майбутніх учителів математики при проведенні 
обчислювальної та педагогічної практики, виконанні 
дослідницьких проектів з різних дисциплін тощо. Наприклад, 
при проведенні обчислювальної практики студенти виконують 
проекти за різною тематикою. Особливо актуальними 
проектами виявились ті, що стосувалися проведення лекцій та 
семінарів, на яких розглядались наявні проблеми навчання 
математики, зокрема, практичного застосування властивостей 
паралельності та перпендикулярності прямих і площин, 
ортогонального проектування (площі ортогональної проекції 
многокутника) тощо. Під час проведення лекцій  в такому 
середовищі тьютор використовує всі надані студентами 
матеріали з тематичних сайтів, що наочно показують зміст 
завдання та шляхи його розв’язання. Таким чином, 
використання вебінара активізує навчально-пізнавальну 
діяльність майбутнього учителя математики та створює 
сучасний інформаційно-комунікаційний простір для проведення 
навчальних дослідів. 

Одже, велика кількість засобів, що базуються на технології 
Web2.0, створює нові підходи до викладання інформатики 
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майбутнім учителям математики, а саме: використання 
навчальних матеріалів сервісів в мережному доступі; самостійне 
створення мережних навчальних матеріалів; участь у нових 
формах діяльності, пов'язаних з пошуком інформації в мережі 
Інтернет та зі створенням і редагуванням власних цифрових 
документів; спілкування між фахівцями у формі проведення 
тематичних конференцій, прямого обміну навчальними 
матеріалами тощо. 

Таким чином, в умовах інтернетизації з’являються нові 
інструменти для організації колективної діяльності, а саме: 
віртуальні лабораторії, ментальні карти, Google документи, 
віртуальні класи, вебінари тощо. Спрямування навчальної 
діяльності студентів на заняттях з математичних та 
інформатичних дисциплін на застосування технології Web 2.0 
дозволяє підвищити продуктивність навчання, його практичну 
значущість, залучити кожного студента до активної навчально-
дослідницької та науково-дослідницької діяльності. 
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ  
Білоусова Л. І., Колгатін О. Г., Колгатіна Л. С. 

Харківський національний педагогічний  
університет імені Г. С. Сковороди 

Методом анкетування студентів проведено діагностику 
особливостей реалізації самостійної роботи в навчальному 
процесі педагогічного університету. Аналіз отриманих даних 
дає можливість підтвердити корисність систематичної 
самостійної роботи, визначити деякі причини труднощів. 
Зокрема, привертають увагу суттєві проблеми в організації 
тієї частини самостійної роботи, що спирається на 
застосування ресурсів Інтернет, що, у свою чергу, потребує 
побудови специфічної системи управління самостійною 
роботою в інформаційно-комунікаційному педагогічному 
середовищі. 

 
Самостійна робота студентів є провідним елементом 

сучасного навчального процесу й безумовно знаходиться в 
центрі уваги дослідників. Ефективна навчальна діяльність під 
час самостійної роботи потребує підготовки студентів до такої 
діяльності через здійснення прямого і опосередкованого 
управління. Проте побудова системи управління неможлива без 
визначення основних причинно-наслідкових зв’язків, які 
притаманні об’єкту управління. Спираючись на досягнення 
педагогічної науки, зокрема, принципи дидактики та певні 
відомі закономірності, можливо визначити основні принципи 
побудови такої системи, але конкретна її реалізація можлива 
лише за умови емпіричних досліджень основних зв’язків з 
урахуванням особливості конкретного навчального процесу, а 
також за умови залучення досвіду викладачів-експертів. 

Проблемам управління самостійною роботою студентів 
присвячено багато досліджень. У сучасній педагогіці складно 
знайти відомого фахівця, який би не приділяв увагу самостійній 
навчальній діяльності. Серед останніх фундаментальних праць, 
спеціально присвячених проблемам організації самостійної 
роботи студентів, можна виділити дослідження О. В. Малихіна 
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[1], де теоретично обґрунтовується й експериментально 
апробується модель системи й відповідна їй технологія 
організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів на прикладі вивчення 
іноземної мови. Пріоритетними є дослідження проблем 
організації навчальної діяльності студентів у системах відкритої 
освіти [2] та в інформаційно-комунікаційному педагогічному 
середовищі [3]. Основою ефективної організації самостійної 
навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів є 
дослідження дидактичних умов організації самостійної роботи 
студентів як на теоретичному рівні, так і за допомогою 
анкетного опитування [4], [5], [6]. Так, за даними [6] визначено, 
що студенти третього курсу під час виконання самостійної 
роботи мали справу з такими труднощами як незрозумілі 
вимоги, відсутність фахової літератури, невідповідність завдань 
самостійної роботи тематиці навчального курсу. Цікавими, на 
наш погляд, є результати анкетування студентів з питань 
застосування інформаційних технологій, зокрема під час 
самостійної роботи [7]. За результатами цього опитування 
студенти при підготовці до навчальних занять переважно 
користуються конспектами лекцій і електронними ресурсами, а 
не підручником або іншими навчальними матеріалами [7]. 
Метод анкетування було застосовано для визначення проблем 
організації самостійної роботи майбутніх учителів початкових 
класів  в Луганському національному університеті імені Тараса 
Шевченка [8]. За результатами [8], студенти частіше визначають 
такі труднощі під час виконання самостійної роботи: 
недостатньо літератури (недостатньо інформації в Інтернет), 
незрозумілі завдання або вимоги, брак часу, проблеми з 
пошуком інформації, завеликий обсяг інформації, що утруднює 
її опрацювання. Незважаючи на значний інтерес дослідників до 
педагогічних умов організації самостійної роботи студентів, 
проблема емпіричного дослідження основних зв’язків між 
факторами, що обумовлюють ефективність самостійної 
навчальної діяльності, залишається не вичерпаною.  

Сучасний навчальний процес значною мірою відбувається в 
інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі, що 
докорінно змінює значення, частоту й ефективність 
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застосування багатьох видів самостійної роботи. Це викликає 
потребу в емпіричних дослідженнях для визначення 
особливостей здійснення студентами такої навчальної роботи й 
формування шляхів ефективного управління самостійною 
роботою студента в сучасних умовах реалізації навчального 
процесу в інформаційно-комунікаційному педагогічному 
середовищі. Обробка результатів анкетування студентів з 
питань організації самостійної роботи має бути спрямованою на 
виокремлення значущих факторів і встановлення зв’язків між 
факторами, а не на оцінки цих факторів студентами, оскільки 
такі оцінки кожен студент робить у власному масштабі. 

Метою дослідження є аналіз особливостей самостійної 
роботи студентів та визначення рекомендацій щодо напрямів 
удосконалення управління самостійною роботою в сучасних 
умовах. 

Для діагностики особливостей самостійної роботи студентів, 
яка відбувається в рамках традиційного навчального процесу, 
було розроблено анкету (табл. 1), що передбачає самооцінку 
студентами певних елементів реалізації самостійної роботи та її 
результативності, поглядів на навчальну діяльність. У бланку 
анкети студентам було запропоновано нечіткі варіанти 
відповідей, які давали можливість виразити ступінь свого 
ставлення до питання, наприклад “так” - ”частково” - ”ні”, або 
“відмінно” - ”добре” - ”задовільно”. Для зручності обробки 
даних значення лінгвістичних змінних були подані числами від 
1 (відсутність ознаки) до 3 або 4 (найбільш виражена ознака) у 
залежності від запитання. Таким чином, було  утворено шкалу, 
яка характеризує ступень прояву ознаки в умовних одиницях. 
Анкетування було проведено серед студентів Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 
навчальна діяльність яких відбувалась без застосування 
спеціальних засобів управління самостійною роботою в 
інформаційно-комунікаційному середовищі. Загальна кількість 
оброблених анкет - 149. До організації та проведення 
анкетування було залучено студентів-магістрантів кафедри 
інформатики: О. Міллер, А. Мудрак, О. Рябуху, О. Соловйову, 
Н. Ткаченко, В. Шерстюк. 

Аналіз розподілів відповідей студентів дає змогу дійти 
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висновку, що студенти педагогічного університету приділяють 
увагу самостійній роботі, володіють основними формами 
самостійної роботи, позитивно ставляться до неї як компоненту 
навчального процесу. Для виявлення особливостей реалізації 
самостійної роботи студентами, а саме, зв’язку між 
особистісними характеристиками студента, переважним 
вибором окремих форм самостійної роботи та успішністю 
навчання було проведено кореляційний аналіз за даними 
анкетування. Слід зазначити, що отримані дані є результатами 
самооцінки студентів і носять суб’єктивний характер. Оскільки 
не було проведено спеціального інструктажу й тренінгу з питань 
уніфікації самооцінки студентів за питаннями анкети, таки 
відповіді не є високо надійними, що, безумовно, позначилось на 
ефективності аналізу й дуже його ускладнило. Так, ми маємо 
справу із здебільшого низькими значеннями коефіцієнту 
кореляції, не маємо можливості з достатньою надійністю 
виділити внесок різних компонентів у статистичну залежність 
певних факторів. Але достатній обсяг вибірки дає підстави для 
висновків у випадках, коли отримані значення коефіцієнту 
кореляції перебільшують за абсолютною величиною критичне 
значення, яке для наявного обсягу вибірки становить 0,16. 

За результатами аналізу визначаємо, що відомі в педагогіці 
положення стосовно самостійної роботи студентів 
підтверджуються. Так, студенти, які часто працюють 
самостійно, мають вищу успішність навчання (коефіцієнт 
кореляції 0,36). Самостійна робота не підмінює аудиторну, а, 
навпаки, доповнює її. Студенти, які часто працюють самостійно, 
частіше відвідують лекції (коефіцієнт кореляції 0,42). Це є ще 
одним аргументом на користь якісних лекцій, які стимулюють 
студентів до творчості й самостійності, спрямовують навчальну 
працю студента й дають йому можливість опанувати найбільш 
складні методологічні елементи навчального матеріалу 
ефективніше. Стосовно умов самостійної роботи слід зазначити, 
що вагома роль належить мотивації. Серед студентів, які часто 
працюють самостійно, більше тих, кому подобається майбутня 
професія (коефіцієнт кореляції 0,25). Серед статистично 
значущих факторів, які перешкоджають самостійній роботі, 
можна виділити перевантаження навчальними завданнями з 
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окремих предметів (коефіцієнт кореляції 0,19); лінощі, 
небажання (коефіцієнт кореляції 0,17); побутові умови 
(коефіцієнт кореляції 0,23); наявність улюбленої справи, що не 
співпадає з навчальним завданням (коефіцієнт кореляції 0,19); 
родинні обставини (коефіцієнт кореляції 0,21). Звісно, у 
кожного студента перешкоди самостійній роботі різні, не 
завжди студент здатний самостійно оцінити значення тієї чи 
іншої перешкоди для себе, тому кореляція, яку вдалось виявити, 
є низькою, але вона статистично значуща на рівні значущості 
0,05, що вважається в педагогіці достатнім для висновків про 
наявність зв’язку між випадковими величинами. 

Аналізуючи особливості самостійної роботи, слід зазначити, 
що студенти, які часто працюють самостійно, частіше 
проробляють лекції при підготовці до лабораторних і 
практичних занять (коефіцієнт кореляції 0,25); використовують 
різні види самостійної роботи, а саме: конспектування 
обов'язкової літератури (коефіцієнт кореляції 0,32); 
ознайомлення з додатковою літературою (коефіцієнт кореляції 
0,29); письмові відповіді на поставлені запитання (коефіцієнт 
кореляції 0,24); фіксування незрозумілих питань (коефіцієнт 
кореляції 0,23); обговорення питань з іншими студентами 
(коефіцієнт кореляції 0,22). Студенти, які часто працюють 
самостійно, серед інформаційних джерел частіше віддають 
перевагу додатковій літературі (коефіцієнт кореляції 0,22) й 
комп’ютерним програмам навчального призначення  (коефіцієнт 
кореляції 0,27). Цікаво, що не виявлено статистично значущого 
зв’язку між самооцінкою частоти самостійної роботи й 
застосуванням інформаційних ресурсів Інтернет. Це не означає, 
що студенти не застосовують Інтернет, навпаки, як свідчать 
результати анкетування (рис. 1), більше 80% студентів 
стверджують, що віддають перевагу ресурсам Інтернет. Проте 
це ніяк не пов’язано з тим, приділяє студент увагу самостійній 
роботі чи ні. Можливо, відсутність такої кореляції пов’язана із 
значним розповсюдженням ресурсів Інтернет як джерела 
інформації в сучасній культурі молоді, і використання таких 
ресурсів не розглядається студентами виключно як елемент 
навчання, фахової підготовки. Отже, виникає питання щодо 
культури навчального застосування мережі Інтернет сучасними 
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студентами. 

Рис. 1. Інформаційні ресурси самостійної роботи 
Таку ж саме картину спостерігаємо стосовно зв’язку між 

активністю застосування студентами певних інформаційних 
джерел під час самостійної роботи (рис. 1) і успішністю 
навчання. Тільки активне застосування додаткової літератури 
має статистично значущу кореляцію з успішністю навчання 
(коефіцієнт кореляції 0,21). За наявним обсягом вибірки не 
можна стверджувати, що активність або пасивність у 
застосуванні інших джерел інформації, зокрема лекцій, 
методичних рекомендацій, конспектів і розробок інших 
студентів, комп’ютерних програм навчального призначення, 
інформаційних ресурсів Інтернет під час самостійної роботи 
впливає на успішність навчання. 
Висновки: 

1. Застосування ресурсів Інтернет є дуже поширеним під 
час самостійної роботи студентів, але має стихійний характер і 
не впливає належним чином на успішність навчання. 

2. Управління самостійною роботою має передбачати 
спеціальні засоби в інформаційно-комунікаційному середовищі, 
спрямовані на підвищення ефективності застосування ресурсів 
Інтернет під час самостійної роботи студентів. 

Перспективи продовження дослідження бачимо в розширенні 
експериментальної бази, розробці й апробації комплекту засобів 
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для ефективного управління самостійною роботою в 
інформаційно-комунікаційному середовищі. 
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ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ 

РЕСУРСІВ 
Бовтрук Наталія Сергіївна 

НПУ імені М.П.Драгоманова  
В даній статті проаналізовано електронні освітні ресурси, 

як технічні засоби навчально виховного процесу. Визначено 
дидакчична доцільність застосування електронних освітніх 
ресурсів у навчальному процесі вищої школи. 

 
Інформатизація освіти і науки, будучи частиною глобального 

процесу, визнана однією з ключових технологій XXI століття, 
яка на найближчі десятиліття буде запорукою економічного 
зростання держави та основним двигуном науково-технічного 
прогресу. 

Однією з проблем в є необхідність підвищення якості та 
забезпечення рівних можливостей доступу до освітніх ресурсів 
усіх навчаються, незалежно від форми навчання. 

Відповідно до положення про електронні освітні ресурси 
[Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
01.10.2012  № 1060], під електронними освітніми ресурсами 
(ЕОР) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові 
матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та 
представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у 
комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою 
електронних цифрових технічних засобів і необхідні для 
ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, 
що стосується його наповнення якісними навчально-
методичними матеріалами. ЕОР є складовою частиною 
навчально-виховного процесу, має навчально-методичне 
призначення та використовується для забезпечення навчальної 
діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з 
головних елементів інформаційно-освітнього середовища. 

До основних видів ЕОР належать: електронний документ; 
електронне видання; електронний аналог друкованого видання; 
електронні дидактичні демонстраційні; інформаційна; 
депозитарій електронних ресурсів; комп'ютерний тест; 
електронний; електронний довідник; електронна бібліотека 
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цифрових; електронний навчальний посібник; електронний 
підручник; електронні методичні; курс дистанційного навчання; 
електронний лабораторний практикум. 

За функціональною ознакою, що визначає значення і місце 
ЕОР в навчальному процесі, їх можна класифікувати як: 
навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми 
навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних 
планів); методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні 
посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого 
курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні 
плани); навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні 
посібники); допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, 
довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, 
наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні 
довідники, словники, енциклопедії); контролюючі ЕОР 
(тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з 
навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль 
якості знань). 

В основному доцільність застосування ЕОР, визначається 
можливостями їх використовування як засобу візуалізації 
навчальної інформації, засобу формалізації знань про зовнішній 
світ, інструменту вимірювання, дослідження довкілля. 

Використання ЕОР навчального призначення в процесі 
вивчення загальноосвітніх предметів робиться в переважній 
більшості випадків разом з навчально-методичною літературою, 
що забезпечує самий процес застосування того або іншого ІКТ і 
його включення в канву заняття. 

 Дидактична доцільність застосування ЕОР в більшості 
випадків обгрунтовується авторами необхідністю автоматизації 
процесів контролю і тестування, а в більш рідких випадках – 
необхідністю демонстрації досліджуваних об'єктів, процесів або 
явищ з елементами моделювання, графіків, таблиць та 
презентацій тощо. Розроблене програмно-методичне 
забезпечення для ЕОР повинно перед упровадженням у 
навчальний процес пройти апробацію, у ході якої його 
педагогічна доцільність виявляється й підтверджується 
експериментально. 

Досягнення педагогічної і методичної мети буде забезпечено 
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при виконанні мінімального комплексу вимог, які необхідно 
пред'являти до програмного засобу. До педагогічних вимог  
відповідно відносяться дидактичні та методичні вимоги. 

Дидактичні: науковість, доступність, системність та 
послідовність, адаптивність, міцність засвоєння інформації. 

Методичні: відповідність до наукового предмету, 
особливості використання методів навчання при використанні 
ЕОР. 

Крім головних вимог програмні засоби мають мати ц вимоги 
загального характеру: ергономічні, технічні та естетичні. 

Таким чином, використання педагогічного програмного 
засобу в навчанні й вимоги до цих засобів спрямовані на 
формування певного еталона якості розроблювальних програм. 

Отже, методика викладання кожного навчального предмету 
повинна враховувати особливості певної науки. Тому доцільно 
враховувати педагогічні і методичні вимоги до програмних 
засобів, які відображають специфіку й особливості кожної 
конкретної науки і відповідного навчального предмету, також 
обґрунтувати доцільність вибору теми для ЕОР і забезпечити 
перевірку педагогічної ефективності застосування розробленого 
програмного засобу. 
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ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БАНКУ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ОБЛІКУ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЩО ФОРМУЮТЬСЯ 
Богачков Юрій, Ухань Павло 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
Національної академії педагогічних наук України 

 
Розглядається задача формування банку навчальних 

матеріалів для застосування в адаптивних системах 
дистанційного навчання. Пропонується в якості основного 
критерію відбору змісту навчальних матеріалів 
використовувати переліки кінцевих компетентностей що 
формуються. Розглянуто два аспекти забезпечення 
адаптивності - адаптивне формування банку навчальних 
матеріалів, і адптівний процес навчання. Адаптивність 
формування банку навчальних матеріалів забезпечується за 
рахунок тріади - існуючий контент, learning outcomes та 
перелік цільових компетентностей. Адаптивність процесу 
навчання пропонується забезпечувати за рахунок безперервного 
збору даних про процес і результати навчання та обробленні їх 
в спеціалізованих системах типу Knewton. Відзначено 
важливість для адаптивного навчання використання двох 
принципово різних джерел контенту - власний контент та 
посилання на зовнішній контент. Запропоновано концепцію 
Hybrid network Massive open online courses. (HN-MOOC). 

 
Не викликає сумнівів, що адаптивне навчання краще і 

ефективніше ніж звичайне "лінійне" без урахування 
підготовленості і темпів роботи учня. Особливо це помітно в 
системах дистанційного навчання. У них набагато простіше 
реалізувати індивідуальну траєкторію навчання ніж у класно-
урочній системі. При реалізації адаптивного навчання можна 
виділити два ключових елементи. Перший, власне механізм 
забезпечення адаптивності в процесі навчання. І другий, 
правильна підготовка контенту. Механізм забезпечення 
адаптивності передбачає максимально повне володіння 
інформацією про студента, стилю його навчанн, способах  
навчальної діяльності, результатів цієї діяльності в порівнянні з 
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індивідуально поставленими навчальними цілями. Варіанти 
реалізації таких механізмів забезпечення адаптивності можуть 
сильно відрізнятися. В [1,2,3,4] показаний один з дуже 
прогресивних підходів до забезпечення адаптивного навчання. 
Мова йде про сервіс Knewton. Суть сервісу полягає в 
детальному спостереженні за навчальною діяльністю учнів і на 
основі зібраних даних адаптивному управлінні цією навчальною 
діяльністю. Як зазначено в [4] управління будується на спробі 
знайти психометрический клон людини і порівняти його 
освітній патерн з патернами інших учнів. Завжди знайдуться ті, 
у кого не все виходило, хто пасував перед труднощами, 
засмучувався через витрачений марно час, так і не досягнувши 
мети. Є й інші студенти - ті, хто вчилися практично так само, 
але краще впоралися з матеріалом, швидше пройшли курс і 
більше запам'ятали. Саме тому найважливіші (та недооцінені) 
дані - ті, які показують, як студент засвоював матеріал і 
наскільки вільно ним володіє. Те ж стосується і самих 
навчальних матеріалів. Дані про їх використання та отримані 
результати допомагають удосконалити навчальні матеріали в 
майбутньому.  

Мінімальною одиницею побудови адаптуємого контенту 
може бути фрагмент навчального матеріалу  відео, лекційний 
текст, завдання, тестове питання тощо. Такі сукупності 
завдань можуть об'єднаються в ланцюжки, які призводять до 
досягнення заданих навчальних результатів (learning outcomes). 
У загальному вигляді можна вважати, що учень має на меті 
сформувати у себе, як результат навчання, певні компетентості 
(skills). Деякі з них можуть збігатися з заявленими learning 
outcomes, а деякі ні. Очевидно, що кожне навчальне завдання 
сприяє формуванню однієї, декількох або окремих елементів 
компетентностей одночасно. Тобто, можна сказати що, учень 
який виконав дане завдання поліпшить сформованість у себе 
певних компететностей. Залежність приросту компетентності 
від виконання кожного завдання підпорядковується складним 
закономірностям і залежить від багатьох факторів. Найбільш 
важливі це - рівень вже сформірванної компетентості, змістовна 
сутність завдання, складність і об'ємність освоюваної 
компететності і т.д.  
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Важливим аспектом розгляду є те, що навчальні завдання 
можна зіставити з процесом формування певних 
компетентностей. І навпаки, якщо у нас сформований список 
необхідних (тих що потрібно сформувати) компетентностей, то 
можна підібрати перелік навчальних завдань (навчальної 
діяльності), який їх формує оптимальним чином. Необхідно 
зазначити на дослідженнях, які вивчають весь комплекс 
взаємодій в процесі начальної діяльності [5,6]. 

Підбір адаптуємого контенту можна здійснювати одним з або 
всіма трьома способами одночасно.  

Перший - виходячи з вже існуючого контенту. Переглядаємо 
існуючий контент, розбиваємо його на "елементарні" навчальні 
одиниці. Доповнюємо ідентифікаційною інформацією 
необхідною для обліку, пошуку та роботи з навчальним 
елементом. До такої ідентифікаційної інформації відноситься 
назва елемента, форма подання, посилання на доступ, умови 
доступу, рівень складності, тип навчального елементу, 
класифікаційний опис, пошукові теги, ознака актуальності, 
мова  та інші.  

Другий - виходячи з сформульованих локальних learning 
outcomes. Переглядаємо задані learning outcomes і формуємо 
перелік навчальних елементів, необхідних для забезпечення їх 
досягнення.   

Третій - виходячи з реальних кінцевих компетентностей, які 
потрібно сформувати. Як правило, для кожної компетентності 
можна сформулювати сукупність learning outcomes які 
забезпечують їх формування.  

Таким чином у нас можуть бути сформовані: 
● список навчальних елементів; 
● групи навчальних елементів для досягнення певних 

learning outcomes; 
● групи learning outcomes які ведуть до формування 

певних компетентностей.  
Процес побудови банку навчальних елементів нерозривно 

пов'язаний з процесом його практичного застосування. 
Розглянемо його докладніше.  

Виділимо три істотні категорії користувачів - учень, 
викладач-тьютор, адміністратор контенту і їх діяльність у 
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процесі формуванні контенту.   
● Учень сам або за допомогою зовнішнього консультанта 

(викладача-тьютора) визначає необхідні для освоєння 
компетентності. Тобто формує запит кінцевого 
користувача.  

● За списком відповідності "компетентності - learning 
outcomes" або за допомогою викладача-тьтора 
формується список необхідних learning outcomes. У разі 
відсутності деяких learning outcomes в списку для 
конкретної компетентності вони доповнюються в 
список. Тобто формується і адаптивно доповнюється 
список компетентностей і learning outcomes. 

● По набору необхідних learning outcomes може 
наповнюватися навчальними елементами або вибиратися 
відповідний курс. Тобто формується (вибирається) 
перелік і послідовність навчальних елементів. 

 Таким чином адаптивно (з урахуванням мінливих вимог 
користувача і появи різних курсів) формується актуальний 
перелік навчальних елементів і їх наборів які забезпечують 
отримання необхідних компететностей. 

Для повноти картини необхідно сказати про інструменти 
що забезпечують управління і використання навчальних 
елементів у навчальній діяльності. До таких інструментів 
належать стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference 
Model) [11,12], і нещодавно розроблений TinCanApi [8,9,10,13]. 
Обидва цих стандарти вирішують одну головну задачу 
забезпечення формування курсів із заздалегідь підготовлених 
навчальних елементів. Ці ж механізми можуть бути використані 
для роботи з не спеціально створеними відокремленими 
навчальними об'єктами. Така можливість принципово важлива, 
так як кількість і різноманітність вже існуючих навчальних 
об'єктів набагато більше, ніж може створити один розробник.  

Описана процедура дозволяє говорити про формування 
нової модифікації освітнього середовища. Мова йде про МООС 
[7]. Умовно її можна назвати Гібридні мережеві Масові відкриті 
онлайн курси або Hybrid network Massive open online courses 
(HN-MOOC). Істотними відмінними ознаками такого 
середовища є: 



 66

● простота входження (легко освоїти, легко застосовувати, 
гнучка конфігурація учасників і контенту); 

● може бути застосована як додаткова форма, при 
змішаному навчанні, чисто дистанційному і в режимі 
консультування; 

● краудсорсінговий ефект - чим більше користувачів тим 
якісніше і більше стає ресурс; 

● автоматична адаптація змісту контенту до потреб 
користувачів; 

● автоматичний відбір якісного контенту; 
● гібридні ролі учасників -можна бути одночасно учнем, 

вчителем, тьютором, автором контенту; 
● мережевий тип взаємодії учасників. 

 
Висновки.  

1. Тенденція використання відокремлених навчальних 
елементів для формування навчальних курсів має 
позитивний тренд.  

2. На ринку існують і розвиваються інструменти розробки 
та управління відокремленими навчальними об'єктами. 
Такі об'єкти не тільки містять контент, але і мають 
механізми інформаційної взаємодії з LMS в яку вони 
вбудовані.  

3. Багато систем дистанційного навчання адаптовані для 
використання SCORM і TinCanApi об'єктів. 

4. З'явилися гнучкі засоби реєстрації та відстеження даних 
про навчальну діяльность учнів.  

5. Поєднання механізмів (a) роботи з відокремленими 
навчальними об'єктами, (б) засобів комплексної 
реєстрації навчальної діяльності та (в) прив'язці 
замовлення на навчальні об'єкти до необхідних skills 
дозволить забезпечити адаптивне (під запити ринку) 
формування освітнього контенту, який володіє всіма 
властивостями, необхідними для забезпечення 
адаптивного навчання (під запити конкретного 
споживача). 

6. Запропонована концепція Hybrid network Massive open 
online courses. (HN-MOOC) потребує аналізу, апробації 
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та подальшому розвитку.  
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E-LEARNING В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ З ПРОДАЖУ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ ТА 

ОСБЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 
Бородієнко Олександра Володимирівна 

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 
З’ясовано фунції е-навчання в системі розвитку професійної 
компетентносіт керівників структурних підрозділів. 

 
Розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців та керівників компаній має відповідати 
сучасним тенденціям та напрацюванням педагогіки з одного 
боку, а з іншого – викликам  часу – посилення вимог щодо 
професійної компетентності працівників, оптимізації ресурсів 
компаній, гарантування результативності будь-яких форм 
взаємодії з працівниками. Тому, вибудовуючи системи навчання 
та розвитку персоналу компаній, потрібно брати до уваги такі її 
елементи, які б: гарантували результативність навчання, високу 
вмотивованість слухачів до навчання, були оптимальними з 
точки зору залучення ресурсів компанії (фінансових, часових, 
людських), гарантували набуття необхідних знань, умінь на 
навичок, застосування яких в робочому контексті даватиме 
конкретні бізнес-результати. 

Підприємства, які представляють сферу зв’язку 
(телекомунікаційні оператори, провайдери послуг поштового 
зв’язку) працюють в жорстких конкурентних умовах. За умов 
подібності, а часто й аналогічності пропозиції для споживачів 
(асортиментний ряд послуг, тарифна політика, маркетингові 
інструменти просування та орендування, техніко-технологічні 
умови надання послуг) часто єдиною конкурентною перевагою 
компаній стає високий кваліфікаційний рівень персоналу. На 
керівників структурних підрозділів з продажу послуг зв’язку та 
обслуговування споживачів  покладено функцію організації 
роботи структурних підрозділів щодо продажу послуг, 
організації взаємодії зі споживачами, реалізацію програм 
просування послуг, укріплення лояльності споживачів тощо. 
Тому, якість бізнес-процесу «продаж послуг та обслуговування 
споживачів» залежить від рівня професійної компетентності 
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керівників. Зважаючи на це актуальним завданням є 
вибудовування такої системи розвитку їх професійної 
компетентності, яка б забезпечила реалізацію даного бізнес-
процесу з високим рівнем результативності та яка б 
забезпечувала на засадах комплексного підходу та 
оптимальності використання ресурсів компанії набуття та 
реалізацію в професійному контексті навичок управління 
персоналом. Така система має: бути сформована з таких форм, 
методів, такого змісту навчання, які б забезпечували набуття 
актуальних для компанії знань, умінь та навичок та 
гарантування їх застосування в робочому контексті; в ній 
обов’язково має бути відображений принцип blended learning – 
комбінування різних форм навчання для опанування 
необхідними знаннями та набуття навичок; така система має 
гарантувати зміни у поведінці персоналу, які мали б 
довготривалий ефект; має формувати високий рівень 
вмотивованості персоналу до саморозвитку. Тому, вкрай 
важливим елементом такої системи є е-навчання, що дає змогу: 
сформувати когнітивну основу для наступного формування 
умінь та навичок; забезпечити опанування необхідними 
знаннями; сприяти творчому осмисленню отриманої інформації 
та адаптацію її у відповідності із реаліями конкретної ситуації. 

Прикладом такої системи може бути система розвитку 
професійної компетентності керівників для реалізації в 
управлінні структурним підрозділом з продажу послуг зв’язку 
коучингового підходу. Пропонується наступна модель розвитку 
їх компетенцій: Етап 1.Опанування базовими знаннями з 
коучингу, набуття когнітивної основи майбутніх навичок. 
Форма навчання – дистанційний курс, тривалість навчання – 3 
тижні. 

Етап 2. Формування вмінь використовувати базові 
інструменти коучингу на практиці. Форма навчання – тренінг, 
тривалість навчання – 2 дні. 

Етап 3. Впровадження набутих знань/умінь в практичну 
діяльність; формування навичок/неусвідомленої компетентності 
у застосуванні коучингових підходів в управлінні; підтримка 
мотивації використання набутих навичок. Посттренінговий етап 
– 4 тижні - дистанційно. 
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Етап 4. Підтримка/моніторинг/контроль діяльності керівників    
Дистанційні форми взаємодії, тривалість - постійно. 

Особливістю запропонованої моделі є її комплексність, що 
дозволяє за відносно нетривалий час, застосовуючи внутрішні 
ресурси компанії, сформувати у керівників структурних 
підрозділів необхідний рівень компетентності для реалізації 
функцій управлінні, які базуються на засадах коучингового 
підходу. Досвід показує, що підходи з реалізації окремих, 
точкових програм розвитку відповідних компетенцій не є 
ефективними, оскільки забезпечують лише або рівень 
оволодіння відповідними знаннями без проекції на вміння та 
навички, або опанування лише базовими навичками без 
забезпечення їх використання на робочому місці. Крім того, 
важливими етапами в реалізації даної моделі є дистанційні 
етапи, які виконуються не тільки функції з навчання, але й 
функції контролю, мотивації та підтримки персоналу. Програма 
короткострокового навчання керівників структурних підрозділів 
за дистанційною формою має назву: «Сучасні методи 
підвищення результативності персоналу. Коучинг 
(дистанційний курс)». Даною програмою передбачається 
ознайомлення з сучасним підходом до управління персоналом 
на засадах коучингового підходу, засвоєння основних методів 
підвищення результативності персоналу за допомогою 
коучингу, оволодіння інструментами управління із 
застосуванням коучингового підходу [1]. Навчання за 
дистанційною формою проводиться із використанням 
персональних комп’ютерів та проходить безпосередньо на 
робочому місці. Згідно з графіком навчальних заходів слухачі 
формують персональні графіки вивчення теоретичного 
матеріалу, виконання практичних и контрольних завдань. 
Програмою курсу передбачається вивчення наступних питань: 
філософія та базові принципи коучингу; завдання у сфері 
менеджменту та управління персоналом, які вирішуються за 
допомогою коучингового підходу; компетенції керівника, 
необхідні для успішного впровадження коучингового підходу в 
управлінні; алгоритм коучингу в управлінні; структура 
коучингової сесії; моделі коучингу, комунікативні інструменти 
коучингу тощо. Крім вивчення матеріалів курсу, виконання 



 71

практичних і контрольних завдань програмою курсу також 
передбачаються щотижневі вебінари – он-лайнові зустрічі в 
режимі реального часу, які вирішують навчальні завдання (під 
час вебінару викладач проводить міні-лекцію, яка доповнює 
матеріал дистанційного курсу та фокусує увагу слухачів на 
ключових елементах контенту дистанційного курсу), завдання із 
контролю та оцінки прогресу в опануванні навчального 
матеріалу (слухачі під час вебінару звітують про виконання 
завдань, а викладач коментує, корегує відповіді), 
демонстраційно-мотивуючу функцію (під час вебінару викладач 
з помічником демонструє приклад коучингової сесії, коментує 
доцільність використання коучингових інструментів та підходів, 
спонукає учасників до рефлексування почутого та побаченого, 
робить наголос на досягнутих результатах коучингової сесії). 

Таким чином, результатом першого, дистанційного етапу 
навчання є: усвідомлення слухачами того, що коучинг є дієвим 
інструментом підвищення результативності персоналу; 
розуміння, що коучинговий підхід в управлінні дозволяє 
розкрити потенціал співробітників, зменшити дію негативних 
чинників, які впливають на його результативність, згенерувати 
відповідальність персоналу за процес і результати його роботи; 
переконання, що в арсеналі сучасного керівника, 
функціональними обов’язками якого передбачається організація 
взаємодії в системі «людина-людина» має бути коучинговий 
підхід; ознайомлення з тими функціями управління, які можуть 
бути реалізовані з допомогою застосування інструментів 
коучингу; вивчення базових моделей коучингу; оволодіння 
знаннями про комунікативні інструменти коучингу, які доцільно 
використовувати в процесі взаємодії з підлеглими. 

Третім етапом є посттренінговий етап, який забезпечить 
впровадження набутих знань/умінь/навичок в практичну 
діяльність, а також формування неусвідомленої компетентності 
у застосуванні коучингових підходів в управлінні персоналом, 
підтримку мотивації їх використання в роботі з персоналом. 
Тривалість етапу – 4 тижні (саме така тривалість є найбільш 
оптимальною для формування стійких навичок та 
неусвідомленої компетентності у застосуванні). Форми 
взаємодії зі слухачами, які використовуються під час цього 
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етапу, є наступними: виконання індивідуальних завдань 
(наприклад, формулювання запитань для структурування 
коучингової сесії з певних проблем; виконання аудіо запису 
реальної коучингової сесії з підлеглим та її стенограми; 
самооцінка роботи в коучинговій сесії, зворотній зв’язок 
викладача – розгорнутий аналіз проведених слухачем 
коучингових сесій, рекомендації щодо вдосконалення роботи в 
цьому напрямку; менторські сесії – слухач проводить з 
викладачам коучингову сесію в дистанційному режимі; робота 
над розвитком власних компетенцій – слухачі на основі 
самооцінки та отриманого зворотнього зв’язку формують 
індивідуальний план професійного розвитку; оцінювання 
результативності впровадження коучингових підходів в 
управлінську діяльність). 

Останнім елементом в моделі розвитку компетенцій 
керівника структурного підрозділу є 
підтримка/моніторинг/контроль їх діяльності по впровадженню 
коучингових підходів в управління. Мета – підтримка 
керівників, постійне підвищення їх кваліфікації, підтримка 
високого рівня вмотивованості до використання коучингового 
підходу в управлінні, знайомство з «кращими практиками» 
застосування коучингових інструментів, профілактика 
професійного вигорання керівників, допомога у вирішенні 
конкретних професійних завдань, забезпечення 
навчальної/відновлювальної підтримки керівника.  Об’єктом 
даного виду взаємодії є безпосередньо керівник структурного 
підрозділу з продажу послуг зв’язку, суб’єктом – більш 
досвічений професіонал (його керівник, викладач-тренер або 
регіональний тренер). Реалізовується дана форма взаємодії 
дистанційно,  - найбільш оптимально – у формі 
відеоконференцзв’язку. Періодичність даних контактів може 
визначатися: бізнес-інтересами компанії (наприклад, 
концептуальні зміни стратегії, цінностей, корпоративної 
культури, що може актуалізувати необхідність адаптації 
підходів коучингу до цих змін); запитом на таку взаємодію з 
боку самого керівника структурного підрозділу, а також 
інформаційними приводами, ініційованими самим 
професіоналом, який і здійснює підтримку та моніторинг. 
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У НАВЧАННІ 

Брескіна Л.В. 
ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського” 
В роботі розглядаються сучасні аспекти соціальної 
інформатики, що стосуються питань організації віртуальних 
майданчиків для навчальної взаємодії. Наводиться аналіз 
аспектів використання соціальних мереж у навчанні. 

 
Соціальна мережа - це веб-сайт на основі якого будь-які 

користувачі можуть створити свою WEВ-сторінку та 
відобразити соціальні взаємовідносини з іншими 
користувачами, що можна візуалізувати за допомогою 
соціальних графів. Соціальні мережі можна класифікувати за 
різними ознаками: 

1. За сервісами, які реалізуються (з наданням сервісу відео-
хостінгу та без можливості зберігати та розповсюджувати відео-
файли; з наданням сервісу аудіо-хостінгу та без можливості 
зберігати та розповсбджувати аудіо-файли; з наданням сервісу 
відео-зв’язку та без можливості реалізовувати відео-зустрічі 
онлайн; з наданням хостінгу для графічних файлів та без 
надання можливості зберігати та розповсюджувати графічні 
файли, тощо). 

2. За рівнем адміністрування доступу до ресурсів (з 
можливістю диференціації доступу до інформаційних ресурсів 
користувача; з коштовними, або такими, що реалізуються 
частково, можливостями диференціації доступу до 
інформаційних ресурсів користувача; з відсутністю 
диференціації доступу до інформаційних ресурсів користувача). 

3. За тематичною спрямованістю (загального призначення; 
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професійні; обмежених соціальних груп). 
4. За розповсюдженістю в конкретній країні або в регіоні. 
При цьому всі соціальні мережі можна схарактеризувати як 

віртуальний майданчик для взаємодії в соціумі. При 
використанні цього майданчику усі користувачі одержують 
можливість оприлюднити свої інформаційні ресурси для 
широкого кола інших користувачів глобальній мережі Internet 
(тобто матеріали, що опубліковані в соціальній мережі, можуть 
бути доступними не тільки зареєстрованим користувачам, алей 
й усім користувачам мережі Internet, якщо соціальна мережа 
підтримує таку можливість). Такі широкі можливості 
соціальних мереж у поєднанні з інтуітивно зрозумілим 
інтерфейсом та безкоштовною підтримкою полягли в основу 
гепотези щодо застосування соціальних мереж в якості засобу 
для реалізації навчальної взаємодії. 

З поширенням використання дистанційних технологій у 
навчанні стало актуальним питання вибору засобів реалізації 
взаємодії в групі у віртуальному просторі. Дослідженням питань 
використання засобів дистанційного навчання в різні роки були 
присвячені роботи Биков В.Ю., Лапінський В.В. [2], Смірнова-
Трибульська Є.М., Копочек Р., Вілльманн Д. [6], Андрєєв О.О., 
Кухаренко  В.М., Бугайчук К.Л., Калиненко Н.О., Люлькун Н.А. 
[1], Умрик М.А. [7], . Питання використання соціальних мереж у 
навчанні розглядались в роботах Палій С.В. [4], Калиненко Н.О., 
Люлькун Н.А. [1],  Фещенко А.В. [8], Пустовой Т.В. [5] та інші. 

Враховуючи рекомендації визначених авторів, а також 
власний досвід використання соціальних мереж, можна 
стверджувати, що позитивними рисами застосування соціальних 
мереж в якості засобу реалізації навчальної взаємодії є три 
основних аспекти: 
1. Розповсюдженість використання середовищ соціальних 

мереж. Звідси - наявність вже хоча б якогось досвіду 
використання середовища з боку тих кого навчають, що 
значно зменшує витрати часу на придбання користувацьких 
навичок роботи в будь-якому програмному середовищі. 

2. Відсутність додаткових коштовних рішень з боку викладачів 
при організації віртуального майданчику для взаємодії групи 
користувачів. 
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3. Формування відчуття психологічної єдності викладача з 
колективом учнів/студентів, формування командного 
підходу до вирішення навчальних проблем та задач.   
 В в якості недоліків використання соціальних мереж у 

навчанні можна визначити наступне: 
1. Погана репутація соціальних мереж, що обумовлено 

легкістю випадкового доступу до неякісної та некоректної 
інформації. 

2. Взаємодія в соціальних мережах позиціонується як 
неофіцйна. 

3. При використанні соціальних мереж для навчальної 
взаємодії уся відповідальність за адміністрування 
інформаційними ресурсами та організацію інформаційного 
навчального просторю полягає на викладача. Це негативно 
впливає на психологічний стан викладача при застосуванні 
соціальних мереж. 
Таким чином, можна сформулювати за якими умовами 

доцільно рекомендувати викладачам використання соціальних 
мереж у навчанні. 

По-перше, це використання соціальних мереж в якості 
хостінгу для власних розробок та методичних матеріалів. І тут є 
два варіанти. Один, - це коли навчальний заклад не надає 
технічної та методико-косультативної підтримки викладачам 
для реалізації дистанційних форм навчання. Тоді викладачі 
змушені шукати самостійні рішення, одним з яких може бути і 
соціальна мережа. Але, в цьому випадку викладач повинний 
мати достатні навички роботи в цієї соціальній мережі, а також 
володіти технологіями інтеграції різних сервісів мережі Intenret 
в межах свого мікроблогуи/групи/спільноти в певній соціальній 
мережі. Другий, це коли викладач принципово вирішує не 
віддавати свої методичні розробки навчальному закладу, в 
якому він працює, а лише дозволяє публікувати свої матеріали, 
які він самостійно завантажує на різні сервіси, в тому числі і в 
соціальні мережі. Перевагою такого підходу є те, що викладач 
залишає за собою право продовжувати, або припинити публічне 
представлення своїх матеріалів, в тому числі і на офіційному 
майданчику навчального закладу. Для реалізації такої моделі 
оприлюднення своїх матеріалів від викладача також вимагається 
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достатньо високий рівень володіння навичками роботи з низкою 
сервісів та їх інтеграції на різні платформи. 

По-друге, це використання соціальних мереж для реалізації 
оперативної навчально-виховної взаємодії. Тут треба визначити, 
що соціальні мережі не є альтернативою віртуального 
навчального середовища навчального закладу (якщо таке є), 
створеного, наприклад, засобами CMS, або за допомогою груп, 
форумів, блогів, тощо. Вони можуть бути додатковою ланкою у 
ланцюзі  реалізації трьох основних функцій навчання: освітньої, 
розвиваючої та виховної. 

І в першому, і в другому випадках, викладачі повинні 
усвідомити той факт, що як тільки їх матеріали будуть 
оприлюднені для широкого кола користувачів від імені їх 
акаунта в соціальних мережах, усі їх наступні дії в соціальних 
мережах будуть під пильною увагою широкого кола 
користувачів, а усі їх ресурси можуть стати об’єктом перегляду, 
обговорення, редагування та подальшого поширення. Тому, ми 
радимо не тільки викладачам, що вирішили обрати соціальні 
мережі в якості віртуального майданчику для навчальної 
взаємодії, але й усім особам, які ведуть публічний образ життя, 
чия робота э соціально значущою, дотримуватися трьох 
загальних рекомендацій: 
1. Відредагувати свій профіль у відповідних соціальних 

мережах таким чином, щоб в них не відображувалися 
приватні фотографії; групи “дорослого” змісту; публікації, 
що відображують Ваші політичні уподобання та інші деталі, 
які не є предметом для дискусії з широким колом 
користувачів. 

2. Для професійно-спрямованої взаємодії доцільно 
організовувати спеціальні групи/спільноти. Для викладачів, 
що планують оцінювати та коментувати роботи своїх 
учнів/студентів в соціальних мережах, ці групи/спільноти 
повинні бути закритими. 

3. Написаний негативний відзив на роботу, що опублікована у 
соціальній мережі (навіть для обмеженого кола користувачів) 
сприймається дуже болісно, тому краще залишати 
доступними для групи користувачів тільки позитивні відзиви 
та оцінки, а негативні робити або приватно, або при зустрічі 



 77

(на лекційних/лабораторних/консультаційних заняттях, що 
проводяться стаціонарно). 
Авторське опитування 83 школярів (Рис. 1) у віці від 14 до 17 

років в межах загального дослідження питання використання 
соціальних мереж у навчанні засвідчило, що  

- 80% респондентів користуються дома ресурсами 
глобальної мережі Internet для підготовки домашніх 
завдань; 

- 94% респондентів користуються дома соціальними 
мережами; 

- 29% респондентів не користуються взагалі електронною 
поштою; 

- 76% респондентів відмітило, що ім було б цікавіше та 
легше, якщоб вчителя публікували свої вимоги та 
коментарі до поточних завдань в глобальній мережі 
Internet; 

- 66% взагалі визначило, що хотіли б навчатись у вищому 
навчальному закладі за дистанційною формою навчання. 

 
Рис.1. Результати опитування школярів про 

використання сервісів мережі Internet 
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Таким чином можна зробити висновки: 
- Соціальні мережі є потужнім засобом в реалізації 

функцій навчання (освітньої, розвиваючої та виховної). 
- Для використання в професійній діяльності соціальних 

мереж, як і будь-яких інших засобів, необхідно вивчити 
їх технічні можливості а також сформувати уявлення 
щодо особливостей їх використання в певній галузі. 

- У кожній соціальної мережі, незважаючи на наявність 
загальних підходів до використання соціальних мереж, є 
особливості, знання яких доцільно при використанні 
певної соціальної мережі у своїй професійній діяльності. 

- Розробка рекомендацій щодо використання у навчанні 
найбільш популярної серед молоді України соціальних 
мереж ВКонтакте та найбільш популярної серед 
професійної спільноти мережі Google+ та інтеграції цих 
сервісів є актуальною задачею соціальної інформатики. 

Вивчення соціальних аспектів інформатики для майбутніх 
вчителів є однією з важливих складових формування їх 
інформаційної культури. 
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ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Вадаська С. В. 
НТУУ”КПІ” 

Іноземна мова професійного спрямування стає важливою 
ланкою у підготовці молодого фахівця в умовах  приєднання 
країни до Європейської спільноти. Постає питання якісної 
підготовки студентів, активізації навчального процесу та 
оновлення змісту навчання. Впровадження інформаційних 
технологій суттєво змінює підхід до викладання та вивчення 
іноземної мови. Зважаючи на матеріально-технічне 
забезпечення навчальних закладів, дистанційні курси є 
доступною та корисною формою навчання для організації 
самостійної роботи студентів. 
 

Останнім часом зусилля державної освітньої політики 
спрямовані на Євроінтеграцію та наближення до європейських 
стандартів. Освіта є найважливішим чинником, який відіграє 
важливу роль у  вихованні людини та формуванні  її світогляду. 
Освіта є важливою складовою економічного та культурного 
розвитку країни. Головним завданням освіти є створення 
сприятливих умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина України. Особлива увага 
приділяється  змісту освіти з метою його  оновлення та 
організації навчально-виховного процесу відповідно до 
демократичних цінностей та сучасних науково-технічних 
досягнень[3].   

Підготовка висококваліфікованого фахівця потребує 
впровадження новітніх технологій. Мета цих технологій 
максимально активізувати навчальний процес, заохотити 
студентів до пізнавальної діяльності, створити навчальне 
середовище, яке відповідатиме сучасним вимогам. Знання та 
володіння іноземною мовою стає пріоритетним для студентів. 
Для майбутнього фахівця це пердбачає доступ до закордонних 
інформаційних джерел, отримання та опрацювання додаткової 
інформації.  Нові вимоги сучасного суспільства роблять 
необхідним активне використання усіх можливостей іноземної 
мови в професійній підготовці. Враховуючи вимоги  
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роботодавців до молодого фахівця, в немовних навчальних 
закладах акцент робиться на викладання іноземної мови 
професійного  спрямування. Головною метою дисципліни є 
формування у студентів професійно орієнтованих іншомовних 
мовленнєвих компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, 
письмі та перекладі.           

Оволодіння іноземною мовою професійного спрямування має 
відбуватися поступово починаючи з першого курсу. На 
молодших курсах студентам пропонуються тексти, які 
охоплюють загальні поняття їхньої галузі і які здатні розширити 
знання та викликати зацікавленість студентів, вправи 
спрямовані на пошук та презентацію додаткової інформації. Це 
сприяє кращому розумінню майбутньої спеціальності та 
накопиченню простих термінів. Однією з особливостей 
вивчення мови професійного спрямування є те, що вона має 
бути максимально наближена до реальної професійної 
діяльності майбутнього фахівця. Тому, на наступному етапі 
тексти поступово ускладнюються доповнюючи та поглиблюючи 
знання студентів з профільних дисциплін, тісно підтримуються 
міжпредметні зв’язки, пропонуються вправи спрямовані на 
розвиток професійної комунікації.  Теми, які пропонуються для 
опрацювання на практичних заняттях, доповнюються 
матеріалами представленими у дистанційних курсах 
розроблених до кожного кредитного модуля.    

Дистанційні курси активно впроваджуються в процес 
навчання для ефективної організації самостійної роботи 
студентів.  Вони надають широкі можливості викладачам, а 
також  студентам. При укладанні дистанційних курсів ми 
намагаємось максимально використовувати всі можливі ресурси 
та елементи, які пропонує платформа MOODLE. Викладач має 
можливість зробити запропонований матеріал більш наглядним, 
використовувати мультимедіа, створювати різноманітні види 
вправ, здійснювати постійний контроль за роботою студентів. 
що допомагає студентам якісно засвоювати навчальний 
матеріал, постійно підтримувати інтерес до навчальної 
діяльності, єфективно організувати самостійну роботу студентів. 
Завдяки дистанційним курсам підвищується мотивація студентів 
до навчання, удосконалюються вміння та навички. 



 82

Дистанційний курс або деякі завдання можуть 
використовуватися для проведення ефективних контрольних 
заходів, які відповідають наступним вимогам: об’єктивність та 
легкість оцінювання, відповідність матеріалу, своєчасність 
перевірки знань студентів з урахуванням специфіки учбового 
процесу[2]. 

Важливою особливістю дистанційних курсів є можливість 
організації диференційованого підходу у навчанні. Через 
неоднаковий рівень підготовки студентів однієї групи доцільно 
розробляти завдання різної ступені складності. Студенти мають 
змогу обирати місце та час навчання, використовувати декілька 
спроб при виконанні того чи іншого завдання, користуватися 
глоссарієм наданим в курсі. Ця технологія дозволяє 
впроваджувати інтерактивні методи викладання матеріалу, 
широко використовувати найкращі навчальні ресурси, 
здійснювати контроль та оцінювання роботи студентів. Деякі 
ресурси дистанційного курсу передбачають тісну взаємодію та 
спілкування між собою всіх учасників, а також між викладачем 
та студентами. 

На данний момент ця технологія навчання є найбільш 
сприятливою стосовно її доступності, технічних можливостей, 
інформатизації, гнучкості навчання. Укладаючи дистанційний 
курс можливо врахувати можливості та потреби кожного 
студента. Сучасність навчального матеріалу є важливим 
фактором при ввивченні іноземної мови професійного 
спрямування. Можливість постійного оновлення, доповнення та 
заміна матеріалів курсу можна вважати однією з переваг 
дистанційних курсів. Для більшої доступності матеріалу та 
кращого сприйняття ввикладач має можливість завантажити 
таблиці, графіки, схеми та малюнки. Переваги використання 
дистанційних курсів в навчальному процесі для студентів та 
викладачів очевидні. Ця форма навчання може 
використовуватися  для своєчасного проведення контролю знань 
та значно полегшує викладачеві процесс перевірки засвоєння 
матеріалу студентами. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Вакалюк Тетяна Анатоліївна  
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

В статті озглянуто такі основні поняття, як: хмарні 
технології, навчальне середовище, закрите та відкрите 
навчальне середовище, віртуальне навчальне середовище, 
комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище та хмаро 
орієнтоване навчальне середовище. 

 
Нові технології, серед яких веб, віртуальні та хмарні, досить 

радикально змінюють навчально-виховний процес у навчальних 
закладах, освіту в цілому та її доступність як у фінансовому 
плані, так і у дистанційному. 

У науковій літературі на сьогодні накопичено значну 
кількість досліджень, пов’язаних із розробкою та застосуванням 
хмарних технологій в різних сферах застосування, зокрема і у 
навчанні. Питанням використання хмарних технологій саме в 
освіті присвятили багато праць такі вчені, як Е. І. Аблялімова, А. 
М. Кух, Л. М. Меджитова, З. С. Сейдаметова, С. Н. Сєйтвеліева, 
Ю. В. Триус та ін.   

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально 
новий сервіс, який дозволяє віддалено використовувати засоби 
обробки і зберігання даних [5, c. 99-100]. 

Термін хмарні технології пішов від англійського 
словосполучення "cloud technology", так як дослівний переклад 
такого слова, як "cloud" означає "хмара", але в іншому розумінні 
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це ж саме слово можна перекласти як "розсіяний" або 
"розподілений". Саме тому, можна сказати, що хмарні 
технології – це "розподілені технології", тобто дані 
опрацьовуються з використанням не лише одного комп’ютера, а 
опрацювання розподіляється по декількох комп’ютерах, які 
підключені до мережі Internet. 

Щодо поняття навчальне середовище, то його вводили багато 
науковців, але ми схиляємось до означення, яке ввів В.Ю.Биков. 
На його думку, навчальне середовище (НС) – "це штучно 
побудована система, структура і складові якої створюють 
необхідні умови для досягнення цілей навчально-виховного 
процесу" [6, с. 60]. 

На думку науковця, існує закрите та відкрите навчальне 
середовище. 

Отже, під закритим НС він розуміє традиційне НС, яке існує 
та  функціонує на рівні конкретного навчального закладу [8, 
с.10]. 

Під відкритим НС розуміється таке НС, в структурі якого 
передбачається цілеспрямоване використання засобів, 
технологій та інформаційних ресурсів глобального освітнього 
простору в навчально-виховному процесі [7, с. 4]. 

Щодо віртуального навчального середовища (ВНС), то це 
така програмна система, яка створена для підтримки 
навчального процесу у дистанційній освіті, де на відміну 
від керованого навчального середовища властивий акцент 
на управлінні навчальним процесом [9]. 

Розглянемо також для порівняння такі поняття, як 
комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище (КОНС) 
та хмаро орієнтоване навчальне середовище (ХОНС). 

Н. В. Сороко під КОНС розуміє "відкрите або закрите 
ІКТ-навчальне середовище педагогічних систем, 
основними дидактичними функціями якого є педагогічно 
доцільне координоване й інтегроване використання 
комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, електронно 
освітніх ресурсів і сервісів відкритих або закритих 
інформаційно-комунікаційних мереж, що орієнтовані на 
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потреби учасників навчального процесу" [4, с. 41]. 
Існують й інші трактування даного визначення, зокрема, 

на думку Ю. О. Жука, КОНС – це "особистісно-
орієнтоване навчальне середовище, у складі якого 
присутні, у міру необхідності, апаратно-програмні засоби 
інформаційно-комунікаційних технологій" [2]. 

В. Ю. Биков вважає, що "закрите комп’ютерно 
орієнтоване навчальне середовище – ІКТ-навчальне 
середовище педагогічних систем, у якому окремі 
дидактичні функції передбачають педагогічно доцільне 
використання комп’ютерних і комп’ютерно орієнтованих 
засобів навчання, ЕОР, а також засобів і сервісів локальних 
інформаційно-комунікаційних мереж (ІКМ) навчального 
закладу" [1, с. 10], а "відкрите комп’ютерно орієнтоване 
навчальне середовище – ІКТ-навчальне середовище 
педагогічних систем, у якому окремі дидактичні функції 
передбачають педагогічно доцільне використання 
комп’ютерних і комп’ютерно орієнтованих засобів 
навчання й ЕОР, що входять до складу ІКТ-системи 
навчального закладу, а також засобів, ресурсів і сервісів 
відкритих ІКМ (Інтернет)" [1, с. 10]. 

Ми у своєму дослідженні схиляємось до останнього 
трактування даного поняття. 

Поняття ХОНС є досить новим, тому таке визначення 
вводили лише деякі вчені. Зокрема, ми погоджуємось з 
думкою С. Г. Литвинової, яка під ХОНС розуміє "штучно 
побудовану систему, що складається з хмарних сервісів і 
забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю 
педагогів і учнів для ефективного, безпечного досягнення 
дидактичних цілей" [3, с. 28]. 

Отже, ми розглянули такі основні поняття дослідження, 
як: хмарні технології, навчальне середовище, закрите та 
відкрите навчальне середовище, віртуальне навчальне 
середовище, комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище 
та хмаро орієнтоване навчальне середовище. 
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РОЗВИТОК  ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК: СВІТОВИЙ ДОСВІД, 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Вербівський Дмитро Сергійович 

ЖДУ імені Івана Франка 
У статті обговорюються питання створення та розвитку 
електронних бібліотек; специфіка ЕБ в порівнянні з іншими 
інформаційними системами; визначення і терміни, що 
використовуються в цій галузі. Обговорюються труднощі і 
проблеми розвитку ЕБ та визначаються можливі шляхи їх 
вирішення. 

 
Стратегічні напрямки розвитку освіти в Україні визначено 

Конституцією України, законами України "Про освіту", 
Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента 
України, постановами Кабінету Міністрів України. Перед 
освітньою сферою відкриваються нові перспективи, серед яких 
доцільно виділити такі [6, 180]: 

• створення глобальних освітніх систем, що дозволяють 
одержати доступ до різноманітних освітніх ресурсів світу; 

• підвищення якості освіти за рахунок впровадження в 
навчальний процес нових освітніх технологій та педагогічних 
стратегій; 

• використання інформаційних технологій надають 
можливість особам самореалізуватися та самоідентифікуватися 
на більш високому інтелектуальному рівні. 

Одним з найновітніших видів інформаційних систем, що 
зазнав інтенсивного розвитку є електроні бібліотеки (ЕБ). Окрім 
того, можна стверджувати, що системи документальної 
інформації займатимуть все більш значуще місце в 
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інформаційному світі. Це твердження обумовлено рядом 
причин, серед яких варто виділити дві. Перша полягає в тому, 
що представляти дані у вигляді документів звичніше і 
зрозуміліше, ніж в інших формах, таких як реляційні таблиці. 
Реляційна таблиця – в кращому випадку окремий фрагмент 
документа. Оперувати даними за принципом «зв'язок», для 
людини звичніше і зрозуміліше, ніж з ключами посилання, які в 
реальних документах зустрічаються рідко [2, 24]. Друга причина 
пов'язана з усе більш широким використанням мов розмітки, 
зокрема SGML-подібних мов. Створення в останні роки мови 
розмітки XML і цілого класу пов'язаних з нею специфікацій та 
програмних засобів дозволяє говорити про виникнення XML-
технології. Ця технологія містить у собі можливості подання і 
маніпулювання даними, які можуть виявитися цілком 
конкурентоспроможними можливостям реляційних систем 
управління базами даних. 

Область діяльності, пов'язана з ЕБ, є досить новою і тому ще 
не має стійкої термінології. Істотний розвиток роботи по ЕБ 
отримали на рубежі 80-х і 90-х років, коли з'явилися адекватні 
засоби обчислювальної техніки та інформаційні технології, що 
забезпечують надійне збереження, оперативну обробку та 
ефективне використання великих масивів різноманітної 
інформації, насамперед текстової. Саме в цей час в ряді країн 
стали створюватися проекти ЕБ. В процесі цих розробок було 
конкретизовано поняття «електронна бібліотека», визначено та 
уточнено її цілі, завдання та функції, що однак, не призвело до 
однозначного трактування проблеми. Так, для поняття 
«електронна бібліотека» в якості синонімів вживають: «цифрова 
бібліотека» (digital library – найбільш поширений термін в 
західній літературі) і «віртуальна бібліотека» (virtual library) [8, 
58]. 

Уточнення термінології в розглянутій області діяльності є 
абсолютно необхідним. Поняття «електронні бібліотеки» 
використовують в спеціальних працях і популярних статтях. 
Частково його вживання обгрунтовано, частково це данина моді. 
Щось подібне відбувалося з поняттям «база даних». «Електронні 
бібліотеки», як і «електронні видання» та інші подібні вирази, 
з'являються в різних контекстах і практично завжди або без 
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визначень, або з визначеннями, що навряд чи прояснюють суть. 
Найбільш поширені уявлення про ЕБ можна об'єднати в три 

групи [1, 204]: 
• автоматизація традиційних бібліотек; 
• використання баз даних в Інтернеті; 
• колекції будь-якої інформації, що подані в електронній 

формі і в мережі. 
У першому випадку вважається, що ЕБ або є частиною 

традиційної бібліотеки в сучасних умовах, або повністю 
співпадає з засобами автоматизації цих бібліотек. 

Друге уявлення про ЕБ пов'язано з базами даних і доступом 
до них через Інтернет. Останнім часом будь-яку базу даних 
часто починають розглядати як ЕБ, що істотно звужує поняття 
ЕБ, перетворюючи його фактично в нове позначення вже 
відомих сутностей. Акцент у цьому випадку робиться на 
програмні і технічні питання, зокрема на масштабованість, 
розподіленість і інтероперабельність. 

Загальним для поданих уявлень є те, що ЕБ призначені для 
зберігання інформації різних видів, насамперед текстової, і 
реалізуються у вигляді складних інформаційних систем, 
можливо, розподілених та володіють уніфікованим інтерфейсом. 

Основні завдання ЕБ – інтеграція інформаційних ресурсів і 
ефективна навігація в них. Під інтеграцією інформаційних 
ресурсів розуміється їхнє об'єднання з метою використання (за 
допомогою зручних і уніфікованих інтерфейсів, бажано одного) 
різної інформації зі збереженням її властивостей, особливостей 
представлення і можливостей маніпулювання нею 
користувачем. При цьому об'єднання ресурсів не обов'язково 
повинне здійснюватися фізично, воно може бути віртуальним, 
головне, що воно має забезпечувати користувачу сприйняття 
доступної інформації як єдиного інформаційного простору. 
Зокрема передбачається, що ЕБ повинні забезпечувати роботу з 
гетерогенними БД чи системами БД, забезпечуючи 
користувачеві ефективність інформаційних пошуків незалежно 
від особливостей конкретних інформаційних систем, до яких 
здійснюється доступ. 

Під ефективною навігацією в ЕБ розуміють можливість для 
користувача знаходити потрібну йому інформацію з 
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найбільшою повнотою і точністю при найменших витратах 
зусиль у всьому доступному інформаційному просторі. При 
такому підході добре відомі інформаційні пошуки, що 
використовуються в інформаційних системах і базах даних, є 
окремими випадками навігаційних засобів. 

Очевидно, як і у випадку електронних видань (ЕВ), 
інформаційні системи ЕБ повинні бути повнотекстовими, з 
потужними засобами інформаційних пошуків. Однак якщо ЕВ 
випускається як закінчений продукт, то в ЕБ повинні бути 
передбачені можливості введення або видалення інформаційних 
об'єктів, їх інтеграції, реструктуризації та інших подібних 
операцій. Необхідно підкреслити, що ці можливості повинні 
поширюватися в основному на інформаційні об'єкти, наприклад 
на електронні документи, а не на що міститься в них. 

До основних особливостям ЕБ також відносять: 
• профільність збереженої інформації, тобто наявність певної 

концепції формування інформаційного простору, доступного 
користувачу, і політики її реалізації; 

• інвентаризація, зокрема каталогізація (в найширшому сенсі) 
об'єктів і різних їх об'єднань, що утворюють цей інформаційний 
простір. 

Весь інформаційний простір ЕВ або ЕБ, доступне 
користувачеві, має бути представлено у вигляді сукупності 
самостійних об'єктів. В якості таких у багатьох випадках 
можуть виступати електронні документи. Під електронним 
документом розумієть закінчений твір, представлений на 
машиночитаємому носієві, що має автора і допускає однозначну 
ідентифікацію. 

Інформаційні об'єкти можуть представляти собою текстові 
твори, зображення, фонограми, бази даних або їх фрагменти 
тощо. Організація інформаційного простору як сукупності 
об'єктів і однозначна ідентифікація останніх необхідні для 
забезпечення ефективної навігації та виконання деяких видів 
інформаційних пошуків. За основу такої ідентифікації може 
виступати бібліографічний опис об'єкта, оскільки основну 
частину фонду складатимуть документи, що допускають 
стандартну бібліографічну обробку. 

 В силу новизни і складності розглянутої сфери діяльності в 
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процесі створення конкретних ЕВ і ЕБ при розробці 
програмного та технологічного забезпечення, а також в ході 
практичного використання ЕБ виникає безліч різноманітних 
проблем, багато з яких не можуть бути вирішеними. Виділимо 
найбільш істотні з них. 

Технічні: 
• розробка технології формування інформаційного фонду 

(що, в якому вигляді і яким способом представляти); 
• проблеми ідентифікації та опису інформації – раціональний 

вибір інформаційних об'єктів, створення ефективної системи 
метаінформації; 

• проблеми зберігання і розповсюдження інформації 
(швидкість передачі інформації, контроль і облік формування та 
використання інформаційних фондів, ефективна організація 
розподіленого інформаційного фонду, забезпечення єдиного 
інтерфейсу до гетерогенної інформації тощо.). 

Організаційні: 
•необхідність створення професійних колективів для 

розробки та експлуатації ЕБ, які включають в себе фахівців 
самого різного профілю; 

•недостатність кваліфікованих кадрів і практично повна 
відсутність місць їх підготовки. 

Економічні: 
• висока вартість розробки ЕБ; 
• висока вартість обладнання; 
• трудомісткість процесу формування та експлуатації фонду. 
Юридичні: 
•визначення статусу ЕБ – що являє собою ЕБ, якими вона 

володіє правами і обов'язками, хто визнає деяку інформаційну 
систему як ЕБ тощо.; 

•визначення статусу інформації в ЕБ – забезпечення 
достовірності інформації, її автентичності оригіналу, істинності, 
в тому випадку якщо вона існує тільки в електронному вигляді; 
проблема електронного підпису; 

•проблеми комерційного використання інформації, що 
міститься в ЕБ; 

•проблеми конституційного права громадян на отримання 
інформації та обмеження на поширення певних видів інформації 
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(персональні відомості, секретну інформацію тощо). 
Соціальні: 
•неготовність наукового співтовариства брати участь в 

створенні ЕВ і ЕБ та застосовувати їх у своїй роботі; 
•малий досвід викладачів і студентів у використанні 

електронних бібліотек та інших інформаційних систем в рамках 
освітнього процесу. 

Перераховані проблеми не можуть бути вирішені якоюсь 
однієї організацією і вимагають широкої консолідації сил 
фахівців в області інформаційних технологій, управління, права 
та освіти. Вирішення цих проблем вимагає також значних 
фінансових і інтелектуальних інвестицій. До створення ЕБ 
повинні залучатися спеціалізовані організації та творчі 
колективи, здатні професійно та якісно виконати відповідні 
ділянки роботи. При цьому необхідна ясна і точна концепція 
проекту та ефективна координація робіт. В іншому випадку 
навряд чи можна очікувати отримання бажаних результатів. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
НАВЧАННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ 

Воронкін Олексій Сергійович 
ДЗ “Луганський національний університет ім. Т. Шевченка” 

У статті розглянуто сутність поняття “інформаційно-
комунікаційні технології навчання”, виявлено  узагальнюючі 
структурні компоненти. 
 

Останнім часом у практиці освітніх закладів педагогічною 
спільнотою широко застосовується поняття "інформаційно-
комунікаційна технологія" (ІКТ). Тлумачний словник з 
інформаційно-педагогічних технологій визначає ІКТ як 
сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних 
засобів, інтегрованих з  метою збору, обробки, зберігання, 
поширення, відображення й використання інформації в 
інтересах її користувачів [1]. У працях багатьох дослідників під 
словом “комунікаційні” розуміється пріоритетність 
застосування комп’ютерних мереж і засобів зв’язку у 
забезпеченні реалізації інформаційних процесів. 

ІКТ суттєво прискорюють передачу знань і накопиченого 
технологічного та соціального досвіду, дозволяють  людині 
успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього 
середовища, до соціальних змін. У національній доктрині 
розвитку освіти відзначено, що пріоритетом розвитку є в 
провадження сучасних ІКТ, які мають забезпечити подальше 
вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 
ефективність освіти, підготовку молоді до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві. 

У роботі [2] поняття ІКТ трактується як апаратні й програмні 
комп’ютерні засоби організації пізнавальної, творчої, науково-
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дослідницької діяльності, а також засоби телекомунікаційного 
зв’язку, розмножувальна техніка, що використовується для 
забезпечення повноцінного освітнього процесу. 

За визначенням О. Спіріна [3] ІКТ – це технології розробки 
інформаційних систем і побудови комунікаційних мереж, що, 
зазвичай, передбачає психолого-педагогічний супровід процесів 
проектування, розроблення, упровадження та підтримки, а 
також технології використання таких систем і мереж для 
формалізації і розв’язування задач у будь-яких предметних 
галузях. 

Н. Морзе [4] визначає ІКТ як інформаційні тех-нології на 
базі персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж і засо-бів 
зв'язку, для яких характерна наявність доброзичливого 
середовища роботи користувача. 

Таким чином, інформаційні технології на базі персональних 
комп’ютерів (обчислювачів), комп’ютерних мереж (систем 
розподіленого оброблення даних, що складається з комп’ютерів, 
з’єднаних між собою каналами передачі даних) і засобів зв’язку 
утворюють інформаційно-комунікаційні технології. 

Поняття “інформаційно-комунікаційні технології навчання” 
(ІКТН) нині не можна вважати усталеним. Зміст визначень 
поняття зведено в табл. 1, а виявлена структура компонентів  
наведена у табл. 2 і рис. 1. 

Таблиця 1 Зміст визначень поняття ІКТН 

№ Рік Експерти Смислове значення поняття ІКТН 

1 2000 А. 
Дзюбенко 

Сукупність програмних, технічних, 
комп’ютерних і комунікаційних 
засобів, а також способів та 
новаторських методів їхнього 
застосування для забезпечення 
високої ефективності та 
інформатизації освітнього процесу 
[5]. 

2 2000 П. Образцов Дидактичний процес, організований 
з використанням сукупності 
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принципово нових засобів і методів 
опрацювання даних (методів 
навчання), які впроваджуються у 
системи навчання й являють собою 
цілеспрямоване створення, передачу, 
зберігання й відображення 
інформаційних продуктів (даних, 
знаній, ідей) з якнайменшими 
витратами тау відповідності до 
закономірностей пізнавальної 
діяльності учнів [6]. 

3 2002 Н. Давидюк Сукупність методів і технічних 
засобів реалізації інформаційних 
технологій на основі комп’ютерних 
мереж і засобів зв’язку для 
забезпечення ефективного процесу 
навчання  [7]. 

4 2008 Р. Гуревич Комп’ютерна технологія, яка 
базується на використанні певної 
формалізованої моделі змісту, що 
представлена педагогічними 
програмними засобами, записаними 
в пам'ять комп’ютера, і 
можливостями телекомунікаційних 
мереж [8]. 

5 2008 В. Биков Комп'ютерно орієнтована складова 
педагогічної технології, яка 
відображає деяку формалізовану 
модель певного компоненту змісту 
навчання і методики його подання у 
навчальному процесі, що 
представлена у цьому процесі 
педагогічними програмними 
засобами і передбачає використання 
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комп'ютера, комп'ютерно 
орієнтованих засобів навчання і 
комп'ютерних комунікаційних мереж 
для розв’язування дидактичних 
завдань або їх фрагментів [9]. 

6 2010 О. Спірін Дидактична технологія, що 
забезпечує досягнення цілей 
навчання лише за умови 
обов’язкового використання 
інформаційно-комунікаційних 
технологій [10]. 

7 2012 Ю. Триус Технології (методи, засоби, способи) 
створення, передавання і збереження 
навчальних матеріалів, інших 
інформаційних ресурсів освітнього 
призначення, а також технології 
організації і супроводу навчального 
процесу (традиційного, 
електронного, дистанційного, 
мобільного) за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку і 
комп’ютерних мереж, що 
цілеспрямовано, систематично й 
послідовно впроваджуються в 
освітню практику [11]. 

8 2012 Г. Ходякова Інформаційна комунікаційна 
технологія навчання як і всяка інша 
технологія має свої засоби та методи 
– педагогічні, апаратні і програмні 
засоби інформаційних технологій; 
методи отримання, обробки і 
передачі інформації [12]. Педагогічні 
засоби ІКТН – це комплекс 
дидактичних, виховних і 
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розвиваючих засобів, які 
використовуються для досягнення 
певної мети, відповідають змісту, 
методам та технічним засобам 
навчання. 

Таблиця 2 
Структура визначень поняття “Інформаційно-комунікаційні 

технології навчання” 
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Рис. 1. Узагальнена структура компонентів ІКТН 

 
Висновки 
Термін “технологія навчання” з'явився як оціночний синонім 

програмованого навчання в 60-х роках XX ст. Подальше 
впровадження технічних засобів навчання, обчислювальної 
техніки та засобів комунікацій сприяло появі термінів “нова 
інформаційна технологія”, “комп'ютерна технологія”, “ІКТ”, 
“ІКТН”. 

Аналіз структури визначень поняття ІКТН дозволив виявити 
узагальнюючі компоненти, що базуються на вирішенні 
педагогічних задач, як специфічними засобами (психолого-
педагогічний, організаційний, методологічний компоненти), так 
і за допомогою комп'ютерної техніки та засобів телекомунікацій 
(програмно-апаратний компонент). 
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SMART–ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ НАВЧАЛЬНОГО 
КОНТЕНТУ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

Гаріна С.М. 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
Розглядається Smart-освіта як один із шляхів реалізації 

сучасних парадигм освіти. Відзначено роль та особливості 
активного навчального контенту. Наведені основні принципи 
формування та опису його модулів. Відзначено роль науково-
педагогічного працівника у формуванні навчального контенту 
дисциплін, що відносяться до однієї галузі знань, наприклад, 
комп’ютерно-орієнтованих дисциплін. Запропоновано 
практичну реалізацію технології формування навчального 
контенту з можливістю корегування його вмісту відповідно до 
обсягів дисципліни, рівнів формування вхідної і вихідної 
компетенцій, потреб групи осіб або конкретного індивіда, що 
навчаються. Запропонований підхід сприяє підвищенню якості 
навчальних матеріалів, ефективності роботи навчально-
педагогічного працівника, зменшенню витрат часу на 
підготовку навчальних матеріалів, а також може слугувати 
основою для створення репозиторію навчальних матеріалів 

 
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 р. передбачається підвищення доступності якісної, 
конкурентоспроможної освіти, забезпечення особистісного 
розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями та 
потребами на основі навчання протягом життя. Доступність, 
неперервність та особистісна орієнтованість освіти є стрижнем 
основних парадигмам сучасної освіти: «освіта для всіх» 
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(Education for All (EFA)) та «освіта протягом життя (Lifelong 
Learning (LLL)). Одним із шляхів реалізації зазначених 
парадигм можна вважати Smart-освіту (Smart education), яка в 
деяких країнах світу вже отримала статус національної освітньої 
доктрини. Вважається, що саме Smart освіта забезпечить 
максимально високий рівень освіти, який відповідає завданням і 
можливостям сучасного світу, перехід від книжкового контенту 
до активного, а також дозволить молоді адаптуватися в умовах 
швидкозмінного середовища, що обумовлюється розвитком 
інформаційного суспільства та його трансформуванням в 
суспільство знань. Невід’ємною складовою Smart-освіти і її 
відмінною рисою є активний навчальний контент, який повинен 
відповідати вимогам, що висуваються до відкритих освітніх 
ресурсів, володіти здатністю до постійного оновлення і 
вдосконалення усіма учасниками освітнього процесу. До 
актуальних питань сьогодення можна віднести стандартизацію 
підходів щодо створення, наповнення, вдосконалення, 
оновлення і використання активного освітнього контенту; 
розробку критеріїв оцінювання його якості; вдосконалення 
технічного, програмного та технологічного забезпечення 
зазначених процесів. Основою вирішення вказаних питань є 
безпосередня діяльність науково-педагогічних працівників щодо 
створення і використання навчального контенту відповідно до 
вимог, що висуваються сучасними освітніми парадигмами. 

На основі огляду і аналізу інформаційних джерел, що 
стосуються створення і використання активного освітнього 
контенту, виокремлено декілька характерних його 
особливостей. 

Відкритість. Активний освітній контент повинен 
відповідати вимогам відкритих освітніх ресурсів, 
започаткованих ЮНЕСКО у 1998 р. і в подальшому розвинених 
у Меморандумі безперервної освіти ЄС (2000 р.) та 
Кейптаунській декларації «Відкрита освіта – майбутнє освіти» 
(2001 р.). Відкритість активного контенту означає не тільки його 
доступність для вивчення всім бажаючим в довільний час і з 
довільного місця, але і можливість авторського внесення змін 
для широкого кола користувачів, включаючи як викладацький 
контингент, так і тих, для кого цей контент створюється – тобто 



 102

тих, хто навчається. Окрім цього, відкритість активного 
освітнього контенту означає можливість для викладача 
скористатися раніше створеними іншими авторами фрагментами 
навчальних матеріалів для формування власного навчального 
курсу, змінювання і вдосконалення їх відповідно до власного 
бачення теми, що вивчається, та до потреб групи осіб, або 
конкретного індивіда, що навчаються. Акцентуючи увагу на 
доступності знань у відкритих освітніх ресурсах, блогах, 
соціальних мережах тощо, Тихомиров В. зазначає, що саме 
такий підхід «дозволить розширити межі навчання, причому не 
тільки з точки зору кількості тих, хто навчається, а і з точки зору 
часових і просторових показників: навчання стане доступним 
скрізь і завжди [1]. 

Доступність. Як наслідок відкритості активного контенту та 
досягнень мережевих технологій, включаючи мобільний зв'язок, 
можна вважати доступність освітніх ресурсів. Дмітрієвська Н. 
підкреслює, що для Smart-освіти характерним є «незалежність 
від часу і місця, мобільність, повсюдність, безперервність і 
простота доступу до навчальної інформації». Зазначене 
забезпечує автономність викладача і учня за рахунок 
використання мобільних пристроїв доступу до навчальної 
інформації [2]. 

Спільне створення і використання. В. Тихомиров акцентує 
увагу на інноваціях в позиціонуванні навчального контенту 
«мова йде про сумісне створення і використання контенту в 
сумісному навчанні»  [1]. Разом з тим відмічається, що до 
розробки активного контенту залучаються не тільки 
професорсько-викладацький склад з усього світу, але і ті, для 
кого цей контент створюється, що призводить до формування 
нових знань. У формуванні активного контенту можна 
виокремити три етапи: створення контенту тими, хто навчає; 
доповнення і уточнення контенту тими, кого навчають; 
узагальнення контенту тими, хто навчає. 

Багатовимірність (багатоформатність). Тихомирова Н. 
звертає увагу на такі особливості навчального контенту: 
наявність великої кількості джерел, максимальна 
різноманітність мультимедіа (аудіо, відео, графіка), постійне 
використання зовнішніх джерел [3]. Для активного контенту 
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характерним є можливість забезпечення як медійних 
властивостей, так і гіпертекстових властивостей, що дозволяє 
значно підвищити його дидактичний потенціал [4]. 

Особистісна орієнтованість – можливість налаштування на 
потреби конкретного користувача. Активний навчальний 
контент є основою забезпечення особистісно-орієнтованого 
навчання, персональних освітніх траєкторій. Вивчення 
особистісних особливостей студента для формування 
адекватних освітніх ресурсів в персональному освітньому 
середовищі включає визначення: поточного функціонального 
стану студента, сформованого стилю пізнавальної діяльності, 
мотивів пізнавальної діяльності, пізнавальних можливостей…. 
Це гнучке навчання з точки зору переваг та індивідуальних 
можливостей учня (можливість налаштування навчання під 
індивідуальні параметри учня, в тому числі такі як: вихідні 
знання, досвід та навички; стиль навчання; аж до фізіологічного 
та психологічного стану в кожен конкретний момент навчання) 
[2]. 

Принципи будови. При формуванні активного контенту 
використовують такі принципи. Знання розміщуються в 
репозиторіях у формі, так званих, знаннєвих об’єктів (ЗО) 
(фрагментів інформації, інформаційних одиниць тощо). ЗО 
формуються у вигляді невеликих модулів, зручних для 
сприйняття і придатних до можливого розміщення в 
інтерактивному навчальному середовищі. Набори модулів, 
описані відповідним чином для можливої їх ідентифікації, 
розміщуються в репозиторіях і придатні для автоматичного 
зібрання в одне ціле в довільній послідовності. Така форма 
представлення знань дозволяє науково-педагічному 
працівникові формувати навчальний контент із використанням 
попередньо створених модулів відповідно до обсягів вивчення 
дисципліни, рівня знань групи студентів і навіть враховувати 
рівень знань окремих студентів, тобто забезпечувати 
індивідуальну траєкторію вивчення дисципліни. Можна сказати, 
що формування навчальних матеріалів відбувається на зразок 
збирання дитячого конструктора − з окремих знаннєвих 
елементів у певній послідовності. 

Агронович Б. враховує такі вимоги до модулів освітніх 



 104

ресурсів: суб'єктна орієнтованість модуля на певні індивідуальні 
особливості студента, важливі для успішності його освітньої 
діяльності; метаопис модуля, необхідний для його 
автоматизованого пошуку у відповідних сховищах; можливість 
автономного використання модуля в будь-якій послідовності, 
перетворення його, використання його окремих елементів і т.п. 
для формування персональної траєкторії учня; модульність 
змісту з представленням структурованих необхідних знань та 
діяльнісних елементів, що формують необхідні компетенції 
відповідно напряму підготовки; самодостатність модуля для 
засвоєння знань, формування або вдосконалення компетенцій 
[5]. За Б. Агроновичем метаопис модуля освітніх ресурсів 
повинен містити такі елементи: рівень і напрям підготовки; 
рівень вихідних компетенцій; перелік компетенцій, що 
формуються з його використанням (група компетенцій, рівень 
сформованості, зміст); діяльнісні елементи; ноосорсінг в 
експертних спільнотах; краудсорсінг в соціальних мережах, 
орієнтованість на особисті властивості (стиль пізнавальної 
діяльності, характер мотивації тощо) та ін.. 

Враховуючи зазначене, розвиток і впровадження активного 
контенту повинен розпочинатися з відповідної діяльності 
науково-педагогічних працівників, які створюють особисті 
навчальні модулі відповідно до дисциплін, які викладаються, і 
формують особистий репозиторій навчальних матеріалів. 
Особисті репозиторії викладачів, описані відповідним чином, 
об’єднуються в репозиторій навчальних матеріалів кафедри, 
факультету, інституту, університету тощо та вливаються до 
національних і світових репозиторіїв з відкритим доступом. 

Як правило, науково-педагогічні працівники викладають 
споріднені предмети, для різних спеціальностей, або для різних 
ступенів підготовки. Зміст навчальних матеріалів визначаються 
обсягом годин, відведених на викладання дисципліни, освітньо-
кваліфікаційним рівнем навчання студентів, формою навчання 
(денна, заочна, дистанційна), орієнтуванням на ту чи іншу 
спеціальність та іншими показниками. Для комп’ютерно-
орієнтованих дисциплін такими дисциплінами можуть бути 
основи інформатики, інформатика, обчислювальна техніка, 
інформаційні технології тощо, які різняться обсягами 
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викладання, рівнем вхідних і вихідних компетенцій та ін., але 
відносяться до однієї галузі знань. Окрім цього, викладач в своїй 
діяльності використовує навчальну інформацію в різних 
обсягах, наприклад при створенні навчальних програм та 
навчально-методичних комплексів, анотованих та повних 
конспектів лекцій, при формуванні контрольних запитань та 
тестів, тезаурусів тощо, підготовка яких потребує додаткових 
непродуктивних часових витрат. 

Одним із способів створення особистих навчальних 
матеріалів викладача і контенту навчальних матеріалів 
відповідно до визначених потреб є попереднє формування 
множини знаннєвих об’єктів (інформаційних фрагментів) з 
наступним об’єднанням їх в одне ціле за допомогою текстового 
процесора MS Word в режимі створення документу Структура. 
Зазначений режим дозоляє компонувати цілісний документ з 
окремих, попередньо створених фрагментів, розташованих в 
окремій папці. 

На початку роботи зі складним документом розробляють 
його структуру, тобто дають опис його складових частин. Після 
введення розділів і підрозділів майбутнього документа їм 
надають стилі форматування відповідно до рівня заголовків у 
структурі документа. 

За необхідності рівні заголовків можна змінювати: 
підвищувати або понижувати, можна відображати лише 
заголовки певних рівнів, а інші приховувати. 

Такий режим підготовки навчальних матеріалів дозволяє 
вводити текст безпосередньо в головний документ, як 
звичайний текст, а також впроваджувати попередньо створені 
матеріали. 

При створенні великих за обсягом навчальних матеріалів 
можна вставити додатковий розділ, який знаходиться в 
окремому файлі, або навпаки ввести в головний документ 
фрагмент тексту так, щоб він був одночасно розміщений і в 
окремому файлі. Такі фрагменти тексту називають вкладеними 
документами. Їх можна відобразити в головному документі, а 
можна і згорнути. В останньому випадку у головному документі 
буде знаходитися адреса вкладеного документа, а не його вміст. 
Вкладений документ можна редагувати разом з головним 
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документом, а можна і в окремому вікні. Можна заблокувати 
редагування вкладеного документа в головному документі. При 
згортанні вкладеного документа в основному документі замість 
його тексту відображена адреса файлу, за якою він збережений; 
при виконанні зворотної дії відкриється вкладений документ. 

Для швидкості і зручності переміщення по великому за 
обсягом електронному документу доцільно провести його 
структурування у вигляді гіперпосилань. Гіперпосилання  – це 
зв’язок символу, слова або речення із відповідним місцем в 
одному документі або з іншим файлом, де більш широко 
розкривається, доповнюється або уточнюється їх зміст. 

Створення максимального за обсягом з найбільш високим 
рівнем деталізації навчального матеріалу у режимі Структура з 
можливістю підключення і відображення попередньо створених 
і збережених модулів навчальних матеріалів або гіперпосилань 
на них дозволяє викладачеві формувати різні за обсягом 
навчальні матеріали відповідно до вимог, що висуваються. 
Зазначене сприяє підвищенню якості навчальних ресурсів та 
ефективності роботи науково-педагогічного працівника, 
зменшенню часових витрат, започаткуванню підходів до 
створення навчального контенту відповідно до вимог новітніх 
освітніх парадигм. 
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2Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України 
Метою дослідження є представлення особливостей 
використаня психолого-педагогічних технології дистанційного 
навчання;  звертається увага на спеціальні педагогічні 
технології дистанційного навчання, які грунтуються на 
компетентістному та особистісно-орієнтованому підходах в 
освіті.  

 
Використання технічних засобів навчання cприяє 

підвищенню продуктивності навчально-виховного процесу 
тільки в тому випадку, якщо викладач добре уявляє і розуміє 
психолого-педагогічні основи їх застосування. 

Вивченню психолого-педагогічних проблем ефективності 
використання комп’ютерів у навчальному процесі присвячені 
роботи Є. І. Машбіц, М. Л. Смульсон, Н. В. Тализіної та ін. 
Зокрема визначено, що зміни, які відбуваються в процесі роботи 
за комп’ютером, відносяться до пізнавальних і емоційно-
мотиваційних процесів, до свідомого і несвідомого, впливають 
на особистісні та індивідуальні особливості студентів. 
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Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання 
(ТДН) можуть виконувати функцію активізації процесу 
навчання, але на якісно іншому рівні: вони повинні відповідати 
вимогам сучасності і поєднуватися з ІКТ. 

Серед педагогічних технологій найбільший інтерес для 
дистанційного навчання представляють ті технології, які 
орієнтовані на групову роботу студентів, навчання у співпраці, 
активний пізнавальний процес, віртуальні семінари, тренінги, 
роботу з різними інформаційними джерелами. Саме ці 
технології передбачають широке використання дослідницьких, 
проблемних методів, застосування отриманих знань у спільній 
або індивідуальній діяльності, розвиток не тільки самостійного 
критичного мислення, а й культури спілкування, уміння 
виконувати різні соціальні ролі у спільній діяльності. Також 
використання психолого-педагогічних ТДН допомагає 
ефективно вирішувати проблеми особистісно-орієнтованого 
навчання. Студенти отримують реальну можливість відповідно 
до індивідуальних здібностей досягати певних результатів у 
різних галузях знань.  

Особливістю освітніх технологій є випереджаючий характер 
їх розвитку по відношенню до технічних засобів. Справа в тім, 
що запровадження комп’ютера в освіту призводить до перегляду 
всіх компонент процесу навчання. В системі «студент – 
комп’ютер – викладач» велика увага повинна приділятися 
активізації образного мислення за рахунок використання 
технологій, які активізують праву півкулю мозку. А це означає, 
що подання навчального матеріалу має відтворювати думку 
викладача у вигляді образів. Інакше кажучи, головним 
моментом в освітніх технологіях дистанційного навчання стає 
візуалізація думок, даних та знань. 

Реалізація дистанційного навчання вимагає застосування 
спеціальних педагогічних технологій дистанційного навчання 
[1]: 

1) кейс-технологія – педагогічна технологія, заснована на 
складанні для студентів типового або індивідуального кейсу, що 
містить пакет з навчальною літературою, мультимедійним 
відеокурсом, віртуальною лабораторією та навчальними 
програмами, посібниками, фрагментами монографій з 
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коментарями викладача, контрольними завданнями у вигляді 
тестів і т. д.; 

2) телевізійна технологія – передбачає використання 
багатосторонніх відео-телеконференції, односторонніх 
відеотрансляції; 

3) Internet-технологія – передбачає використання відео-
конференцзв’язку, Internet-радіо, Internet -TV, голосової пошти, 
E-mail, чатів, форумів. 

Ці технології ґрунтуються на компетентістному та 
особистісно-орієнтованому підходах в освіті і використовують 
сучасні методи навчання, зокрема: метод проектів, навчання у 
співробітництві, ситуаційне навчання, проблемне навчання, 
продуктивне навчання, метод «мозкового штурму», парне та 
колективне навчання [2]. 

Специфіка середовища, в якому перебувають студенти, 
кардинальним чином впливає на всі компоненти навчальної 
діяльності: навчальну мотивацію, навчальну ситуацію, контроль 
і оцінювання навчальних досягнень студентів. 

У даний час реалізація дистанційного навчання все частіше 
відбувається у віртуальному середовищі. 

Віртуальна реальність передбачає створення засобами 
спеціального комп’ютерного обладнання ефекту присутності 
людини в об’єктному середовищі. Для ефективного вирішення 
навчальних задач у дистанційному навчанні використовують 
такі Internet технології [3]: 

- віртуальні спільноти – орієнтовані на спілкування, які 
допомагають розвивати комунікаційні компетентності 
студентів; 

- віртуальні світи – надають можливість помістити 
студента в таку ситуацію, яку неможливо відтворити у 
реальному світі з практичних чи етичних міркувань, при 
цьому все що відбувається у віртуальному світі 
сприймається як частина реальності; 

- online-ігри – спрямовані в першу чергу на взаємодію та 
спілкування,  надають можливість розвивати соціально-
психологічні компетентності, допомагають у вирішенні 
різних внутрішніх конфліктів. Крім того, досягнення 
успіху в таких іграх неможливе без партнерської 
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взаємодії з іншими гравцями, а отже, ігри сприяють 
набуттю навичок співпраці.  

Взаємодія учасників дистанційного навчання може бути 
побудована по-різному. Кожен з видів взаємодії має місце в 
дистанційному навчанні і є ефективним у певній навчальній 
ситуації. 

Віртуальний освітній процес використовує особистісний 
освітній потенціал людини, який розвивається в тих областях, 
які суб’єкт сам для себе обирає. Віртуальний освітній простір 
суб’єкта відображає взаємозв’язок всіх сфер особистості: 
інтелектуальної, емоційної, ціннісно-смисловий, та 
поведінкової. Процес розширення індивідуального віртуального 
освітнього простору відбувається в результаті зовнішньої і 
внутрішньої психічної діяльності самого суб’єкта, його 
самопізнання, взаємопроникнення зовнішнього і внутрішнього 
[4]. 

Обмеженість безпосереднього спілкування в дистанційному 
навчанні студентів з викладачами загострює увагу на важливому 
питанні: врахування психологічних особливостей використання 
ТДН, які багато в чому визначають ефективність навчання. 
Одним з найбільш важливих факторів ефективності навчання є 
осмисленість студентами навчального матеріалу, при цьому 
роль викладача полягає в максимальному розширенні 
смислового поля поданого ним матеріалу, його деталізація. 

Іншим важливим фактором у дистанційному навчанні є 
формування навчального матеріалу, виділення його структури, 
ієрархії за критерієм значимості і підпорядкованості понять, що 
повинно допомогти студентові систематизувати отриманий 
матеріал. Необхідно уникати надлишку додаткових відомостей, 
щоб не відволікати студентів неважливими відомостями, 
фактами  і даними. Потрібно уникати надмірного прикрашання 
навчального матеріалу художньою подачею, дотримуватися 
строго наукового стилю подання матеріалу. По можливості 
наповнювати навчальне заняття матеріалом одного смислового 
блоку. 

Крім того, важливе значення має часовий аспект навчання. 
По-перше, принциповим є певний розподіл навчання у часі – 
необхідна частота занять, консультацій, обсяг навчального 
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матеріалу. По-друге, повинна бути визначена певна тривалість 
подання матеріалу для розуміння нової теми, а також важливим 
є проміжок часу, що відводиться на переосмислення, самостійне 
і поглиблене вивчення матеріалу. 

Важливою складовою дистанційного навчання є контроль і 
оцінювання навчальних досягнень студентів, який при 
дистанційному навчанні дещо ускладнюється. Це зокрема, 
пов’язано з проблемою аутентифікації особистості студента при 
контролі в дистанційному режимі. Широкого застосування 
набули такі види контролю: 

- письмові завдання; 
- тестування; 
- комп’ютерне тестування в on-line-режимі; 
- самостійні та контрольні роботи; 
- реферати, есе; 
- індивідуальні проекти; 
-  творчі завдання; 
- портфоліо; 
- курсові роботи (проекти); 
- заліки; 
- екзамени; 
Більшість з цих видів контролю може бути використана у 

дистанційному навчанні, але при цьому існують певні 
особливості. Так у дистанційному навчанні комп’ютерне 
тестування доцільно використовувати для самоконтролю, 
поточного контролю, а також  підсумкового контролю в 
присутності викладача. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів при 
дистанційному навчанні доцільно здійснювати з використанням 
модульної системи, яка надає можливість більш об’єктивно 
оцінювати знання, вміння і навички студентів, стимулює їх до 
регулярної самостійної роботи. 

В організації модульної системи оцінювання навчальних 
досягнень студентів необхідно звернути увагу на такі 
особливості: 

- розподіл усього курсу на блоки (модулі); 
- дотримування календарного плану курсу; 
- запровадження модульних контрольних робіт; 



 112

- визначення шкали оцінювання; 
- доведення до відома студентів критеріїв оцінювання 

навчальної діяльності; 
- відкритий доступ студентам для перегляду свого 

журналу оцінок. 
При цьому за певні види робіт, виконувані студентами 

протягом усього семестру, виставляються бали, деяка кількість 
балів нараховується за екзамен чи залік, далі бали сумуються, і 
отримується підсумковий рейтинговий бал з дисципліни, який 
переводиться в національну шкалу і шкалу ECTS. 

Важливим компонентом дистанційного навчання є зв’язок 
між суб’єктами освітнього процесу. Тому особливі вимоги 
ставляться до всіх характеристик зв’язку – технічних, 
організаційних, психолого-педагогічних. 

Більшість дослідників звертають увагу на особливе значення 
організації міжособистісного спілкування в дистанційному 
навчанні. Також підкреслюється роль зворотного зв’язку в 
цьому процесі. Спілкування є основою будь-якого навчання, 
адже саме в спілкуванні передається соціокультурний досвід від 
викладача до студентів. При організації дистанційного навчання 
необхідно дотримуватися таких основних принципів ефективної 
взаємодії [5]: 

- ретельна організація дидактичного діалогу; 
- імітування діалогу в навчальних матеріалах; 
- організація персональної підтримки студентів у період 

між очними заняттями: консультації, надання 
навчального матеріалу, в якому студенти можуть бути 
зацікавлені; 

- розподіл часу між спільною діяльністю студентів 
дистанційного навчання і самостійною роботою 
студентів. 

Психологи, що досліджують проблеми використання 
комп’ютерів у навчанні, вказують на необхідність пошуку таких 
видів роботи студентів з комп’ютером, виконання яких було 
спрямовано на інтелектуальний розвиток тих, хто навчається. 

У ряді досліджень відзначається посилення пізнавальної 
мотивації осіб, які навчаються, з використанням комп’ютера. Це 
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пов’язано з ефектом новизни, можливістю використання 
комп’ютера для самостійного здобування знань. 
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ВИКОРИСТАННЯ  Web 2.0 ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТІ 
ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 

Герасименко Наталія Вікторівна  
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
У даній статті розглянуті переваги сервісів Web 2.0 

технологій у навчанні учнів і дорослих на відміну від 
інформативних інтернет-носіїв, їх практичне використання у 
навчанні дорослих на прикладі wiki-ресурсів для педагогів 
Сумської області та їх застосування у професійній діяльності. 

 
Наше суспільство досить швидко змінюється завдяки 

розвитку інформаційних і комунікаційних технологій. Це в свою 
чергу призводить до змін не тільки фор організації навчального 
процесу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах , але 
вимагає перегляду цільових орієнтирів освіти, змісту навчання, 
предметної системи[2]. 

Досвід організації освітніх проектів в рамках wiki-
середовища показує високий рівень активності учасників, 
ефективність їх роботи і мережних комунікацій. Простота мови 



 114

wiki-розмітки і способів роботи в середовищі, їх інтуїтивна 
прозорість дозволяють практично відразу включатися в активну 
роботу по змістовній частині проведених проектів, дуже швидко 
і по етапах отримувати відчутний результат, формуючи тим 
самим і загальний результат проекту. Комунікативні можливості 
реалізуються через спільне редагування сторінок, а також за 
допомогою електронних обговорень в wiki або додаткових 
середовищах, таких як блог, чат, форум. Проектний характер 
роботи, співпраця, формування єдиного продукту спільної 
діяльності наповнюють сенсом роботу учнів шкіл, студентів, 
учителів і викладачів, забезпечують змістовну взаємодію, обмін 
знаннями, оцінку та постійне вдосконалення робіт . 

Веб 2.0 - це платформа, тобто така технологія наповнення 
сайту вмістом, коли він стає кращим від того, чим більше людей 
ним користуються ( на відміну від сайтів Веб 1.0 які є лише 
носіями інформації)[2]. 

Привабливість Web-технологій як засобу доставки 
інформації багато в чому визначає універсальний інтерфейс між 
людиною і комп'ютером. Кожній людині зрозумілі написи , 
заголовки , посилання , картинки. Веб- інтерфейс як засіб 
доступу до інформації інтуїтивно зрозумілий. Наслідком 
простоти веб-інтерфейсу є широке використання Інтернету як 
каналу комунікації. Браузер - програма для перегляду веб-
сторінок і роботи з інформацією в веб-інтерфейсі, програми, 
якими забезпечені всі сучасні комп'ютери. Використання нових 
інформаційних технологій розширює рамки освітнього процесу , 
підвищує його практичну спрямованість[5]. 

У освіті дорослих, а саме учителів Сумської області під час 
проведення курсів підвищення кваліфікації, відбулися перші 
кроки з використання сервісів Веб 2.0 під час навчання та 
подальшого практичного застосування.. Для учителів історії  та 
суспільних дисциплін створений wiki-ресурс «Регіональний 
інтернет-проект з міжнародною участю "Сумські літописи"»[3], 
де вони мають змогу створити та вести свої сторінки та 
створити енциклопедію міст і сіл Сумської області. Для учителів 
природничо-математичного напрямку створено wiki-ресурс 
«Вікі-спільнота професійного розвитку педагогів Сумщини»[1], 
де вчителі мають можливість окрім створення сторінок 
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поділитися власними наробками. За допомогою цих сервісів 
слухачі курсів мають можливість створити власний проект у 
вибраній категорії або створити власне електронне портфоліо з 
розміщенням документів для спільного мережевого 
використання. Привертає увагу ресурс корпорації «Intel 
Навчання для майбутнього», який дає можливість освоїти нові 
можливості та ознайомитися з перевагами інформаційного 
середовища у навчанні учнів та учителів та використанні у 
професійній діяльності педагогів на основі мережевих 
технологій[4]. 

За допомогою цих ресурсів слухачі факультету підвищення 
кваліфікації Сумського ОІППО мають можливість дистанційно 
навчатись, спільно виконувати завдання, результат висвітлюєтья 
на підставі активності слухача. Чим більше завдань слухач 
виконує у спільній роботі, тим кращий його результат. 

Таким чином, сервіси другого покоління - це набір 
найважливіших компонентів мережевої взаємодії, що 
забезпечують стабільну комунікацію між учасниками освітнього 
процесу. Система мережевого навчання, яка наближена до 
реальних потреб сучасної освіти, повинна бути більш гуманною 
та особистісною на відміну від традиційної. За мережевою 
педагогікою майбутнє. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАМПУСНОГО ПОЧТОВОГО СЕРВИСА НА 
ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОСТУПА 

Антонюк Я.М., Герич Т.П. 
МНУЦИТиС, Украина, Киев 

Тенденции развития инновационных образовательных 
пространств предусматривают наличие поддержи службой 
доменных имён набора сервисов, объединённых общей доменной 
зоной. Одним из важнейших сервисов, опирающихся на общее 
доменное пространство, является почтовое облако. В наборе 
облаков корпоративного портала e-mail по прежнему является 
одним из наиболее востребованных инструментов ежедневного 
использования.  

Основными функциями e-mail службы является поддержка 
передачи текстовых сообщений и приложений ограниченного 
объёма, сообщение обрабатываются почтовыми системами и 
доставляются абонентам в течении интервалов допустимых 
задержек. На сегодня часть функций e-mail службы берут на 
себя другие сервисы, такие как чат-приложения, корпоративные 
планировщики задач, файлообменные сервисы, календари, 
службы уведомлений и др. Однако построение почтового облака 
всё ещё востребованная и актуальная задача. 

Организация Почтового сервиса (ПС) - поэтапная задача, 
которая усложняется с усложнением структуры предприятия и 
требованиями к доступу. Чем более распределена структура 
предприятия в глобальной сети, тем более общие методы 
доступа необходимы для внедрения. Также влияет на стуктуру 
ПС интеграция с мультимедийным облаком корпоративного 
мультисервисного портала (КМП), образуемым набором 
сервисных облаков. В последнем случае требуется проработка 
структуры интерфейсов взаимодействия каждого из модулей 
КМП, в том числе и ПС. 

Кампусная компьютерная сеть (КС) научно-учебной 
организации представляет собой в общем случае корпоративную 
структуру с централизованым управлением, имеющую типовую 
3-х слойную структуру:  

ядро управления - базовый компьютерный 
телекоммуникационный узел (БКТУ), опорную сеть - 
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совокупность телекоммуникационных средств, обеспечивающих 
взаимодействие БКТУ, узловых коммутаторов и абонентов КС 

абонентскую сеть - совокупность устройств, 
обеспечивающих подключение и взаимодействие конечных 
пользователей к опорной сети. 

абонентский слой формирует требования к опорному слою и 
ядру управления. 

В  случае с минимаальными размерами абонентской сети и 
минимальными требованиями менеджмента предприятия имеем 
односегментную структуру опорной сети с доступом к 
сервисному облаку, расположенному в зоне БКТУ. При этом 
доступ к базовым сервисам осуществляется по базовым 
протоколам стека TCP/IP. 

При увеличении размеров абонентской сети и усложнении 
требований корпоративного менеджмента предприятия КС 
проходит эволюцию до многоуровневого опорного слоя, 
распределённого ядра управления и мультимедийного 
сервисного облака с универсальным доступом, 
обеспечивающим интерактивное взаимодействие абонентов, 
приложений и, вцелом, поддержку научных коммуникаций. 
Отдельным вопросом тесно связанным с общей эволюцией 
структуры кампусной корпоративной КС стоит задача 
обеспечения безопасности, также претерпевающая эволюцию от 
простых форм блокировки угроз до сложных форм 
интегрированной защиты. 

Для решения полного спектра задач сферы образования 
особую роль играют показатели доступности и надёжности, 
обеспечивающие стабильность доступа. 

Реализация ПС основана на выборе стратегии развития 
предприятия, потенциальная структура и требования которого 
определяет и состав аппаратной поддержки. 

Примером решения КС среднего кампуса с корпоративными 
включениями может служит схема 3-х слойной КС. 

Детализируем структуру ПС в виде общей схемы 
взаимодействия основных компонент ПС: 
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Рассматривая практические варианты реализации ПС 

отслеживаем прямую зависимость усложнения ПО и 
физического уровня относительно административных 
требований методологии кампусного информационного 
пространства. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ 
“ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ” ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ІНФОРМАТИКИ 
Годун Юлія Ігорівна 

Державний заклад “Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д.Ушинського” 

У статті розглянуто аналіз відомих підходів до методики 
викладання захисту даних, визначено основні особливості 
викладання цього розділу для майбутніх вчителів інформатики, 
визначені основні компоненти методичної схеми навчання. 
Розглянуто основні змістовні елементи розділу з захисту даних. 
Обґрунтовано необхідність вивчення деяких тем розділу в курсі 
методики навчання інформатики. 

 
Підвищення уваги до проблем інформаційної безпеки 

призводить до необхідності підготовки спеціалістів, які б 
володіли навиками та вміннями працювати з інформаційними 
технологіями із дотриманням захисту інформації. Зміна 
пріоритетів у навчанні використовувати інформаційні технології 
вимагає пошуку нових методичних прийомів навчання з 
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урахуванням окресленої проблеми. Відбір методів навчання 
доцільно здійснювати у відповідності з теоретичними та 
практичними завданнями формування інформатичної 
компетентності. Актуальність вирішення цієї проблеми 
пов’язана з тим, що на сьогодні не сформовано чітко визначеної 
методики викладання розділу «Захист інформації». Однак, 
розповсюджене використання мережі Інтернет, різноманітних 
програмних засобів тощо в системі навчання інформатики 
вимагає необхідності забезпечення захисту інформації, оскільки 
ефективність роботи будь-якого серверу залежить від 
важливості та затребуваності інформації, яка пропонується 
користувачу. Особливо актуальним є захист інформації для 
підприємств, компаній, окремих осіб та ін., дані яких становлять 
комерційну таємницю, а також містять відомості про окрему 
особу. 

Методика навчання розділу «Захист інформації» 
розглядалась в багатьох працях: В. І. Завгородний досліджує 
комплексний захист інформації в комп’ютерних системах [1]; 
Ю.Ю.Громов досліджує методи організації захисту інформації, 
аналізує види потенційних загроз та методи їх усунення [2]; 
О.А.Смалько розглядає питання захисту інформаційних ресурсів 
[3]; В.П.Поляков розглядає методичну систему навчання 
інформаційної безпеки [4]; М.А.Абіссова досліджує сервіси 
навчання інформаційної безпеки в методиці навчання 
інформатики студентів [5]; В.Н.Ковальчук розглядає основні 
особливості змісту курсу інформаційна безпека для 
педагогічних спеціальностей [6] та ін.. 

Метою навчання розділу «Захист інформації» є формування 
інформативної компетентності студентів, яка включає окрім 
інформатичних знань, уявлення про інформацію як джерело 
загрози особистості або суспільству. Саме тому, завданням 
викладача інформатики є навчання студентів запобігати 
несанкціоноване використання інформаційних. Захист 
інформації розглядається нами як сукупність заходів, 
спрямованих на контроль доступу до інформації. Базовими 
загрозами, які стосуються захисту інформації є загрози її 
цілісності та збереженню, а також несанкціонованому 
розкриттю. Причиною виникнення даних загроз можуть бути дії 
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умисні дії людини та форс-мажорні обставини. Уразливості 
інформаційних даних сприяє збільшення обсягів інформації, яка 
зберігається за допомогою комп’ютерних засобів; збереження на 
одному сервері інформації різного тематичного спрямування та 
цільової приналежності; розширення доступу до інформації з 
будь-якого іншого комп’ютеру, відповідно розширення числа 
осіб, які мають доступ до даних в комп’ютерній системі; 
впровадження нових програмних засобів із накопичення та 
обробки інформації. 

Основними компонентами навчання розділу «Захист 
інформації» є наступні: 1) криптографічні засоби захисту 
інформації; 2) антивірусні програми та антихакерське програмне 
забезпечення; 3) захист інформації від несанкціонованого 
доступу та копіювання; 4) захист інформації при роботі в 
мережі. 

Підтримуючи думку С. В. Бєлова [7], можна зазначити, що 
методика навчання розділу «Захист інформації» повинна 
включати наступні елементи. По-перше, це навчання власне 
системі інформаційної безпеки (які саме дані підлягають 
захисту: особистісна інформація, комерційна таємниця тощо). 
По-друге, навчання модернізувати та вдосконалювати існуючу 
систему захисту інформації. По-третє, самостійне проектування 
та створення системи захисту інформації. Звісно, виконання 
поставлених завдань потребує ознайомлення студентів з 
можливостями програмно-апаратних та технічних засобів. Саме 
тому навчання захисту інформаціє потребує навчання визначати 
версії та конфігураційні особливості операційної системи; 
визначати програмні засоби системи; визначити присутність 
програм із захисту інформації; виявляти антивірусні програми 
та аналогічні засоби контролю в програмному забезпеченні; 
визначати наявність програми резервного копіювання та ін. 

Кожен із зазначених етапів передбачає ознайомлення з 
основними процедурами та процесами захисту інформації. 
Зокрема, методика навчання захисту інформації від 
несанкціонованого доступу передбачає виконання такої 
послідовності дій як ідентифікація (присвоєння користувачу або 
об’єкту унікального імені (коду)); аутентифікація (перевірка 
дійсності особи, яка називає унікальне ім’я або код). Найбільш 
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розповсюдженим засобом аутентифікації є введення паролю, 
який визначається наряду з унікальним іменем; авторизація 
(перевірка прав користувача на доступ до певної інформації) та 
ін. Методика навчання криптографічного захисту інформації 
полягає у навчанні студентів шифрувати комп’ютерні дані. З 
цієї метою пропонується навчати будувати алгоритмі або 
застосовувати відповідні програми, які призначені для реалізації 
алгоритмів. Методика навчання захисту інформації від 
комп’ютерних вірусів включає оволодіння інформатичною 
компетенцією щодо роботи з програмними вірусами, 
макровірусами, вірусами з мережі та вірусами, які поражають 
програмне забезпечення при завантаженні файлів. 

Методика навчання захисту інформації включає навчання 
резервуванню та дублюванню інформації. Резервування 
інформації передбачає створення копій інформації на інших 
носіях, в той час як дублювання – це постійний запис даних на 
додаткові носії інформації. 

Для навчання захисту інформації студенти повинні вивчити 
всі компоненти інформаційного процесу. До таких компонентів 
відносяться технічні засоби та програми. За їх допомогою 
вибудовується система захисту. Отже, студенти повинні 
навчитись: визначати потенційні загрози безпеці інформації; 
виявляти можливі канали витоку інформації (віртуальна пам'ять 
тощо); визначати канали несанкціонованого доступу до даних, 
які є конфіденційними; ідентифікувати модель можливого 
порушника; розробити стратегію подолання проблеми. 

Сьогодні однією з найбільших загроз для комп’ютерної 
інформації є віруси. Це спеціально створені програми 
невеликого обсягу, які мають здатність прикріплюватись до 
інших програм та викликати збій системи. «Заражена вірусом 
програма» буде впливати на роботу інших програм, руйнуючи 
накопичені дані. Методика навчання захисту інформації від 
комп’ютерних вірусів зводиться до використання наступних 
методів: запит на підтвердження будь-яких команд, які 
призводять до зміни змісту файлу; установка програм-
редакторів, які дозволяють зробити файл доступним для 
читання або встановити пароль на вхід в програму читання 
файлів; функції відміни останньої виконаної дії або сукупності 
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дій, які повинні бути присутніми в сучасних редакторах; 
програми обмеження доступу інших користувачів до даних, які 
зберігаються в комп’ютері. 

Вивчення розділу «захист інформації» передбачає 
ознайомлення студентів з програмами комп’ютерного захисту 
даних від вірусів, як наприклад, Eset NOD32 Antivirus, Microsoft 
Security Essentials, Kaspersky Antivirus, Norton Antivirus, 
програми сімейства Dr.Web,  та ін. програмами шифрування 
даних: алгоритми AES (Rijndael), Blowfish, DES, TripleDES, 
Діфі-Хеллмана, Ель-Гамаля, RSA. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене можна зазначити, що 
методика навчання захисту інформації включає вивчення 
наступних тем поняття «Інформація, яка підлягає захисту», 
поняття «цифрова (комп’ютерна, програма) інформація» та 
«захист інформації», «види загроз для цифрової інформації», 
«програмні засоби захисту даних» тощо. 

Перспективою подальшого дослідження є аналіз різних видів 
комп’ютерних загроз інформації та методів їх подолання. 
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ВІРТУАЛІЗАЦІЙНОГО ПЗ У НАВЧАННІ 
UNIX-ПОДІБНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Головня О. С. 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України 
Визначено критерії вибору програмних засобів віртуалізації для 
наступного використання цих засобів у навчанні unix-подібних 
операційних систем під час підготовки бакалаврів 
інформатики. На основі визначених критеріїв здійснено 
порівняльний аналіз наявних технологій віртуалізації та 
віртуалізаційного програмного забезпечення. 

  
Unix-подібні операційні системи (ОС) наочно ілюструють 

більшість важливих принципів побудови ОС, а значна кількість 
таких систем є вільно поширюваними. Ці та інші фактори 
роблять unix-подібні ОС вдалим вибором для використання у 
галузі освіти, й у тому числі – для вивчення на їхньому прикладі 
особливостей будови та функціонування ОС, основ їх 
адміністрування та програмування під них. Однак оскільки у 
комп’ютерних лабораторіях вітчизняних закладів вищої освіти 
нерідко встановлено інші ОС, то під час навчання unix-подібних 
ОС застосовують програмні засоби віртуалізації, або 
віртуалізаційне програмне забезпечення (віртуалізаційне 
ПЗ). Вибір віртуалізаційного ПЗ суттєво впливає на методику 
навчання unix-подібних ОС, зокрема на організацію та 
проведення лабораторних робіт. 

Метою даного дослідження є формулювання критеріїв 
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вибору віртуалізаційного ПЗ для навчання бакалаврів 
інформатики операційних систем та системного програмування. 

Розробкою вимог до програмних засобів, що 
використовуються у навчальному процесі, займалися М. І. 
Жалдак, В. Ю. Габрусєв, Е. І. Кузнєцов, В. В. Лапінський, Ю. І. 
Машбиць, В. М. Монахов, І. Р. Роберт, М. І. Шут та ін. 

На основі критеріїв вибору програмних засобів для 
фундаменталізації підготовки бакалаврів інформатики з 
інформатичних дисциплін, запропонованих У. П. Когут у [1], а 
також власного досвіду викладання навчальної дисципліни 
"Операційні системи та системне програмування" бакалаврам 
інформатики, було визначено наступні критерії вибору засобів 
віртуалізації у навчанні unix-подібних ОС: 

1) відповідність використовуваної технології віртуалізації 
заданим методичним умовам; 
2)   універсальність щодо основних ОС; 
3)   універсальність щодо гостьових ОС; 
4)   популярність; 
5)   ліцензійна чистота; 
6)   адаптованість до самостійного освоєння; 
7)   наявність україномовного інтерфейсу; 
8)   керованість із командного рядка. 
Відповідність використовуваної технології віртуалізації 

заданим методичним умовам означає адекватність напряму і 
методу віртуалізації, що лежать в основі ПЗ, вимогам щодо 
мінімального рівня знань, умінь і навичок, мінімальним вимогам 
до апаратно-програмного забезпечення комп'ютерних класів, 
навчальній програмі з операційних системи та системного 
програмування. Універсальність щодо основних ОС визначає 
можливість встановлення віртуалізаційного ПЗ на комп’ютери з 
різними основними ОС, а універсальність щодо гостьових ОС 
- обов’язкову підтримку передусім (але не виключно) unix-
подібних гостьових ОС. Популярність ПЗ означає вищі шанси 
на тривалу підтримку. Для оцінювання популярності ПЗ ми 
застосували систему Google Trends, що обчислює частку 
пошукових запитів, котрі містили назву ПЗ. Ліцензійна 
чистота передбачає фінансову й організаційну можливість для 
навчального закладу використовувати ПЗ згідно з ліцензією. 
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Одним із найпростіших та найдешевших є умовно безкоштовне, 
безкоштовне та вільно поширюване ПЗ. Адаптованість до 
самостійного освоєння визначається доступністю 
користувацької документації. Наявність україномовного 
інтерфейсу сприяє оволодінню україномовною термінологією. 
Керованість із командного рядка уможливлює часткову 
автоматизацію проведення лабораторних робіт. 

Під час аналізу напрямів та методів віртуалізації за критерієм 
(1) відповідність використовуваної технології віртуалізації 
заданим методичним умовам ми опиралися на узагальнену 
систематизацію технологій віртуалізації, детально описану у [2]. 
Кожна з наявних технологій має свої плюси і мінуси з точки 
зору навчання unix-подібних ОС, проте деякі технології все ж 
підходять для розв’язання для поставленої задачі краще за 
решту. Це віртуальні машини (гіпервізори І типу, гіпервізори 
ІІ типу, гібридні гіпервізори) та віртуальні контейнери. Окрім 
того, можливе навчання unix-подібних ОС без застосування 
технологій віртуалізації шляхом встановлення unix-подібної ОС 
на реальні машини – або як єдиної ОС та кожному із цих 
комп’ютерів, або поряд із іншою ОС (мультизавантаження). 

Було здійснено порівняльний аналіз перелічених варіантів 
навчання unix-подібних ОС у підготовці бакалаврів інформатики 
у контексті навчання дисципліни "Операційні системи та 
системне програмування" за наступними показниками: 
швидкість роботи; надійність; універсальність щодо ОС 
(підтримка широкого спектру ОС в ролі основної і/або 
гостьової); універсальність комп’ютерного класу (можливість 
проведення у комп’ютерному класі занять із інших дисциплін); 
м’якість переходу (можливість розпочати використання без 
кардинальних змін ПЗ комп’ютерного класу); уникнення 
надання студенту прав адміністратора (задля стабільності 
роботи комп’ютерного класу перевагу варто надавати варіантам, 
котрі дозволяють не виділяти студенту адміністративних прав у 
межах усієї комп’ютерної системи); зручність самостійної 
роботи студентів (доступність для студента роботи з unix-
подібною ОС, що вивчається, у позаурочний час, передусім на 
власному комп’ютері); інше (фактори, що не вкладаються в 
рамки жодного з перелічених вище показників). Показник 
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"Інше" було розглянуто для варіантів мультизавантаження, 
гіпервізора І типу та гібридного гіпервізора. У випадку 
мультизавантаження в ролі цього показника виступає 
неможливість швидкого переключення між різними ОС 
(потрібне перезавантаження), складність швидкого вилучення 
однієї з ОС (відповідних розділів і/або її системних файлів), а 
також деяка відмінність підтримки комп’ютерного класу з 
мультизавантаженням від підтримки комп’ютерного класу з 
однією безпосередньо встановленою ОС (-3 бали). Останнє 
стосується також гіпервізорів І типу та гібридних гіпервізорів (-
1 бал). Згідно з результатами проведеного аналізу (табл. 1), 
варіантом навчання, котрий найповніше відповідає заданим 
показникам, є гіпервізори ІІ типу. 

 
Табл.1. Порівняння напрямів віртуалізації unix-подібних ОС 

та альтернативних їм варіантів без віртуалізації за визначеними 
для них показниками критерію "Відповідність використовуваної 

технології віртуалізації заданим методичним умовам" 

 
 
Гіпервізори ІІ типу можуть бути реалізовані за допомогою 

того чи іншого методу віртуалізації або комбінації методів. 
Найбільш доцільними для застосування в межах дисципліни 
"Операційні системи та системне програмування" ми вважаємо 
два методи віртуалізації – динамічну трансляцію та 
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паравіртуалізацію. Порівняємо ці методи за трьома 
показниками (табл. 2): швидкість роботи; універсальність 
щодо основної ОС; універсальність щодо гостьової ОС. 
Оскільки, на нашу думку, у разі використання програмного 
засобу віртуалізації з навчальною метою більша універсальність 
важливіша за швидкість, динамічна трансляція одержує 
невелику перевагу (табл. 2). 

 
 

Табл. 2. Порівняння методів віртуалізації unix-подібних ОС 
за визначеними для них показниками критерію "Відповідність 
використовуваної технології віртуалізації заданим методичним 

умовам" 
 
На основі наведених критеріїв добору програмних засобів 

віртуалізації проведено порівняльний аналіз найвідомішого 
віртуалізаційного ПЗ, що належить до гіпервізорів ІІ типу, а 
також до умовно безкоштовного або вільно поширюваного ПЗ: 
Oracle VirtualBox, Vmware Player та Kernel Based Virtual 
Machine.  
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Табл. 3. Порівняльний аналіз програмних засобів 
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віртуалізації unix-подібних ОС у підготовці бакалаврів 
інформатики 

 
Як видно з табл. 3, найбільшу кількість позитивно 

проявлених критеріїв має програмний засіб VirtualBox, що є 
гіпервізором ІІ типу, працює на базі технології динамічної 
трансляції із залученням засобів апаратної віртуалізації (якщо 
такі засоби наявні), підтримує широкий діапазон основних та 
гостьових ОС, лідирує за популярністю, належить до вільно 
поширюваного ПЗ, має широку підтримку та (у тому числі) 
українськомовний інтерфейс, додатково може управлятися з 
командного рядка. 

Висновки. Визначено критерії вибору програмного засобу 
віртуалізації unix-подібних ОС у підготовці бакалаврів 
інформатики. На основі визначених критеріїв проведено 
порівняльний аналіз технологій віртуалізації, поряд із 
варіантами навчання unix-подібних ОС без використання 
віртуалізації. З урахуванням результатів, здійснено 
порівняльний аналіз віртуалізаційного ПЗ, технології в основі 
якого відповідають наявним методичним умовам. Найбільшу 
кількість позитивно проявлених критеріїв має програмний засіб 
Oracle VirtualBox. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У 

ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 
Грабовський П. П. 

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

В публікації висвітлено основні етапи та зміст проведеного 
експерименту з розвитку інформаційної компетентності 
вчителів природничо-математичних предметів. Отримані 
результати вказують на результативність розробленої нами 
моделі розвитку зазначеної компетентності і доцільність її 
впровадження у систему післядипломної педагогічної освіти. 

 
Розвиток інформаційної компетентності вчителя ЗНЗ у 

системі післядипломної педагогічної освіти (ППО) – актуальна 
проблема сьогодення над вирішення якої працює значна 
кількість вітчизняних науковців. 

Разом з тим, нами на основі аналізу психолого-педагогічної 
літератури та відповідно до висновків авторських робіт [1; 2; 3] 
була побудована динамічна модель розвитку розглядуваної 
компетентності  вчителя природничо-математичних предметів у 
системі ППО під час підвищення кваліфікації та у міжкурсовий 
періоди. 

Організація відповідного дидактичного процесу ґрунтується 
на диференційованому підході (передбачає врахування 
викладачем досвіду використання ІКТ слухачем для вибору 
відповідних форм, методів та змісту навчання), тому, для 
оцінювання наявного рівня розвитку інформаційної 
компетентності педагога, перед початком занять, проводиться 
анкетування  під час вхідного комплексного діагностування 
слухачів. 

Зміст навчання має модульну структуру, що надає 
можливість вибору слухачем індивідуальної траєкторії вивчення 
відповідного матеріалу. Складається із семи змістових модулів: 
1) “Інформаційні технології у навчанні” (2 години аудиторних 
занять); 2) “Основи інформаційно-комунікаційних технологій” 
(6 годин аудиторних, 2 – самостійна робота слухачів); 3) 
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“Мультимедіа в навчанні” (6 годин аудиторних, 2 – самостійна 
робота слухачів); 4) “Сервіси Інтернет у навчанні” (6 годин 
аудиторних, 2 – самостійна робота слухачів); 5) “Програмні 
педагогічні засоби” (6 годин аудиторних, 2 – самостійна робота 
слухачів); 6) “Основи безпечної роботи на ПК” (6 годин 
аудиторних, 2 – самостійна робота слухачів); 7) “Пакет Microsoft 
Office в дидактиці” (Microsoft Excel або Access) – 6 годин 
аудиторних, 2 – самостійна робота. 

 Зміст кожного модуля  визначається з урахуванням 
актуальних, перспективних напрямів використання ІКТ у 
професійній діяльності педагога; міжпредметних зв’язків; 
самостійної пошуково-дослідницької діяльності вчителя тощо. 
Зокрема, у роботах [2; 3] докладно описано зміст навчання 
зазначених модулів. 

Під час завершення вивчення модулів з другого по сьомий 
включно необхідно здійснювати взаємооцінку (самооцінку) 
результатів навчально-пізнавальної діяльності слухачів та 
здійснювати спільне з викладачем планування подальшого 
розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-
математичних предметів за допомогою відповідних 
рекомендованих дистанційних курсів.  

На основі отриманих результатів анкетування з навчальної 
групи вчителів формуються дві підгрупи: 1) з початковим 
(низьким) рівнем розвитку інформаційної компетентності; 2) з 
середнім і вище. Дидактичний процес вчителів першої підгрупи 
доцільно організовувати на основі загальноприйнятих 
дидактичних принципів з використанням групових, практичних 
форм навчання та таких методів, як розповідь, пояснення, 
демонстрування. Для другої підгрупи – як на основі 
загальноприйнятих так і андрагогічних принципів навчання; 
групових та мікрогрупових форм, орієнтування в більшій мірі на 
дискусію, метод проектів тощо. 

Педагоги з високим рівнем розвитку розглядуваної 
компетентності виступають у ролі помічника викладача під час 
навчання за відповідними змістовими модулями та як носії 
досвіду використання ІКТ, ознайомлення з яким, решти 
вчителів, дозволяє формувати у них позитивну мотивацію щодо 
розвитку власної інформаційної компетентності. 
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Навчальний матеріал вчителів першої підгрупи складається з 
наступних змістових модулів: “Інформаційні технології  у 
навчанні”, “Основи інформаційно-комунікаційних технологій” і 
або “Мультимедіа в навчанні” або “Програмні педагогічні 
засоби” (в залежності від інтересі слухачів, що можна уточнити 
у них безпосередньо під час проведення занять). Ці модулі 
дозволять закласти основи для подальшого самостійного 
опанування ними ІКТ у міжкурсовий період. Оскільки, у 
результаті навчання слухачі матимуть досвід роботи з 
операційної системою Windows; з Microsoft PowerPoint, що 
полегшить їм вивчення таких програм пакету Microsoft Office як 
Word, Publisher або з програмними педагогічними засобами з 
відповідного предмету рекомендовані МОН України; також 
будуть здатними знаходити необхідну інформацію в Інтернеті 
або проходити дистанційні курси. Зокрема, ECDL: перший 
(“Базові знання з інформаційних технологій”), другий 
(“Використання комп’ютера і робота з операційними 
системами”) та третій (“Текстовий редактор”) модулі; “Цифрові 
технології” за програмою Microsoft “Партнерство у навчанні” 
тощо. 

Вчителі другої підгрупи мають можливість будувати 
індивідуальну траєкторію навчання обираючи самостійно будь-
яких два змістових модулів з наступних: “Сервіси Інтернет у 
навчанні”, “Програмні педагогічні засоби”,  “Основи безпечної 
роботи на ПК”,  “Пакет Microsoft Office в дидактиці” (Microsoft 
Excel або Access). Перший змістовий модуль (“Інформаційні 
технології у навчанні”) є обов’язковим для слухачів цієї 
підгрупи. У міжкурсовий період пропонуються відповідні 
дистанційні курси. Наприклад, “Учителі в онлайні” за 
програмою Microsoft “Партнерство у навчанні”; Програма Intel 
“Навчання для майбутнього”; курс ECDL : четвертий 
(“Електронні таблиці”) та п’ятий (“Бази даних”) модулі тощо. 

Докладніше пропоновані змістові модулі з уточненням їх 
тактичної мети, форм, методів, засобів відповідної навчально-
пізнавальної діяльності описані у авторських методичних 
рекомендаціях “Методичні основи підготовки та проведення 
занять з розвитку інформаційної компетентності вчителя 
природничо-математичних дисциплін у системі післядипломної 
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педагогічної освіти” [4]. 
Для визначення результативності пропонованої динамічної 

моделі нами було проведено відповідний педагогічний 
експеримент. У формувальному етапі нашого дослідження взяли 
участь сто шістдесят шість вчителів природничо-математичних 
предметів (фізики – 57 осіб, математики – 109), які проходили 
підвищення кваліфікації у Житомирському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти (ЖОІППО) на стаціонарній 
та заочній формі навчання. Зазначені вчителі формували 
контрольну (КГ) і експериментальну (ЕГ) групи. 

Організація відповідного дидактичного процесу контрольної 
групи відбувалася згідно практикуючої у ЖОІППО моделі, що 
ґрунтувалась на програмі курсу Intel “Навчання для 
майбутнього”: у формі практичних занять двох підгруп (однієї 
навчальної групи) за тематикою “Основи ІКТ” (ознайомлення з 
складовими ПК та операційною системою Windows), “Пакет 
Microsoft Office у дидактиці” (ознайомлення з Word, PowerPoint, 
Publisher), пошук інформації в Інтернеті; на основі 
загальноприйнятих дидактичних принципах; без можливості 
вибору бажаного навчального матеріалу вчителем; без чітких 
рекомендацій розвитку інформаційної компетентності педагога 
у міжкурсовий період, за винятком пропозиції стаціонарного 
навчання за програмою курсу Intel “Навчання для майбутнього”. 

Розвиток інформаційної компетентності вчителів 
експериментальної групи відбувався на основі авторської моделі 
зі змінами через об’єктивні зовнішні умови – кількість годи, що 
виділялися згідно плану ЖОІППО на аудиторні заняття для 
розвитку інформаційної компетентності вчителів під час 
підвищення кваліфікації, визначені у обсязі шести. Зміни 
стосувалися лише змісту навчання. Зокрема, вивчення першого 
модуля (“Інформаційні технології у навчанні”) перенесено на 
позааудиторний час, з наданням вчителям відповідного 
матеріалу та, при потребі, відповідного консультування 
викладачем; кількість змістових модулів для кожної з підгруп 
обмежувалась до одного: перша підгрупа – “Основи ІКТ”, друга 
підгрупа мала можливість обирати один із вище передбачуваних 
для неї. 

Контрольний зріз наявних рівнів розвитку вчителів 
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контрольної і експериментальної групи здійснювався через 
шість місяців після закінчення відповідних курсів. 

Для визначення рівня розвитку інформаційної 
компетентності вчителів КГ та ЕГ до та після формувального 
етапу експерименту було застосовано метод експертної оцінки 
прояву вчителями цих груп показників критеріїв розвитку 
розглядуваної компетентності. Отримані дані представлені 
графічно на мал. 1 і 2. 

 

 
Мал. 1 Розподіл учителів ЕГ і КГ до формувального етапу 

експерименту у відсотках за рівнями інформаційної 
компетентності. 

Застосування методів математичної статистики (t-критерій 
Стьюдента,  критерій Пірсона) дозволило сформулювати  
наступні висновки: 

– розходження характеристик експериментальної та 
контрольної груп по рівнях розвитку інформаційної 
компетентності до проведення формувального етапу 
експерименту не суттєві; 

– розходження характеристик експериментальної та 
контрольної груп по рівнях розвитку інформаційної 
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компетентності після формувального етапу експерименту 
суттєві; 

– розходження характеристик експериментальної групи по 
рівнях розвитку інформаційної компетентності до і після  
формувального етапу експерименту суттєві і значні. 

 
Мал. 2 Розподіл учителів ЕГ і КГ після формувального етапу 

експерименту у відсотках за рівнями інформаційної 
компетентності 

Отже, відмінності у розвитку інформаційної компетентності 
вчителів КГ та  ЕГ значимі та виникли завдяки впровадженню 
компонентів розробленої моделі. Разом з тим, описана вище 
модель не забезпечує появу в ЕГ вчителів з високим рівнем 
розвитку розглядуваної компетентності. Це може бути 
обумовлене недостатньо значним розвитком рефлексивної 
компоненти інформаційної компетентності, що забезпечує 
пропонована експериментальна модель. Це вказує на 
необхідність подальших досліджень. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ 
Бєлявцева Т.В., Грановська Т.Я. 

Харківський національний педагогічний університет 
 імені Г.С Сковороди 

У тезах проаналізовано проблеми, які виникають під час 
навчання інформатики майбутніх учителів хімії. 
Аргументовано доцільність навчання хімії з використанням 
інформаційних технологій. Розглянуто програмні засоби, які 
найчастіше використовуються під час занять з  хімії. 
  

Сучасна шкільна освіта вимагає постійного професійного 
зростання творчого потенціалу вчителів. Сучасний педагог має 
бездоганно володіти не лише матеріалом та методикою 
викладання свого предмета, а й орієнтуватися та застосовувати 
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сучасні інформаційно комунікаційні технології (ІКТ), які 
постійно розвиваються. 

Перед учителями хімії ця проблема стоїть особливо гостро, 
оскільки хімія – це експериментальна наука, яка вимагає 
постійної візуалізації на уроках. Проблема небезпеки, 
шкідливості, дефіциту реактивів та обладнання хімічних 
кабінетів часто перешкоджає навчанню хімічної дисципліни на 
високому рівні, що призводить у деяких випадках до 
нерозуміння учнями основних хімічних процесів і явищ. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проведення 
хімічного комп’ютерного експерименту. Також перед учителем 
постає необхідність пошуку, опрацювання, вивчення та 
використання великої кількості матеріалу з хімії для створення 
уроків та дидактичних матеріалів, які потребують не лише 
відбору текстового матеріалу та його набору, але й набору 
хімічних знаків, формул, рівнянь реакцій, що доволі часто 
призводить до  певних труднощів. 

Актуальним залишається підготовка майбутнього вчителя 
хімії, який міг би вільно користуватися комп’ютерними 
пристроями і добре опановувати програмні засоби, необхідні 
для проведення ефективного уроку. 

Впровадження засобів ІКТ вимагає оснащення шкільних 
навчальних кабінетів не тільки мультимедійними комп'ютерами, 
але і електронним демонстраційним і дослідницьким 
обладнанням, підключеним до комп'ютера. 

Основні вимоги до комп'ютерної технізації хімічного 
експерименту: наочність, простота, надійність, низька вартість, 
універсальність, наявність в інструкції конкретних методик 
використання програмного забезпечення. 

Існують різні програмні засоби, а також інформаційні 
технології, які можна використовувати на уроках хімії, адже 
вони здатні полегшити процес навчання. Навчання за 
допомогою комп’ютерних технологій – це динамічний процес, 
основні тенденції розвитку якого пов’язані з розширенням 
використання комп’ютерів як у всіх сферах життя, так і в 
навчального процесу. 

Для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 
розроблені цікаві електронні комплекси для вивчення хімії 7 – 
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11 класів, пакети програм: «1 С: Освітня колекція. Загальна і 
неорганічна хімія», «1 С: Освітня колекція. Органічна хімія», «1 
С: Освітня колекція. Хімія для всіх XXI», «Хімічні досліди з 
вибухами і без», «ChemWindow v3.0», «ChemLab 2.0d», «Уроки 
Кирила і Мифодія», «Асистент Хімії», «Chemix School v2.01», 
«МХ-розчин», програмно-методичний комплекс «Таблиця 
Менделєєва», віртуальні лабораторії, електронні посібники, 
тощо. 

На допомогу вчителю створені електронні конструктори 
уроку, програми-редактори формул, електронні методичні 
посібники, онлайн посібники, а також Інтернет-ресурси. 

«Хімія 7 клас Електронний конструктор уроку ОС». 
Методичний комп’ютерний посібник містить конспекти усіх 
уроків до курсу «Хімія. 7 клас» у форматі doc(MicrosoftWord), 
медіа-презентації до усіх уроків у форматі 
ppt(MicrosoftPowerPoint), комп’ютерну програму «Електронний 
конструктор уроку».  

Електронний посібник «Бібліотека електронних наочностей. 
Хімія, 8-9 клас» є засобом навчання та вивчення хімії у 8-9 
класах. Структура «Бібліотеки електронних наочностей. Хімія, 
8-9 клас» чітка і доступна для користувача. Наявність простого 
у використанні конструктора уроку дає змогу вчителеві 
формувати довільні набори наочних матеріалів залежно від мети 
і завдання конкретного уроку [1].  

Педагогічний програмний засіб "Хімія, 9 клас" це 
мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми 
навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами 
та прийомами навчання в повній відповідності з документами, 
що регламентують зміст освіти. 

Увесь курс складається з 68 конспектів уроків. Кожен урок 
розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та 
містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, 
світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені 
контрольні запитання, завдання, тести. 

Електронний посібник "Хімія, 9 клас" містить також довідку 
по роботі, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і 
понять), іменний покажчик, додаток «Періодична система 
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хімічних елементів», додаток «Таблиця розчинності кислот, 
основ і солей у воді» [2]. 

Педагогічний електронний посібник «Хімія, 10-11 клас» 
розроблено для загальноосвітніх навчальних закладів. Засіб 
містить навчальний матеріал структурований за темами та 
параграфами. Параграфи мають зміст та можливість перегляду 
навчального матеріалу з будь-якої обраної користувачем 
підтеми параграфу. Змістовна частина містить опції для 
переходу та перегляду: лабораторних та практичних робіт, 
додаткової інформації, алфавітного та іменного покажчика. 
Конструктор уроків представлений у вигляді окремого 
програмного модуля, який містить моделі, таблиці, 
бібліографічні довідки, історичні довідки, що входять до складу 
посібника. 

Деякі з наведених вище програм доцільно використовувати 
саме для проведення віртуального хімічного експерименту.  «1 
С: Освітня колекція. Хімія для всіх XXI. Хімічні досліди з 
вибухами і без». Програма містить відеозаписи демонстраційних 
експериментів з неорганічної та органічної хімії. Хімічна 
сутність дослідів відповідає шкільній програмі. Програмний 
комплекс містить: демонстрації дослідів, в тому числі досліди, 
які потребують тривалої підготовки і наявності спеціального 
обладнання, пояснення явищ, що відбуваються, відомості про 
необхідні реактиви та обладнання, техніки підготовки та 
виконання дослідів, методичні рекомендації щодо використання 
кожного відео фрагменту на уроках. 

«Chemlab 2.0d» - інтерактивна хімічна лабораторія, де можна 
знайти все необхідне хімічне лабораторне обладнання для 
виконання будь-якого хімічного експерименту. Пробірки, колби, 
пробки, хімічні склянки, порцелянові чашки, воронки, мірні 
циліндри, бюретки, термометри та інший  посуд та обладнання. 
Учні мають можливість збирати хімічні установки і поетапно 
проводити віртуальні експерименти.  Є можливість спостерігати 
наступні хімічні процеси: кислотно-основне титрування, хімічна 
кінетика, синтез, перекристалізація і інші [3]. 

Методичний програмний комплекс «Уроки Кирила і 
Мифодія» представлений ілюстраціями, вправами, відео 
фрагментами хімічних дослідів, задачами, а також дає 
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можливість перевірити отримані знання. Мета «Уроків хімії 
Кирила і Мифодія» – дати учням можливість закріпити й 
удосконалити свої знання з хімії, а також дізнатися багато 
нового й цікавого. 

Програмний комплекс «Chemix School v2.01» дає можливість  
урівнювати хімічні реакції. Блок термохімії дозволяє визначити 
тепловий ефект реакції, зміну енергії Гіббса в ході реакції, зміну 
ентропії тощо. Блок електрохімії дозволяє визначити 
електрохімічний потенціал. Вбудована база даних, де містяться 
стандартні окислювально-відновні потенціали реакцій, таблиця 
Менделєєва дозволяє дізнатися про основні характеристик 
хімічних елементів. Молекулярний калькулятор надає 
можливість розрахувати масову частку елементів за брутто-
формулою речовини. 

Для підвищення зацікавленості до вивчення матеріалу з 
предмету можна використовувати програмні продукти від 
корпорації Microsoft для створення учнівських проектів. Ці 
компоненти містять програми для створення колажів, об’ємних 
панорам, багатошарових зображень, є можливість додавання 
хімічних і математичних формул в документ, показ розв’язку 
фізичного, хімічного математичного рівнянь. Можлива 
побудова графіків функцій, а також створення власних 3D 
моделей [4]. 

Досить часто перед вчителем постає завдання використання 
комп'ютерних технологій для контролю та обробки даних 
хімічного експерименту. З метою оптимізації навчального 
хімічного експерименту в рамках сучасного уроку ефективним є 
використання мультимедійних електронних ресурсів, що 
забезпечують можливість віртуального експерименту . 

На кафедрі хімії Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди розробляється програмний 
продукт під робочою назвою ChemKit, яким користуються 
студенти на заняттях при вивченні теплових ефектів, а також 
при виконанні наукових робіт. Цей програмний засіб 
призначено для роботи з 1-Wire цифровими приладами 
виробництва Maxim/Dallas. Розроблена методика застосування 
датчиків DS18B20  для вивчення термодинамічних процесів. 
Основною перевагою ChemKit є миттєва обробки інформації. 



 142

Результати вимірювань, а саме зміна температури виводиться 
відразу на екран у формі графіків. Користувач відразу може 
зрозуміти, який процес відбувся екзотермічний чи 
ендотермічний [5]. 

Навчання хімії на сучасному етапі, безумовно потребує 
поєднання теорії та практики хімічного експерименту, який не 
завжди можна здійснити в умовах шкільного хімічного кабінету. 
Комп'ютерні програми та мультимедійні засоби дозволяють 
наочно продемонструвати хімічні явища і процеси, а саме: 
утворення чи руйнування хімічних зв’язків, перегрупування 
атомів, які не можливо спостерігати під час проведення 
реального експерименту. 

Перевагою проведення віртуального експерименту за 
допомогою відповідних програмних засобів є можливість для 
користувача досліджувати хімічні явища та процеси, змінюючи 
параметри, порівнювати отримані результати, аналізувати та 
робити висновки.  
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екрану. – Мова укр. 
2. Педагогічний програмний засіб “Хімія, 9 клас”[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:<http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/>– 
Загол. з екрану. – Мова укр. 
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експерименту. Вимірювання температури // Збірник наукових 
праць Міжнародної науково-практичної конференції „Методика 
навчання природничих дисциплін у вищий та середній школі”. 
Каришинські читання. Полтава: 2013. – C.304 – 307. 
 
КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ “МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ” 
Григорович Андрій Геннадійович, к.т.н., доцент кафедри ІСТ 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка 

У статті описано розроблену систему комп’ютерного 
тестування навчальних досягнень з дисципліни “Моделювання 
систем”. Наведено класифікацію створеної системи за формою 
тестування, визначенням “що вимірюється”,  психологічною 
ознакою, метою застосування, видом контролю, рівнем 
уніфікованості, статусом впровадження, співвідношенням за 
нормами та критеріями, видом тестових завдань, 
однорідністю тестових завдань у тесті, застосуванням 
технічних засобів. Розроблена система комп’ютерного 
тестування впроваджена на кафедрі інформаційних систем і 
технологій Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. 

 
Впровадження новітніх технологій навчання вимагає 

використання сучасних методів вимірювання та оцінювання 
знань. Порівняльний аналіз методів вимірювання рівня знань, 
які використовуються у сучасній педагогіці: усного опитування, 
письмової роботи, інтерв'ю та тестування, свідчить про те, що 
останній метод краще, ніж інші, відповідає критеріям якості при 
визначенні рівня теоретичних знань [1]. Використання 
комп’ютерних інформаційних технологій при складанні тестів, у 
самому процесі тестування, оцінюванні результату тестування 
та його аналізі є одним із шляхів вирішення актуальної задачі 
підвищення об'єктивності процесу вимірювання та оцінювання 
знань. 

Метою роботи є розроблення системи комп'ютерного 
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тестування для перевірки рівня навчальних досягнень студентів 
з дисципліни "Моделювання систем". 

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес у вищих 
навчальних закладах. 

Предметом дослідження є системи розробки та проведення 
комп'ютерного тестування навчальних досягнень. 

Як середовище розробки тестів використано систему 
розробки електронного  навчального вмісту Adobe Captivate 5 
[2]. 

Результати класифікації [1] створеної системи тестування 
навчальних досягнень з дисципліни "Моделювання систем":  

● за формою тестування – для групового тестування;  
● за визначенням "що вимірюється" – тести знань та 

навичок;  
● за психологічною ознакою – тести досягнень;  
● за метою застосування – тести констатуючі;  
● за видом контролю – тести поточного та підсумкового 

контролю;  
● за рівнем уніфікованості – тести нестандартизовані;  
● за статусом впровадження – тести кафедральні;  
● за співвідношенням із нормами або критеріями – тести, 

орієнтовані на критерій;  
● за видом тестового завдання – тести з напіввідкритими 

та закритими тестовими завданнями;  
● за однорідністю тестових завдань у тесті – тести 

неоднорідні;  
● за застосуванням технічних засобів – комп’ютерні тести. 

Створені тести є послідовністю слайдів. Слайди із 
запитаннями і порядок варіантів відповідей для кожного 
тестування вибираються хаотично із створеного пулу (банку 
запитань). У створеній системі використано такі різновиди 
тестових запитань:  

● вибір однієї правильної відповіді із кількох 
пропонованих варіантів (як текстових, так і графічних); 

● вибір кількох правильних відповідей із кількох 
пропонованих варіантів (як текстових, так і графічних);  

● визначення правильної послідовності;  
● введення відповіді з клавіатури;  
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● співставлення. 
У кінці процедури тестування виводиться звіт, у якому 

вказано інформацію про правильні і неправильні відповіді, є 
можливість переглянути кожне питання і порівняти дану 
відповідь із правильною. Отже, розроблена система тестування 
реалізує не тільки контролюючу, але і навчальну та 
діагностично-коригуючу функції оцінювання навчальних 
досягнень [3, с. 4]. 

Розроблена система відповідає діючій Програмі для 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” 
напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» дисципліни 
«Моделювання систем» і складається з чотирнадцяти тестів: 
одинадцять – для поточного контролю з тем «Модель і 
система», «Характеристики та типи моделей систем масового 
обслуговування», «Формула Литтла», «Багатоканальні системи 
масового обслуговування», «Мережі систем масового 
обслуговування», «Мережі Петрі», «Імовірнісне моделювання», 
«Моделювання випадкових подій та дискретних величин», 
«Імітаційне моделювання», «Планування експериментів з 
моделями», «Прийняття рішень за результатами моделювання»; 
три – для підсумкового контролю – для проведення модульних 
контрольних робіт та екзаменаційного підсумкового контролю. 

Отже, результатом дослідження є створення системи 
тестування навчальних досягнень з дисципліни «Моделювання 
систем». Створена система впроваджена в навчальний процес 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” 
напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» Інституту 
фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка.. Досвід використання системи дозволяє зробити 
висновок про її доцільність та ефективність. Одним із напрямків 
подальших досліджень є включення розробленої системи 
тестування навчальних досягнень з дисципліни “Моделювання 
систем” у однойменний масовий відкритий он-лайн курс 
дистанційної освіти. 

  
Література: 
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2. Березовський В. С. Створення електронних навчальних 
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BHV, 2011. – 208 с. 
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІКТ 

Доценко Світлана Олексіївна 
Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С.Сковороди  
В умовах становлення і розвитку високотехнологічного 

інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність 
підвищення якості та пріоритетності шкільної математичної 
освіти, включення природничо-математичних предметів до 
навчальних планів усіх рівнів освіти, поліпшення математичної 
підготовки учнів. 

 
Фундаментальна природничо-математична освіта є одним з 

основних факторів розвитку особистості, що потребує 
оновлення її змісту з урахуванням суспільних запитів, потреб 
інноваційного розвитку науки та виробництва, запровадження 
сучасних методів навчання, поліпшення якості підготовки та 
видання навчально-методичної літератури, удосконалення 
механізмів оцінювання результатів навчальної діяльності. Саме 
тому метою статті є розгляд питань формування 
математичних здібностей засобами ІКТ як однієї з важливих 
якостей обдарованих і здібних учнів початкової ланки. 

Дослідженням питань формування математичних здібностей 
займалися вчені Д.Векслер, Ф.Вернон, Дж.Гілфорд, В.Дружинін, 
В.Крутецький, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, Р.Стернберг, 
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Ч.Спірмен, Б.Теплов, М.Холодна, В.Шадриков, В.Штерн, та ін. 
Автори вважають, що здібності можуть мати спеціальний 
характер і забезпечувати успіх у певній галузі знань або 
спеціальності (фізико-математичного, технічного, музичного 
спрямування тощо), а також бути суто предметного характеру й 
забезпечувати успішність у певному предметі цього 
спрямування (у математичному – алгебра, геометрія, логіка, 
тощо). Отже, математичні здібності, як такі, що інтегрують 
сукупність специфічних якостей, можуть бути зараховані до 
групи спеціальних здібностей. 

Відомий психолог В. Крутецький визначав структуру 
математичних здібностей учнів шкільного віку: (1) узагальнене 
математичного мислення; (2) згорнутість математичного 
мислення; (3) ефективність формування систем зворотних і 
багатосторонніх зв’язків; (4) взаємодія словесно-логічних та 
наочно-образних елементів математичного мислення; (5) 
математична пам’ять [2]. 

Методика навчання математики за науково-педагогічним 
проектом «Інтелект України» спрямована на розвиток здібних і 
обдарованих учнів початкової школи. Система методів, форм і 
засоби навчання підібрані таким чином, щоб надавати 
можливість учневі виявити себе суб’єктом навчально-
пізнавальної діяльності, реалізувати суб’єктний досвід, 
розвинути здатність до самоактуалізації [4]. 

З метою формування загальних та спеціальних математичних 
здібностей на уроках математики та еврика передбачено 
опанування учнями знаннями, уміннями й навичками з основ 
логіки, ознайомлення з методами розв’язання логічних задач 
(табличний метод, методи організованого перебору варіантів, 
графів, міркувань від супротивного, схематичного малюнка, 
принципу Діріхле тощо) [3]. 

При доборі змісту задач, спрямованих на розвиток в учнів 
інтелектуальної креативності, ми враховували потужний 
потенціал  олімпіадних завдань із математики. Саме тому до 
змісту навчального предмета «Еврика» було включено комплекс 
завдань підвищеної складності з математики, що розроблявся на 
основі олімпіадних завдань із врахуванням 
загальнодидактичних принципів, а також основних положень 
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теорії поетапного формування розумових дій. При цьому 
навчання здійснюється в зоні найближчого розвитку із 
застосуванням усього спектру методів, зокрема, алгоритмічних і 
проблемних. 

 Особливістю проектe «Інтелект України» є використання 
високоефективних педагогічних технологій, що ґрунтуються на 
діяльнісному та технологічному підходах, теоріях поетапного 
формування розумових дій та алгоритмізації навчання. Так, 
формування навичок каліграфічного письма здійснюється з 
використанням алгоритмів написання цифр і букв, формування 
культури грамотного письма – з використанням алгоритмів 
перевірки правильного написання. Велику роль відіграють 
алгоритмічні методи навчання й під час формування в учнів  
умінь розв’язувати задачі й приклади на уроках математики та 
еврики. 

Особливу увагу приділяється застосуванню засобів ІКТ на 
уроках математики та еврики, а саме: 

Ø        використання мультимедійних засобів навчання, 
враховуючи можливості сучасних комп'ютерів; 

Ø        розширення можливостей візуалізації навчального 
матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для 
учнів; 

Ø         вільне здійснення пошуку необхідної інформації на 
комп'ютері, в Інтернеті завдяки точно сформульованому запиту, 
правильного  вибору засобів пошуку, а також визначення 
стратегії та критеріїв пошуку; 

Ø        індивідуалізація процесу навчання за рахунок наявності 
різнорівневих завдань, за рахунок занурення і засвоєння 
навчального матеріалу в індивідуальному темпі; 

Ø        здійснення самоперевірки рівня навчальних досягнень 
засобами сучасних комп'ютерних діагностичних та тестуючих 
програм; 

Ø        організація самостійної навчально-дослідної діяльності 
(моделювання, метод проектів, розробка презентацій, 
публікацій, створення портфоліо, тощо).   

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології 
здійснюють значний вплив на емоційну сферу молодшого 
школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, 
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підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, 
активізації навчальної діяльності учнів та формуванню 
математичних здібностей. 
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Роль освіти, пріоритетної галузі сучасного духовного 
виробництва, значно зростає в нових умовах розвитку економіки 
країни, обумовленими вимогами XXI століття,  орієнтованими 
на демократію, толерантність і ринкові відносини. Як зазначено 
у «Національній доктрині розвитку освіти України», освіта є 
стратегічною основою розвитку особистості і суспільства, нації і 
держави. Це визначення підкреслено у книзі екс-міністра освіти 
і науки України В.Г. Кременя «Освіта і наука України: шляхи 
модернізації (Факти, роздуми, перспективи)» [1]: «Освіта – 
основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 
запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником 
політичної, соціально-економічної, культурної та наукової 
життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує 
інтелектуальній, духовний та економічний потенціал 
суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення 
добробуту людей, забезпечення національних інтересів, 
змінення авторитету і конкурентоспроможності держави на 
міжнародній арені». Система освіти кожної країни є унікальним 
явищем, пов’язаним з матеріальним і духовним життям 
суспільства, тому ініціаторами змін у системі освіти виступають 
зміни, що стосуються загальноцивілізаційних тенденцій: зміни у 
виробництві, культурі, поведінці. І хоча в окремих країнах були 
часи, коли на розвиток освіти впливали певні власні, групові або 
ідеологічні інтереси та критерії, в стратегічному плані вони 
вимушені рахуватися з реальними суспільними процесами. 

Постановка проблеми. Трансформація духовних засад 
українського суспільства є суттєвою передумовою вирішення 
низки завдань, продиктованих стратегією його оновлення, 
національного відродження та європейської інтеграції. Дана 
стратегія обумовлена не лише проблемами національно-
державного утвердження України, але й кардинальними змінами 
в культурі людства на рубежі століть, передбачає активне 
використання інноваційного потенціалу постіндустріального 
суспільства, що формується. Одним із факторів, який впливає на 
динаміку цього процесу, виступає вища школа, статусна позиція 
і функціональні  можливості якої зростають у 
постіндустріальному соціальному середовищі [1, с. 9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 
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необхідність розвивати інноваційні процеси у сфері вищої 
освіти признається на всіх рівнях освітньої системи. 
Впровадження інновацій в Україні стикається із значними 
труднощами, що в першу чергу пов'язано з  відсутністю 
матеріальної зацікавленості в інноваційній діяльності, 
роз’єднаності вузівських колективів, відсутністю співпраці в 
інноваційних процесах. Основні напрями й тенденцій еволюції 
вищої освіти в Україні розглядаються в дослідженнях 
вітчизняних та зарубіжних фахівців. Тут перш за все слід 
назвати роботи В. Андрущенка, В.Астахової, В. Бакірова, В. 
Воловича, І. Гавриленка, Г. Зборовського, Г. Климової, В. 
Кременя, М. Грін, Л. Карамушки, Б. Мільнера, Д. Надлера, Дж. 
Стюарта [1, с.158]. Теоретичні основи управління інноваціями, 
де значне місце має посідати відповідний інтелектуальний 
потенціал, знайшли відображення в працях зарубіжних вчених  
І. Ансоффа, Х.К. Вахрейна, Т. Герпотта, П. Друкера, Дж. Еванса, 
Ф. Котлера, Ф. Ніксона, М. Портера, Б. Санто, Б. Твісса, Р. 
Форстера та ін. Питанням  управління інноваційними процесами 
в освітній системі  присвячені роботи вітчизняних вчених: Ю.М. 
Бажала, А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, В.М. Гриньової, М.І. 
Кизима, О.О. Лапко, П.А. Орлова, В.С. Пономаренка, П.Г. 
Перерви, Л.І. Федулової, Д.М. Черваньова, А.І. Яковлєва, а 
також учених країн СНД – С.В. Валдайцева, С.Ю. Глазьєва, П.Н. 
Завліна, С.Д. Ільїнкової, А.К. Казанцева, Н.І. Лапіна, Л.Е. 
Мінделлі, В.Г. Мединського, Е.А. Уткіна, Р.А. Фатхутдінова. 

Метою статті є узагальнення особливостей розвитку 
інноваційних процесів у вищій школі на прикладі вітчизняного 
навчального закладу – Луганського національного університету 
імені Тараса  Шевченка, розташованого на цей час за 
політичними обставинами в місті Старобельську Луганської 
області. Використано позитивний досвід ряду навчальних 
закладів України: дистанційне навчання (досвід проведення 
педагогічного експерименту у Полтавському університеті 
економіки і торгівлі, 2011 р.); матеріали Київського 
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національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана (КНЕУ імені Вадима Гетьмана) з опису дистанційного 
навчання у світі, 2013 р.;  досвід використання системи Moodle у 
дистанційному навчанні і мережній підтримці навчального 
процесу в Черкаському державному технологічному 
університеті (ЧДТУ), 2014 р. 

Виклад основного матеріалу. Досвід розвитку сучасних 
освітніх технологій, використання інформаційно-
комунікаційних технологій породжують як нові методичні 
завдання, так і нові можливості. Крім об’єктивних передумов 
впровадження дистанційного навчання, наявність яких 
засвідчена створенням сайту університету  www.luguniver.info, 
реалізація програми його розвитку здійснюється  у навчальному 
закладі ЛНУ ім. Тараса Шевченка з урахуванням  наявних 
відповідних законодавчих та нормативних актів. Це Закони 
України «Про вищу освіту» та «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 
1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та 
комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки»; 
Положення про дистанційне навчання (2004 р.); Рішення Колегії 
МОН України від 23 червня 2005 р. «Про стан і перспективи 
розвитку дистанційного навчання в Україні». Змістом цих актів 
проголошено визнання на законодавчо-нормативному рівні, що 
дистанційне навчання суттєво підвищить конкурентоздатність 
вітчизняного ринку освітніх послуг, збільшить доступність до 
навчання різних соціальних груп та категорій населення, 
створить передумови для прискореного розвитку усіх 
стратегічно важливих сфер  суспільства і полегшить повноцінне 
входження України у світовий інформаційний простір, 
зберігаючи при цьому високоякісний людський капітал. 

Одним із засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
прийнято в університеті систему Moodle [4], яка є вільно 
поширюваною системою управління навчальним конвентом та 
найбільш розвиненою системою електронного навчання. На 
сайті університету на основі системи Moodle розміщено 
дистанційні курси, призначені тьютори-координатори для 
навчання студентів по курсам та учбовим дисциплінам. Для 
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прикладу: дисципліни «Менеджмент», «Методика та організація 
наукових досліджень», «Управлінський тренінг», «Управління 
проектами», «Управління вартістю» (Інститут економіки та 
бізнесу) відкриваються, як категорія тьютором, а надалі 
розробляються та наповнюються конкретним викладачем . 
Згiдно з розпорядженням «Про призначення тьюторів-
координаторів» визначено осіб, відповідальних за ведення 
інформаційної електронної бази даних для студентів ЛНУ ім. Т. 
Шевченка,  наприклад: за спеціальністю «Менеджмент 
організацій» та «Професійна освіта. Економіка», створено також 
в допомогу соціальну контактну мережу: особистий зворотний 
mail на ресурсі Google: fraynerven@gmail.com та групу 
«Вконтакті» – Кафедра менеджмента ЛНУ им. Т.Шевченко 
(Старобельск): https://vk.com/club77904994. 

В дистанційному навчанні студентів ЛНУ ім. Т. Шевченка  
використовується тестування – тести питань з предмету, 
відповіді на які дозволяють викладачу визначити якість 
підготовки студента з даного предмету. В табл. 1 наведено 
зразок тестування  з предмету «Менеджмент». 

Крім того використовуються соціальні мережі та INTERNET 
сервіси для поширення сфери обміном інформацією – 
електронна  пошта, пошукові системи, ресурси Google (Диск, 
YouTube, Blogger) та ін.    

Накреслено спроби використання вітчизняних мереж. 
Нещодавно в Україні почали функціонувати нові ресурси 
Socialface, "Українці" та Zine [6], де  «козирем» нових вебсайтів 
є акцент не на патріотизмі, а на якості, за  повідомленням  ain.ua 
. 

Розробники Socialface презентують мережу, як суміш з 
елементів "Фейсбука", "ВКонтакте", Twitterа, "Одноклассників", 
навіть торгівельного ресурсу Slando. Проект знаходиться на 
фінальній стадії тестування. 

Інтерфейс мережі нагадує "Фейсбук", використана схожа 
кольорова гама та є аналогічні інструменти управління. 
      
 
Таблиця 1 - Зразок тестування з предмету «Менеджмент» 



 154

Питання Варіанти відповіді 

1. Що об’єднує суб’єкт та 
об’єкт управління? 
  

1.  Партнерство та однодумство. 
2. Спільне місце їх діяльності. 
3.Спільна мета діяльності. 
4. Спільне бажання отримувати 
прибуток. 

2. Що означає термін 
“менеджер”? 
  

1.        Менеджер-це організатор 
колективу. 
2.        Менеджер-це керівник 
трудового колективу. 
3.        Менеджер-це керівник, який 
добре знає економіку. 
4. Менеджер-це професійний 
керівник, який добре орієнтується в 
ринкових відносинах. 

49. Основними вимогами 
до управлінських рішень 
є: 
  

1. Обґрунтованість, правомочність, 
законність, ефективність. 
2. Обґрунтованість, оперативність, 
реальність, цілеспрямованість, 
ефективність, правомочність і 
законність. 
3.Цілеспрямованість, 
обґрунтованість, реальність, 
законність та ефективність. 
4. Обґрунтованість і законність. 

50. Що допомагає 
виробляти та приймати 
управлінські рішення в 
умовах невизначеності? 

1. Добрий фізичний стан та 
ораторські здібності керівника. 
2. Принциповість керівника. 
3. Практичний досвід та інтуїція 
керівника. 
4. Інтуїція керівника. 

Ресурс Zine - своєрідний інтернет-цитатник. Користувачі 
зможуть публікувати тут афоризми, думки відомих людей та 
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подібні матеріали. Інтерфейс нагадує блог, де у кожній 
публікації розміщується цитаау, фото або файл. Аккаунт на 
мережі буде пов'язаний з профілями у "Фейсбуці", "ВКонтакте", 
Twitter, Instagram. 

Прикладами спроб є наступні соціальні мережі: 
1) “Українці” - українська соціальна мережа, створена в січні 

2009 року, допомагає українцям в різних куточках світу 
підтримувати звя’зок, і  орієнтована на громадян нашої держави. 
Метою є надання можливості спілкування між собою, 
згуртування нації та підняття національного духу! Ідеологія 
«Українців»: популяризація української мови, культури, звичаїв. 

2) Profeo - найбільша українська спільнота професіоналів, яка 
створена для того, щоб об’єднати спеціалістів різних галузей. 
Завдяки Profeo є можливість знайти людей та знання, необхідні 
для досягнення професійних цілей (розвиток кар'єри, пошук 
співробітників, обговорення професійних тем з коллегами 
тощо). 

3) Соціальна мережа вчених Scientific Social Community є 
Інтернет-сервісом, який створений з метою вирішення декількох 
важливих задач, з якими має справу вітчизняне наукове 
співтовариство. Це такі задачі, як пошук колег за науковими 
інтересами, пошук важливої наукової інформації про 
конференції, вакансії, навчання в аспірантурі, гранти, та інші. 
Ця соціальна мережа орієнтована в першу чергу на вчених із 
України, Росії та інших країн Співдружності. Усі сервіси є 
повністю безкоштовними для вчених. Розробка даного проекту 
розпочата у червні 2008 року, а його офіційний старт відбувся у 
січні 2009 року. 

Висновок. Сьогодні для ВНЗ важливою і актуальною 
проблемою є проблема створення такого високотехнологічного 
інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, 
в якому студент знаходиться щодня в процесі всього періоду 
навчання у вищій школі, яке повинне відповідати потребам 
інформаційного суспільства, сучасному стану розвитку науки і 
техніки, світовим освітнім стандартам і сприяти формуванню 
інформаційно-комунікаційних компетентностей всіх учасників 
освітнього процесу від професора до студента. А інноваційна 
діяльність є діяльністю всіх учасників інноваційного процесу 
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навчання, як єдиної колективної системи отримання, 
накопичення і використання нових знань, а також використання 
нових технологій, заснованих на таких знаннях. 
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СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ НА 

ПЛАТФОРМІ MOODLE 
Дроздович Наталія 

НТУУ”КПІ” 
В статті розглядається підхід, який полягає у використанні 
начальних засобів та засобів MOODLE для створення 
дистанційних курсів. Дистанційні курси орієнтовані на вивчення 
лексики професійного спрямування. 
 

Електронну освіту було впроваджено на межі століть перш за 
все як засіб скорочення витрат на навчання і перекваліфікацію, 
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або підвищення кваліфікації персоналу в підприємствах. В 
Європі розпочався інтенсивний процес створення систем 
електронної освіти та їх впровадження перш за все до вищої 
школи. Серед найвідоміших системи електронної освіти, 
створені на засадах відкритого коду, що привели до створення 
центрів компетентності в електронній освіті, ясна річ, за значної 
фінансової підтримки Європейського Союзу та національних 
урядів, як приклад система ILIAS (Integriertes Learn-, 
Informationaß, und ArbeitskooperationsSystem) з університету в 
Кельні[1], або розроблену в університеті Мюнстера систему 
OpenUSS (Open University Support System). Особливу увагу 
заслуговує система вивчення англійської мови професійного 
спрямування e-Xplore Technical English!®, створена в 
Лейпцігському університеті прикладних наук під керівництвом 
проф. Уве Беллманна [2]. Позиція авторів системи полягала у 
чіткому аналізі потреб і створенні силами студентів власної 
розробки, спрямованої на задоволення цих потреб. Результат 
виявився більш, ніж вдалим. Біля половини навантаження з 
вивчення англійської мови технічного спрямування вдалося 
перевести в он-лайн, звільнивши викладацький склад для 
підготовки і розвитку електронних курсів. Особливого 
розповсюдження, зокрема також в Україні, набула система 
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) [3], дещо скромніша за спектром засобів, але 
відповідно простіша у розповсюдженні і застосуванні. . Про це 
свідчать хоча б наведені на офіційному сайті системи дані про 
зареєстрованих партнерів і користувачів системи. Систему 
розповсюджено в 230 країнах світу. Ця спільнота налічує біля 68 
мільйонів користувачів, зареєстрованих на головному 
порталі.[4] 

Такий масштаб розповсюдження системи MOODLE істотно 
вплинув на вибір кафедри англійської мови професійного 
спрямування № 2 Київського національного технічного 
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університету України “КПІ” . На кафедрі ведуться роботи по 
створенню електронних курсів для самостійної роботи 
студентів. Застосування системи електронного навчання 
дозволяє винести в он-лайн аудіювання і читання, кероване 
письмо і мовлення, вивчення граматики і термінології для 
студентів різних курсів. 

Дистанційний курс, створений на платформі MOODLE, як і 
інші навчальні матеріали, складається з декілька основних 
блоків: блок про загальні відомості курсу (цілі, задачі, 
структуру, зміст), навчальний блок структурований за 
модулями, блок завдань спрямований на засвоєння матеріалу, 
формування та закріплення практичних навичок, блок творчих 
завдань, блок контролю. Користь та практичне значення 
дистанційного курсу залежить від його наповненості 
навчальними матеріалами. 

Для наповнення дистанційного курсу ми використовуємо 
ресурси та елементи курсу. Ресурси, які ми можемо 
використовувати для створення дистанційного курсу з іноземної 
мови, це 

● WEB-сторінка використовується для завантаження гіпер 
текстів з малюнками, таблицями, графіками тощо. Це 
найбільш популярний ресурс для розміщення 
теоретичного навчального матеріалу. 

● Текстова сторінка на відміну від Веб-сторінки містить 
невеликі тексти, які використовуються для опису 
дистанційного курсу або для пояснення завдань. 

● Посилання на WEB-сторінку використовуємо для 
завантаження відео або аудіо-файлів, анімації, 
презентацій. 

Елементи дистанційного курсу, які ми використовуємо при 
написанні дистанційних курсів 

Електронні засоби контролю дозволяють викладачам мати 
повне уявлення про інтенсивність і якість навчання он-лайн 
кожного окремого студента на тижневій і семестровій основі. Це 
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дає змогу легкого запровадження кредитно-рейтингової 
системи, застосування якої забезпечує значний відсоток 
підсумкової оцінки за роботу в семестрі. 

● Hot potatoes quiz-дозволяє створювати та додавати до 
кусу 5 видів вправ (кросворд, заповнити пропуски, 
вправи множинного вибору, вправи на відповідність, 
змішані речення) на закріплення та засвоєння 
лексичного та граматичного матеріалу. 

● Глосарій ─ цей елемент дозволяє створювати 
термінологічний словник як викладачу так і студентам. 

● Завдання може використовуватись для блоку творчих 
завдань (написання презентацій, анотацій, творів на 
задану тематику). 

● Опитування дозволяє ставити питання щоб опитати 
студентів стосовно будь-чого пов’язаного з курсом. 

● Робочий зошит дозволяє студентам надати відповідь у 
вигляді тексту та відрізняється від Завдання тим , що 
спрямований на спілкування викладача з окремим 
студентом. 

● Тест дозволяє викладачу створювати набори тестових 
завдань різних типів для здійснення контролю. Після 
виконання завдань в навчальному модулі, студент здає 
тест. 

● Форум ─ інтерактивний елемент, який дозволяє у 
вигляді дискусії провести із студентами обговорення 
певної теми. Такий вид діяльності може 
використовуватись для перевірки засвоєння матеріалу, 
творчого використання отриманих знань а також 
мовленнєвих навичок. 

● Чат ─ інтерактивний елемент, який дозволяє 
спілкуватись в режимі реального часу для обговорення 
якої-небудь теми. 

Все разом це пропонує широкий спектр навчальних послуг, 
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призначених значно підвищити інтенсивність і рівень вивчення і 
володіння англійської мови професійного спрямування, так 
необхідної для успішного працевлаштування і подальшої 
службової кар’єри випускників технічних вищих навчальних 
закладів. 

Електронні засоби контролю дозволяють викладачам мати 
повне уявлення про інтенсивність і якість навчання он-лайн 
кожного окремого студента на тижневій і семестровій основі. Це 
дає змогу легкого запровадження кредитно-рейтингової 
системи, застосування якої забезпечує значний відсоток 
підсумкової оцінки за роботу в семестрі. 

Все разом це пропонує широкий спектр навчальних послуг, 
призначених значно підвищити інтенсивність і рівень вивчення і 
володіння англійської мови професійного спрямування, так 
необхідної для успішного працевлаштування і подальшої 
службової кар’єри випускників технічних вищих навчальних 
закладів. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛУ 
Дудка Т.М. 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 
технологій та систем 

З огляду на функції освітнього інтернет-порталу 
запропоновано функціональну архітектуру порталу, яка 
реалізує взаємодію користувачів з освітнім інформаційним 
простором. 

 
В загальному розумінні в галузі інформаційних технологій 

порталами вважають інформаційно-програмні системи, які є 
засобом доступу до інформаційних ресурсів і функцій, що 
розміщені в Інтернеті і є необхідними певному співтовариству 
користувачів [3]. Інтернет-портал забезпечує взаємодію 
користувачів з цільовим інформаційним простором в Інтернеті. 
Отже, інтернет-портал можна вважати інтерфейсом певного 
інформаційного простору (Рисунок 1). 

Інтернет-портали поділяють на горизонтальні, вертикальні та 
змішані.   Структура інтернет-порталу повністю залежить від 
його тематики і функцій. Головна відмінність інтернет-порталу 
від веб-сайту полягає в тому, що за допомогою інтернет-порталу  
користувач має можливість переміщуватися в Інтернеті у 
потрібному напрямку в межах деякого інформаційного простору 
для задоволення своїх інформаційних потреб, таких як пошук 
необхідної інформації, користування інформаційними 
ресурсами та сервісами тощо. Основними функціями інтернет-
порталу є інтеграція інформаційних ресурсів та сервісів, пошук 
інформації, навігація у інформаційному просторі. 
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Рисунок 1 – Взаємодія користувачів з цільовим інформаційним 

простором через інтернет-портал 
  

Освітній інтернет-портал є уніфікованим інтегральним веб-
сайтом, який об’єднує веб-сайти з освітньою тематикою або 
освітнього призначення і забезпечує реалізацію освітніх потреб 
та послуг. Отже, освітній інтернет-портал можна вважати  
інтерфейсом для суб’єктів інформаційного освітнього простору 
(ІОП). Метою освітнього інтернет-порталу є забезпечення 
взаємодії суб’єктів ІОП без просторових, часових і мовних 
обмежень. 

Аудиторія освітнього інтернет-порталу – це, насамперед, 
абітурієнти, студенти, особи, що прагнуть до самоосвіти, 
викладачі, навчальні заклади та освітні організації тощо. 

Задачами освітнього інтернет-порталу є забезпечення 
задоволення освітніх потреб, забезпечення реалізації надання та 
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здобуття освітніх послуг, забезпечення доступу до використання 
інформаційних освітніх ресурсів. До функцій освітнього 
інтернет-порталу можна віднести наступні: інформативно-
нормативну, довідково-пошукову, навчальну, освітню, 
оцінювальну, керуючу, контролюючу, комунікативну, 
консультативну, моніторингову тощо. 

Огляд вітчизняних інтернет-порталів освітнього спрямування 
дає підстави стверджувати, що переважна більшість порталів 
функціонально обмежена. В більшості випадків такі портали 
обмежуються інформативною та довідково-пошуковою 
функціями і забезпечують навігацію в межах сторінок сайту, 
який є порталом. 

З огляду на функції освітнього інтернет-порталу 
запропонуємо його функціональну архітектуру (Рисунок 2). 

Дамо коротку характеристику окремим частинам 
функціональної архітектури освітнього інтернет-порталу. 

1.  Освітня Інформаційна Система (ОІС) – зовнішня по 
відношенню до порталу інформаційна система, взаємодія якої з 
порталом реалізується за стандартом EduML. 

2. Освітній інтернет-портал передбачає наявність 
наступних складових: 

2.1.   Система керування сайтом; 
2.2.   Єдиний інформаційний зміст порталу; 
2.3. Сервіс взаємодії з ОІС – здійснюється за стандартом 

EduML; 
2.4.   Каталог навчальних закладів; 
2.5.   Каталог навчальних курсів; 
2.6.   Каталог вебінарів; 
2.7.   Сервіс проведення вебінарів; 
2.8.   Сервіс «Електронна консультація»; 
2.9.   Сервіс «Електронна приймальна комісія»; 
2.10. Сервіс керування сайтами навчальних закладів. 
3.   Сайти навчальних закладів (під керуванням порталу) 

– сайти зі схожою структурою, які пов’язані безпосередньо 
порталом не тільки навігаційно, а й функціонально та 
інформаційно. Запропонована архітектура освітнього інтернет-
порталу є пілотною і передбачає можливість розширення й 
удосконалення. 
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Рисунок 2 – Функціональна архітектура освітнього 

інтернет-порталу 
Також необхідно розробити стандарт EduML, який повинен 

забезпечувати електронний обмін інформацією між ОІС, 
освітнім інтернет-порталом та сайтами навчальних закладів, 
можливість здійснювати реєстрацію для проходження навчання 
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та подачу документів для вступу до вищих навчальних закладів 
тощо. 

Реалізація освітнього інтернет-порталу повинна задовольняти 
наступним вимогам: 

1. Вільний доступ до відкритої інформації для всіх 
користувачів порталу. 

2. Рівноправний доступ усіх навчальних закладів та освітніх 
організацій до: 

– обговорення вимог, щодо функціональних можливостей 
порталу та наповнення змістом порталу; 

-– розробки, обговорення та застосування розроблених 
програмних продуктів і методичного матеріалу, що 
забезпечують запити різних категорій користувачів і 
орієнтованих на модернізацію навчального процесу; 

– участі у різного рівня форумах та семінарах з обговорення 
проблем і модернізації педагогічної діяльності на основі 
інтернет-технологій; 

3. Нарощування програмного комплексу, що дозволяє вести 
доповнення підсистем різного рівня для обслуговування 
зовнішніх і внутрішніх користувачів. 

4. Захист від несанкціонованих змін інформаційного 
наповнення порталу, а також захист від неавторизованого 
доступу до конфіденційних відомостей про користувачів. 

Сучасні освітні інтернет-портали повинні сприяти масовому 
доступу до навчальних ресурсів, забезпечувати  неперервність, 
доступність, трансграничність освіти для всіх [1, 2]. 
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Е-НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Дяченко Наталія Миколаївна 

Житомирський державний університет імені Івана Франка  
Висвітлюються деякі аспекти процесу формування фахової 
компетентності студентів-філологів (зокрема під час 
викладання курсу «Вступ до мовознавства»,  участі в роботі 
студентських наукових товариств) завдяки системному 
використанню е-навчання та ІКТ. 
  

Освітня система пострадянського простору охоплює 
різноманітні парадигми фахової підготовки. Серед них є 
загальновідомі й усталені (традиційний знаннєцентристський, 
системний, діяльнісний, комплексний), і порівняно нові 
(особистісно-орієнтований, особистісно-діяльнісний, 
ситуаційний, контекстний, інформаційний, ергономічний та 
інші) підходи. До останніх належить і компетентнісний підхід, 
дослідженню якого присвятили свої праці І. Зимня, О. 
Хуторський, О. Пометун, Д. Ельконін, Т. Волобуєва, Т. 
Ковальова та ін. 

Сьогодні педагоги всього світу одностайні в тому, що саме 
освіченість, зокрема її високий чи, принаймні, належний рівень, 
є тим основним джерелом ключових переваг, котрі дозволяють 
тривалий час бути конкурентоспроможним на ринку праці. 
Досягнути цього можна лише шляхом кардинальних змін і 
реформ освітньої системи, до яких упродовж останнього 
десятиліття активно намагається долучитися й Україна і які 
насамперед полягають у переході від традиційних, ще 
радянських «знаннєнакопичувальних» стандартів до 
компетентнісного підходу «при визначенні мети, змісту і 
технологій навчання» [3, с. 14]. Важливо, однак, щоб цей 
перехід був саме зміною акцентів, а не спробою руйнації усіх 
попередніх набутків. Напевно, слушною є думка, що 
компетентнісний підхід, котрий за своєю суттю є саме тією 
адекватною відповіддю на вимоги сучасності, не заперечує 
академічного, а навпаки поглиблює, доповнює і розширює його: 
не відкидаючи необхідності формування знань, умінь і навичок 
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(головної і, по суті, єдиної мети академічного підходу), він 
водночас орієнтує на оволодіння ключовими компетенціями, 
наявності яких вимагає сучасний ринок праці. Адже наявність 
багажу необхідних знань, на жаль, не є показником належного 
рівня підготовки фахівця, котрий може виявитися абсолютно 
безпорадним без уміння застосовувати їх на практиці, у 
реальних, а не ідеальних навчальних умовах, без навичок 
самоосвіти, знання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, постійного самовдосконалення і саморозвитку – 
визначальних вимог сьогодення. Саме тому компетентнісний 
підхід зміщує освітні акценти на прагнення й здатність до 
навчання упродовж усього життя, самовизначення, 
самоактуалізацію, соціалізацію і розвиток індивідуальності [2]. 

Як уже було зазначено вище, компетентний фахівець – це 
людина, обізнана з новітніми ІКТ й здатна послідовно 
використовувати їх у своїй діяльності для оптимального 
розв’язання поставлених перед нею завдань. Тому щоб отримати 
«на виході» конкурентоспроможну одиницю, виші України, хай 
поки що й не такими швидкими темпами, як закордонні, все 
ширше починають залучати до освітнього процесу нові 
інформаційні технології. Останнім часом е-навчання 
намагаються використовувати в підготовці фахівців різних 
галузей. Звичайно ж, в авангарді представники технічних 
спеціальностей, хоча, особливо упродовж останнього 
десятиліття, ця тенденція активно набирає обертів і в процесі 
підготовки гуманітаріїв. 

Важливим аспектом долучення студентів-філологів до ІКТ 
стало усвідомлення тези про актуальність і результативність 
інтердисциплінарних досліджень, відображенням чого є, 
наприклад, поява спеціальностей на зразок «Прикладна 
лінгвістика». Здобувши таку освіту, випускники можуть 
обіймати посади інженера з комп’ютерних систем, конструктора 
комп’ютерних систем та суміжні посади інженера-програміста, 
інженера з науково-технічної інформації, бібліографа, архівіста, 
працювати в науково-дослідних установах, організаціях, у 
котрих виконують переклади, здійснюють аналітико-синтетичне 
опрацювання текстів, у ЗМІ тощо [1, с. 43-44]. 

Використання е-навчання в сучасних умовах є важливим 
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маркетинговим ходом, спрямованим на підтримку 
конкурентоспроможності закладів, що надають освітні послуги.  
Зазначена форма навчання найширше представлена в 
дистанційному навчанні (ДН). Це обопільна вигода для всіх 
учасників навчального процесу. Переваги слухачів – у 
можливості отримати знання від найкращих фахівців в обраній 
галузі за індивідуальним графіком і в зручний для кожного час, 
заощадження коштів (адже вартість ДН має бути нижчою, ніж 
на заочній, а тим паче денній формі навчання за контрактом) 
тощо. Очевидні й переваги другої сторони, зокрема, можливість 
за необхідності залучати висококваліфіковані кадри з інших 
закладів, розширюючи в такий спосіб коло своїх слухачів; 
ефективно використовувати здобутки своїх досвідчених, але вже 
немолодих фахівців, що часто неможливо через їхній стан 
здоров’я; економія аудиторного фонду й витрат на одного 
студента та всіх інших незручностей, пов’язаних із людським 
фактором (як хвороби викладачів, потреба узгоджувати розклад 
на денній і заочній формах навчання чи на різних факультетах). 

Освітні заклади пропонують різні способи організації е-
навчання: віртуальні класи, де заняття відбуваються в режимі 
реального часу; відео-контент курсів із можливістю отримання 
онлайн-консультацій в інструктора-фахівця; бібліотеки е-курсів 
для самостійного опанування матеріалу. А серед форм роботи 
найпопулярнішими є відеолекції, вебінари та веб-квести. 
Важливим консолідуючим і стимулюючим елементом, який 
дозволяє відчути підтримку чи отримати пораду від колег є, на 
нашу думку, створення форуму для учасників е-навчання. 

Підвищенню рівня самооцінки, прагненню інтегруватися в 
наукову спільноту, а отже, формуванню майбутнього 
компетентного фахівця значною мірою сприяє не лише активна 
участь студентів у навчальному процесі, а й залучення їх до 
наукових студій у складі, наприклад, студентських наукових 
товариств. Студентське наукове товариство інституту філології 
та журналістики Житомирського державного університету імені 
Івана Франка має успішний досвід роботи з використанням 
сучасних ІКТ: проведення міжнародних лінгвістичних онлайн-
конференцій, створення свого своїх веб-сайту, блогу та каналу 
на YouTube тощо. 
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Консервативність, певно, одна з кардинальних рис нашої 
ментальності, тому викладачів інколи важко переконати в 
необхідності е-навчання. Вирішальними контраргументами є 
неможливість контролю за тим, хто саме виконує контрольне 
завдання та необхідність засвоєння технологій для 
впровадження системи е-навчання (тут акцентуємо на 
системності, оскільки його елементи використовує більшість 
педагогів). Тому, на жаль, у нашій країні е-навчання й новітні 
ІКТ у їхньому системному використанні охоплюють порівняно 
незначну частину освітнього простору. 

В умовах, коли у вищих навчальних закладах кількість часу, 
відведеного на лекційні й практичні заняття неухильно 
скорочується, особливого значення набуває організація 
самостійної підготовки студентів для засвоєння знань. Її 
налагодженню значною мірою сприяє й використання ІКТ та е-
навчання. 

Викладання лінгвістичних дисциплін у вузі починається з 
курсу «Вступ до мовознавства», вивчення якого створює 
теоретичну й методологічну базу для підготовки фахівця-
мовника. Тобто вже від початку цей предмет відіграє 
визначальну роль у формуванні мовної  компетентності 
студентів. Він має на меті закласти основи знань із 
найважливіших теоретичних питань сучасної лінгвістики, а 
практичним результатом опрацювання дисципліни повинен 
стати сформований термінологічний апарат як база для 
здобування знань із прикладних мовознавчих дисциплін, 
зокрема сучасної української літературної мови. Крім того, 
значне місце в курсі посідають питання методів лінгвістичних 
досліджень, що є надзвичайно важливим не лише для 
формування загальнолінгвістичної компетентності майбутнього 
філолога, але й має суто практичне значення: без цього 
неможливо обійтися при написанні курсових і дипломних робіт. 

Таким чином, метою викладання дисципліни «Вступ до 
мовознавства» є формування в майбутніх філологів системи 
пропедевтичних знань із основних теоретичних питань сучасної 
лінгвістики, що дає змогу підготувати першокурсників до 
свідомого подальшого сприйняття дисциплін лінгвістичного 
циклу. 
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Основними завданнями курсу є: забезпечити оволодіння 
методологічними основами вітчизняного та зарубіжного 
мовознавства; ознайомити студентів із основними поняттями й 
термінами, якими оперує мовознавство; підготувати 
першокурсників до слухання спеціальних лінгвістичних 
дисциплін, які вони будуть вивчати; сформувати наукове 
розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей 
її розвитку і функціонування, властивих їй структурних 
одиниць; підготувати студентів до самостійного аналізу мовного 
матеріалу. 

Як наслідок студент повинен навчитися розрізняти основні 
лінгвістичні поняття і терміни; давати визначення лінгвістичних 
термінів, ілюструючи їх власними прикладами; виділяти мовні 
явища, аналізувати їх, робити висновки й узагальнення. Досягти 
таких результатів можна, безперечно, і шляхами, котрі пропонує 
традиційна освіта. Однак у світлі сучасних змін, коли значною 
мірою скорочується кількість аудиторних занять, коли не всі 
розділи програми однаковою мірою висвітлюються на лекціях, а 
деякі теми частково або повністю виносяться на самостійне 
опрацювання, для викладача особливо важливо уміти реагувати 
на виклики сучасності, а отже, застосовуючи ІКТ, пробуджувати 
інтерес до самостійної пошукової діяльності, стимулювати 
креативність і самоосвіту своїх вихованців. Водночас необхідно 
враховувати  брак досвіду організації самостійної роботи по 
засвоєнню нового й доволі складного для першокурсників 
матеріалу, тому необхідно всіляко сприяти виробленню в них 
усвідомленого прагнення до систематичного, поглибленого 
наукового вивчення мови, уміння самостійно аналізувати 
мовний матеріал, творчо використовувати набуті знання. Цього 
можна досягнути шляхом цілісного відображення змістового 
наповнення курсу, яке викладач може реалізувати завдяки 
навчально-методичному забезпеченню, елементом котрого 
виступають ІКТ. 

Під час викладання курсу важливо використовувати завдання 
різної складності для визначення ступеня сформованості 
компетентності в студента, які можуть стати індикаторами для 
самоаналізу рівня засвоєння програмового матеріалу. Таким 
чином, виконання / невиконання усіх завдань, запропонованих 



 171

до кожної теми, дає змогу студентові самостійно встановити 
рівень рефлексії, тим самим підтверджуючи чи заперечуючи 
правильність попередньої самооцінки сформованості 
компетентності з відповідних питань: мінімальний (студент зміг 
виконати усі завдання звичайного рівня складності: відповісти 
на теоретичні питання, питання для самоконтролю, проблемні 
питання, виконати домашні завдання, вправи, тестові завдання, 
розв’язати лінгвістичні задачі, створити презентацію), середній 
(крім завдань звичайного рівня складності, студент зміг 
виконати й більшу частину завдань високого рівня складності), 
високий (студент зміг виконати усі запропоновані завдання). 
Якщо студент не зміг виконати усі завдання звичайного рівня 
складності, рівень вважається недостатнім. 

Особливістю е-навчання є те, що воно виводить на передній 
план новітні ІКТ, котрі створюють ситуації включення студентів 
у різні види діяльності – спілкування, вирішення проблем, 
дискусії тощо. Поліпшити результативність процесу засвоєння 
знань допоможе застосування кейс-технології (набору кейсів – 
текстових, аудіовізуальних та мультимедійних навчально-
методичних матеріалів), а в ідеальному варіанті – з урахуванням 
вимог адаптивного навчання, коли програма складається з 
огляду на оптимальний рівень складності для кожного 
користувача. 

Загалом же зауважимо, що саме поєднання традиційних і 
сучасних технологій під час викладання навчальних дисциплін 
сприяє успішному формуванню мовної компетентності 
студентів-філологів. Подальші студії в цій царині мають бути 
спрямовані на вдосконалення методики викладання дисципліни 
через ширше залучення досягнень сучасних ІКТ. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У 
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

Жицька С.А., Єфімова О.М. 
Національний технічний університет України “Київський 

політехнічний інститут” 
Тези розглядають одну із сучасних технологій навчання – 
змішане навчання. Змішане навчання визначене як поєднання 
очного, самостійного та онлайн навчання, яке сприяє успішному 
засвоєнню іноземної мови у сфері професійної комунікації. 
Розглядаються переваги та недоліки змішаного навчання. 
Підкреслюється ефективність технології змішаного навчання у 
навчанні іноземним мовам для формування умінь та навичок 
курсантів. Особливого значення набуває самостійно-
пізнавальна діяльність курсантів для формування всіх видів 
компетенцій та підвищення мотивації курсантів до вивчення 
іноземних мов. 

 
В даний час питання про використання нових методів і 

технологій в освітній системі особливо актуальне. Інновації в 
освіті – це нововведення, призначені для вирішення проблемних 
ситуацій з метою забезпечення оптимізації навчального 
процесу, організації сприятливих умов засвоєння матеріалу та 
підвищення якості освіти. Сучасні методи навчання іноземним 
мовам засновані на комунікативному підході і включають в себе 
використання різних Інтернет технологій, які вносять в освітній 
процес демократичність, відкритість, мобільність. 
Комунікативний підхід передбачає таку організацію процесу 
навчання, за якої всі методи і прийоми повинні відображатись 
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через особистість курсанта, його потреби, мотивацію і здібності. 
Тільки за такої умови курсант стає суб’єктом мовленнєвої та 
навчальної діяльності, її активним учасником. В епоху, коли 
інформаційні і комунікаційні технології настільки важливі, а 
співробітництво в аудиторії, спільне використання ресурсів, 
розробка змісту і навчання виконуються в цифровому вигляді, 
асинхронно, на відстані, малоймовірно, що навчання курсантів, 
як і раніше, буде грунтуватися виключно на використанні 
друкованих підручників і очних заняттях з викладачем. Онлайн 
навчання розглядається як частина дистанційного навчання, де 
курсанти і викладач територіально відокремлені, а спілкування 
досягається в першу чергу за рахунок використання 
комп’ютерів, підключених до інтернету. Однак, онлайн-
навчання може бути як дистанційним, так і навчанням 
змішаного типу, тобто новим надійним навчальним підходом, 
який використовує кращі елементи обох типів. 

Концепція комунікативного навчання в умовах модернізації 
національної системи вищої освіти на основі інформатизації 
потребує вивчення широкого кола проблем, а також аналізу 
наукових публікацій дослідників, серед яких С.А. Бешенков, 
С.Г. Григорьев, В.П. Демкин, А.А. Кузнецов, С.В. Панюкова, K. 
Evelin, B. Oliver, J. Higgins, S. Papert, T. Russel, P. Sharma. 
Зазначене дозволяє зробити висновок про те, що раціональне 
поєднання традиційних освітніх технологій з сучасними 
інформаційно-комунікаційними технологіями є актуальним. 
Змішане навчання (blended learning) – одна з відносно нових 
технологій у вітчизняній освіті, яка сприяє успішному 
засвоєнню іноземної мови у сфері професійної комунікації. 
Фактично концепція змішаного навчання існувала вже в XX 
столітті, в 60-х роках, але сам термін "blended learning" був 
вперше запропонований в 1999 році в прес-релізі 
американського центру інтерактивного навчання (Interactive 
Learning Center). Відомо, що ця модель застосовувалася в 
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авіаційній індустрії для контролю знань і витраченого часу. Так, 
у 80-х роках 20 століття авіакомпанія Boeing практикувала 
змішане навчання за допомогою компакт-дисків. В наш час 
даний підхід реалізується в режимі онлайн, через синхронні і 
асинхронні вебкасти, трансляції і записане відео. 

Ми можемо виділити три компоненти технології змішаного 
навчання: очне навчання – аудиторні заняття в традиційному 
форматі; самостійне навчання – пошук інформації в заданому 
ключі за допомогою мережі інтернет тощо; онлайн-навчання – 
взаємодія курсантів між собою і з викладачем за допомогою 
інформаційних технологій, таких як скайп-конференції, 
електронна пошта тощо [2, с. 141, 142]. Технологія змішаного 
навчання стає найбільш популярною і ефективною при вивченні 
іноземної мови, оскільки вона дозволяє максимально 
продуктивно організувати час викладача і окремо взятого 
курсанта, робить процес вивчення мови цікавим і доступним. 
Поняття «змішане навчання» з’явилося не так давно. З одного 
боку, це об’єднання строгих формальних засобів навчання 
(робота в аудиторії, вивчення мовного матеріалу курсу) з 
неформальними (обговорення найважливіших аспектів 
навчального матеріалу за допомогою електронної пошти і 
Інтернет-конференцій). З іншого боку, це комбінування різних 
способів подачі навчального матеріалу: очне (face-to-face), 
електронне (online learning) та самостійне навчання (self-study 
learning) з використанням методики управління знаннями [2]. 

Переваги змішаного навчання, перш за все, полягають у 
можливості вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію 
курсанта разом з викладачем, можливість постійної взаємодії 
курсанта з однокурсниками і викладачем, зростаючої 
відповідальності самого курсанта за результати навчання. У 
середовищі змішаного навчання викладачеві необхідно 
ефективно поєднувати аудиторну і позааудиторну роботу 
курсантів, стимулювати самостійну і групову роботу курсантів, 



 175

створювати онлайн підтримку для курсантів. Курсантам, у свою 
чергу, необхідно сформулювати кінцеву мету навчання, 
визначити та розвивати свій власний стиль навчання, виробити 
індивідуальний план навчання [3]. Викладач і курсанти 
працюють разом, і тим самим забезпечують якість навчання та 
супроводжують навчальний процес незалежним, корисним, 
ефективним і мотивуючим до розвитку підходом [4]. 

Використання електронних інструментів – це можливість 
вибору власної навчальної траєкторії при навчанні іноземної 
мови (курсант працює з ІКТ у зручний для нього час, у 
зручному місці і стільки часу, скільки необхідно саме йому), а 
також можливість контролювати власні пізнавальні процеси при 
організації роботи в позааудиторний час. Крім того, легкість 
використання ІКТ підвищує рівень мотивації курсантів при 
навчанні іноземної мови. Сучасна модель змішаного навчання 
передбачає, що: 

· всі матеріали практичних занять доступні курсантам і легко 
можуть використовуватися для самостійного вивчення, тобто 
навчальні матеріали існують не тільки в паперовій формі, але і в 
електронному вигляді; 

· викладач розробляє ресурсну карту, в якій вказані основні і 
додаткові матеріали, посилання Інтернету, якими може 
користуватися курсант під час проходження певного мовного 
курсу; 

· курсанти мають можливість онлайн-спілкування за 
допомогою таких інструментів як чат, форум, блог, вікі; 

· ведеться розробка індивідуальних і групових проектів, що 
розвиває навички пошуку, аналізу інформації, вчить працювати 
в команді, правильно розподіляти обов’язки і нести 
відповідальність за прийняті рішення; 

· використовуються аудіо- та відеолекції, які роблять процес 
навчання простим і більш насиченим. 

Технологія змішаного навчання націлена на те, щоб 
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сформувати у курсантів вміння самостійно планувати і 
організовувати свою діяльність, орієнтуючись на кінцевий 
результат. Курсанти вчаться приймати рішення, робити 
усвідомлений вибір і нести за нього відповідальність. У 
курсантів формуються навички та вміння працювати в 
інформаційному просторі, самостійно шукати, відбирати і 
аналізувати інформацію, представляти результат з 
використанням різних сучасних технологій, тобто відбувається 
формування необхідних мовних і соціокультурних компетенцій. 

Отже, основні освітні переваги, які виділяють прихильники 
даного підходу, дозволяють здійснювати індивідуальний підхід 
в процесі навчання іноземній мові. Інша перевага змішаного 
навчання полягає в тому, що один викладач може навчати 
велику кількість людей одночасно. Змішане навчання дозволяє 
викладачам оптимальним чином перерозподілити ресурси і 
підвищити успішність. Серед переваг даного підходу особливо 
підкреслюється наступне: вбудовування технології асинхронної 
інтернет-комунікації в існуючі освітні курси сприяє отриманню 
одночасно незалежного і спільного навчального досвіду. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
покращує відношення до отримання знань, а також якість 
комунікації між курсантами і викладачами. Крім того, як 
показують ряд досліджень, курсантам легше оцінювати своє 
розуміння матеріалу за допомогою комп’ютерних модулів 
оцінки. Справедливо вважається, що змішане навчання 
особливо ефективно в навчанні іноземним мовам, оскільки воно 
передбачає і потребу в особистому спілкуванні, і необхідність 
інтерактивних видів навчальної діяльності, що здійснюються в 
режимі онлайн, і перегляд відео-роликів, і візуальне заучування 
слів. Використання ігрового моменту та інтерактивності 
сприяють більш успішному і міцному запам’ятовуванню 
навчального матеріалу і, безумовно, підвищують мотивацію 
курсантів до вивчення іноземної мови. Змішане навчання 
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розвиває вміння організовувати та планувати роботу самостійно, 
отримувати і аналізувати знання, шукати і відбирати 
інформацію, приймати рішення, займатися самоосвітою. Крім 
того, воно дозволяє формувати навички презентації проектів, що 
особливо важливо для майбутньої професійної діяльності 
курсантів. Також у результаті застосування формуються: 

· вміння самостійно планувати діяльність; 
· вміння ефективно організовувати діяльність, орієнтуючи її 

на кінцевий результат; 
· вміння приймати рішення, робити усвідомлений вибір і 

нести за нього відповідальність; 
· вміння працювати в інформаційному просторі: відбирати 

інформацію у відповідності з темою; 
· вміння структурувати отриману інформацію і 

використовувати адекватно поставленої задачі; 
· навички аналітичної діяльності; 
· навички самостійної пошукової діяльності; 
· навички презентації результатів діяльності з використанням 

різних інформаційних технологій; 
· навички рефлексії, що сприяє успішному функціонуванню 

суб’єкта в будь-якій діяльності. 
Перевагою даної технології навчання іноземної мови для 

курсантів вищих військових навчальних закладів є те, що в 
центрі процесу навчання перебуває самостійна навчально-
пізнавальна діяльність курсанта, а не викладання. У результаті 
цього формуються всі види компетенцій: навчально-пізнавальні, 
мовні, мовленнєві, компенсаторні, соціокультурні, професійні. 

Серед основних недоліків змішаного навчання слід зазначити 
нерівномірну і неоднорідну комп’ютерну грамотність курсантів: 
найчастіше перешкодою для впровадження цього підходу стає 
низький рівень володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями, тому в даному випадку для викладачів і курсантів 
необхідний попередній базовий технічний курс. До інших 
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недоліків даного підходу можна віднести значну ступінь 
залежності процесу навчання від техніки, широкосмугового 
Інтернету, стійкості онлайн-режиму і безлімітних тарифів. 
Змішане навчання передбачає роботу в режимі конференц-
зв’язку і проведення вебінарів або перегляд готових вебінарів. 
Однак, матеріальні витрати можна істотно скоротити, грамотно 
використовуючи безкоштовний ресурс. Змішане навчання 
вимагає постійної технічної підтримки і певних витрат на 
створення відеоматеріалів, навчальних і тестових програм 
модулів. 

Таким чином, ми можемо зазначити, що змішане навчання – 
це система навчання і викладання, яка поєднує в собі кращі 
аспекти та переваги викладання в аудиторії та інтерактивного 
або дистанційного навчання і створює доступні та мотивуючі 
курси для курсантів. При цьому навчальний процес являє собою 
певну систему, що складається з різних частин, які 
функціонують у постійному взаємозв'язку одна з одною, 
утворюючи єдине ціле. За умови, якщо ця взаємодія методично 
грамотно організована, результатом є високий рівень знань і 
умінь курсантів. Отже, модель змішаного навчання – це не 
просто використання інформаційно-комунікаційних технологій 
у самостійній роботі курсантів. Модель змішаного навчання – це 
єдиний, цілісний навчальний процес, який передбачає, що 
частина пізнавальної діяльності курсантів відбувається на 
занятті під безпосереднім керівництвом викладача, а частина 
діяльності виноситься на дистанційну форму, де переважають 
самостійні види робіт, які можуть виконуватись як 
індивідуально, так і спільно з партнерами в малих групах. 
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LLL ВИМІР Е-ОСВІТИ 
Жук М.В. 

КЗ Сумський ОІППО  
   Одним з трендів розвитку глобалізації є швидкі зміни в усіх 
галузях життя. Вони виступають і можливостями, і  
викликами сучасного розвитку. Освіта перетворюється на 
основний фактор розбудови інноваційного суспільства, 
суспільства знань. Швидкі зміни на ринку праці, інформаційна 
революція, діалог культур і цивілізацій потребують нової 
філософії освіти і е-освіти. Важливим трендом є LLL. Е-освіта 
є її складовою, вона охоплює МООК, OER, запровадження 
віртуальних технологічних та комунікативних компонентів 
освітньої взаємодії. Це ставить перед українською освітою 
проблему готовності до реалізації транзитивних проектів, 
використання трансфер технологій та спроможності до 
власних інновацій.  
    
  ХХІ століття чітко визначило межу цивілізаційного розвитку – 
інноваційне суспільство, суспільство знань. В центрі такого 
розвитку є декілька базових пріоритетів. Метою розвитку стає 
вміння бачити як нові проблеми, так і нові виміри традиційних 
проблем. Саме це породжує розуміння викликів сучасного 
розвитку. В основі відповідей цим викликам лежать сучасні 
знання, які дозволяють знаходити технологічні рішення, які 
комбінують інноваційні та традиційні підходи. За цих умов 
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конкурентоспроможність кожної держави починає 
вимірюватись рівнем готовності людського капіталу до змін. А 
це передбачає ефективні моделі само- та взаємореалізації, 
моделі життєвого успіху, що інтегрують реальну та віртуальну 
реальність (е-освіта, е-врядування, е-економіка, е-
комунікація…). Світ стає все більше мережевим та електроно-
цифровим. Віртуалізація перетворюється на один з трендів 
розвитку глобалізації, елементом сучасної глобальної 
конкуренції.  
   Освіта і наука перетворюються на основні пріоритети 
суспільства знань на початку ХХІ століття. Бо саме в цих 
галузях суспільного життя формується людська спроможність 
бути адекватними викликам змін на рівні технологічних 
відповідей. Співвідношення змін і можливостей, спроможності 
прогнозувати зміни та  забезпечувати їх знаннями і 
технологіями перетворюється на основу успіху в сучасному 
світі. 
   Звичайно змінюється і сама освіта. Автором виділяються такі 
виклики розвитку сучасної освіти. 

·         Швидкі зміни на ринку праці. Поява нових професій, 
скорочення темпів «напіврозпаду фахової компетентності» (на 
рівні 2010-2014 рр. це 20% на рік), долі людей на ринку праці, 
яким більше 45 років (а в суспільстві в цілому долі людей 
пенсійного віку), віртуалізація економіки, формування 
віртуальних команд. 

·         Інформаційна революція. У відповідності до тематики статті нас 
перш за все цікавить проблема скорочення інтервалу подвоєння 
завальної кількості інформації, швидке нарощування нових 
знань в їх загальної (старіння традиційних знань, або 
перетворення їх в неактуальні у відповідності до нових 
досліджень). 

·   Проблема співвідношення культур та цивілізацій за умов 
глобалізованого та віртуалізованного  («відцифрованного») 
світу.  Мова йде як про збереження цивілізаційної культури 
регіонів (наприклад, ЄС), так і позиціювання країн в умовах 
високого рівня глобальної конкуренції через ефективні транзити 
та розробку власних інноваційних стратегій. 
   В основі любих змін лежить спроможність до запровадження 
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нових технологічних,  управлінських та організаційних рішень. 
В програмі ЄС «Європа 2020» (прийнята в 2010 р.) розвиток 
економіки, що заснована на знаннях визнано ключовим 
пріоритетом. Цікаво, що при цьому планується 100% доступ 
громадян ЄС до інтернету [1]. 
Інтеграція задач другого етапу Болонського процесу (2010-2020 
рр.) та наукової програми «Горизонти 2020» також спрямовані 
на розбудову високотехнологічної, інноваційної  «Європи 
знань». Саме тому рівень освіти і науки, ступень їх інтеграції на 
рішення практичних завдань запровадження інновацій 
перетворюється на основний пріоритет розвитку суспільства. 
   Основним трендом розвитку освіти сьогодні є Life learn 
Leaning (LLL), або «освіта протягом життя». Змінюється і 
філософія освітньої діяльності. В центрі її є  створення нових 
знань через партнерство всіх учасників освітнього процесу.  Але 
найактуальнішим стає студентоцентризм. Філософія Life learn 
Leaning (LLL) полягає в тому, що на сьогодні ніяка форма 
певного освітнього рівня не спроможна підготувати людину до 
всіх викликів, яки будуть визначати її життя (і перш за все її 
спроможність реалізувати себе на ринку праці). Виникає 
потреба в постійному розвитку освітньої діяльності та потребі 
людини навчатись постійно у відповідності до нових реалій. 
  Life learn Leaning (LLL) - це не просто формальна (традиційне 
навчання з документальним підтвердженням на рівні 
національних рамок кваліфікацій), неформальна освіта (швидке 
формування певних якостей, підтвердженням чого є нові фахові 
спроможності та відповідні сертифікати, або просто формування 
навичок) і інформальна(спонтанна) освіта (спроможність до 
самостійного оволодіння новими знаннями та їх створення і 
трансформації в технологічні рішення в процесі життєдіяльності 
людини, навчання в комунікативній ситуації). Мова йде про 
новий формат освітньої комунікації, освітніх ресурсів, освітніх 
політик. На сьогодні в освіті впродовж життя як на 
національних так і на наднаціональному рівнях  іде активний 
пошук перетворення освіти на відкритий процес,  в якому не 
тільки ефективно передаються традиційні знання і технології, а і 
створюються нові знання і технологічні рішення. Європейська 
комісія розпочала системне запровадження принципів освіти 
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протягом життя вже з 2000 року. В перший період Болонського 
процесу (1999-2009 р.) було визнано універсальність LLL в 
формуванні європейського простору вищої освіти, її стандартів і 
структур. В пріоритетах розвитку Болонського процесу на 
період 2010 – 2020 рр. чітко вказано, що освіта повинна 
перетворитись в основний фактор розбудови інноваційної, 
креативної Європи знань. В матеріалах Бухарестського саміту 
2012 року визначено пріоритетність LLL в формуванні 
студентоцентричної освіти. Дата 2020 стає європейським 
пріоритетом розвитку освіти і науки («Горизонти 2020», а 
«Еразмус+»). Це стосується і традиційних освітніх установ 
(формальної освіти), і швидкого формування системи освітніх 
послуг за межами традиційного навчання (неформальної освіти), 
і спроможності до самоосвіти (інформальна освіта).  Головними 
критеріями   LLL виступають її спроможність до 
випереджальної освіти (точніше до прогнозування потреби в 
якостях, які забезпечують технологічні рішення, готовності їх 
засвоювати і розвивати самостійно) та спрямованості на 
технології практичних рішень. 
  Сьогодні LLL – перетворюється на процес формування нового 
освітнього ландшафту в «он-лайн» режимі та в режимі 
випереджальної освіти. При цьому відбувається активізація 
пошуку шляхів збільшення доступу до якісної освіти 
найбільшого кола бажаючих. Але при цьому виникають і нові 
проблеми. Наприклад, протиріччя між потребою в конкретних 
компетенція та темпах їх модернізації і швидкої заміни новими. 
Потребою у стандартах та процесом їх швидкого старіння. 
Взаємозалежністю аудиторної та цифрової освіти. 
   Давайте глянемо, що відбувається нового в формуванні 
сучасного освітнього ландшафту. Дуже важливою його 
складовою виступає електронна освіта. Але мождливо більш 
вдалим є термін електронний освітні ландшафт.  
  З вересня 2013 р. Європейська комісія анонсувала нову 
стратегічну освітню ініціативу – «Open up education» (відкрита 
освіта), яка переважно спрямована на формування сучасних 
відкритих освітніх ресурсів в ЕС. Глауди Гренда коментуючи 
потребу у відкритих освітніх ресурсах (ОER – анг., ВОР – укр., 
ООР - рос.) приводить прогноз, що до 2023 р. ОER будуть 
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охоплювати 30% освітньої діяльності, освітніх послуг. При 
цьому вони повинні бути безкоштовними, доступними, 
формуватись на мовах ЄС [4].     
  Основними провідниками цієї ініціативи виступають програми 
«Еразмус+» та «Горизонти - 2020». Як свідчить європейський 
досвід LLL перетворюється на процес постійних модернізацій, 
трансформацій та транзитів кращих практик, які не тільки 
спрямовані на постановку задач та їх структурування, а перш на 
сприяють такому формату людського капіталу, якій дозволяє 
перетворити ЄС в супер конкурентоспроможну систему в освіті, 
економіці, соціальних рішеннях. Дуже цікаю, на нашу думку є 
анонсована 14.01.2014 р.  програма «Open Education Challenge: 
New initiative to promote innovation in education» (Відкриті 
освітні зміни: нові ініціативи в популяризації  інновацій в 
освіті)[6]. Її мета - сприяти формуванню інноваційного 
освітнього ландшафту шляхом запровадження ефективних 
стартапів та механізмів їх фінансування. З урахуванням того, що 
зміни породжують потребу новим освітніх практик, політик, 
ресурсів Стартапи - це практика з нуля, яка отримує 
фінансування більше на рівні якості ідеї і можливого результату, 
як своєрідне інтелектуально-технологічне ноу-хау. 
   Важливість і актуальність любої проблематики сьогодні багато 
в чому вимірюється наявністю джерел в інтернеті. Для 
порівняння автором було зроблено пошук в на «open educational 
resources» - 116 000 000 сторінок, на «відриті освітні ресурси» - 
666 000 сторінок, «открые образовательные ресурсы» - 694 000 
сторінок. Але мабуть мова не про цифрове співвідношення 
джерел. Мова йде ступень розробки проблеми, рівень 
технологій її рішення, перспективи і темпи рішень. На сьогодні 
українській освіті потрібні як ефективні транзити ефективних 
практик і власні інноваційні рішення. Дуже цікавим напрямком 
формування сучасних відкритих освітніх віртуальних ресурсів в 
українському он-лайн середовищі є те, що вони активно 
розвиваються не тільки у вищий, а і в середній школи. 
Прикладом тому є проекти «Вчитель новатор» 
(http://www.microsoft.com/ukraine/vchytel-novator/),  «Інтернет 
брама. Інноваційний освітній простір» 
(http://www.interbrama.in.ua/). 
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   На нашу думку, конференції ІТЕА перетворились на один з 
перших в Україні масових он-лайн майданчиків обговорення 
саме проблематики е-освіти, особливістю яких є не тільки 
активне розширення зарубіжних учасників і введення он-лайн 
трансляцій українськомовних і англомовних пленарних 
засідань, а і розширення співпраці фахівців в галузі ІКТ та ІТ 
технологій з гуманітаріями, конференція практично стала 
міждисциплінарною. 
   Відкриті освітні ресурси це достатньо широкий спектр 
цифрових послуг – від відкритих масових он-лайн курсів, 
цифрових бібліотек до популяризації власного досвіду через 
мережі, сайти, блоги. Що цікаво, що в них поєднується і 
формальна і неформальна освіта. Так  «Coursera» - це 
можливість пройти он-лайн курсове навчання в 
найпрестижніших університетах (перш за все США), то портали 
«Skillshaer»,  «Hackerspace» виступають більше як площадки 
вивчення досвіду та взаємодії. 
   Мова фактично йде про нову філософію - філософію е-освіти 
(e-learning). На нашу думку її пріоритетом є формування 
готовності до реакції на сучасні виклики глобального, 
регіонального та локально рівня. Філософія е-освіти (e-learning), 
на думку автора,  охоплює вивчення таких проблем: 
- вихід навчальних ресурсів з е-освіти (e-learning) в глобальну 
мережу інтернет з відкритим доступом та он-лайн 
консультуванням (що, до речі, значно понизить можливості 
плагіату в освітньому та науковому середовищі і зніме проблему 
ізольованості вітчизняних ресурсів від світового освітньо-
наукового простору), 
- партнерство учня і вчителя, професора і студента в створенні 
нових знань та технологій інтеграції аудиторного і електронного 
навчання (на рівні курсів, ресурсів, платформ комунікації); 
- максимальне наближення теорії до практичного рівня через 
ресурсне забезпечення вивчення теоретичних та практичних 
аспектів використання аналогових та інноваційних рішень, 
досвіду; 
- унікальні можливості міждисциплінарних рішень і 
формування віртуальних команд для рішення як освітніх, так і 
наукових проблем. 
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в Harvard business review В жовтні Мішель Вейз в статі «Реальна 
революція в он-лайн освіті не є МООСs» для «Гарвард бізнес 
рев’ю» в жовтні 2014 року висловила думку, про те, що 
академічні масові відкриті онлайн курси поступляться місце   
[5]. 
   Але незалежно від форм, люба модель е-освіти дозволяє 
виріши       ще одну важливу проблему - можливість навчання в 
той час, коли зручно тому, хто навчається. Гібридне, або гнучке 
навчання, що набирає обертів в розвинутих країнах, базується 
саме на цьому – студент сам визначає, які курси він вивчає 
академічно, які частково академічно, а які дистанційно. До 2030 
eактуалізується модель гнучкого, гібридного навчаннядо бо в 
навчання буде задіяно до 600 млн. чоловік після 40 років. 
   На жаль, в Україні на сьогодні концепція освіти протягом 
усього життя не є самостійним напрямком розвитку освіти, що 
фіксується відповідним нормативним актом в якому 
структуровані цілі, етапи, ресурси і рівні LLL. В нашому 
законодавчому полі поки що тільки запроваджується 
понятійний апарат, що відповідає пріоритетам LLL (освіті 
протягом життя), e-learning (електронній освіті), MOOK 
(масовим відкритим онлайн курсам), OER (відкритим освітнім 
ресурсам). Від темпів їх запровадження залежить те, наскільки 
Україна буде мати конкурентоспроможну освіту, 
конкурентоспроможну економіку і заможне суспільство. 
Можливо, що це є відображення відставання в запровадженні 
освіти протягом життя. 
   На нашу думку, при розробці та прискореній реалізації 
української версії LLL потрібно: 
- використання принципів транзитивності. Саме це дозволить 
формувати сучасну  українську платформу LLL при 
запровадженні найсучасніших європейських та світових освітніх 
практики з визначення пріоритетів LLL та формування 
національної системи освіти у відповідності до сучасних 
стандартів освіти протягом життя. Ефективність запровадження 
принципів освіти протягом життя сьогодні залежить від потреби 
вийти не на рівень розумінь цієї концепції в її вимірі 2001-2011 
р., а реорганізувати (через систему ефективних транзитів) всю 
систему освіти у відповідності до сучасних інноваційних 
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пошуків. Важливу роль в транзитивності відіграють 
інформаційні транзити. Прикладами інформаційних транзитів є 
дослідження, які проводять експерти DVVunternational, які 
роблять цікаві дайджести європейських журналів та проводять 
аналітичні дослідження регіональних вимірів освіти в Україні 
(http://www.dvv-international.org.ua/?q=taxonomy/term/3) 
-  активізація досліджень запровадження  LLLв вищій освіті 
України було б доцільним створення системи прогнозів по типу 
дорожніх карт та форсайтів; 
- створення офіційних та громадських мереж обговорення 
напрямків та темпів запровадження LLL в Україні (при 
активному залученні студентів та молодих експертів); 
-  формування універсальних цифрових баз даних про те, як це 
робиться на рівні європейського університету, центру 
професійної перепідготовки, університетів третього віку; 
- створення віртуальних освітніх ресурсів нового покоління, які 
змістовно і технологічно адекватні сучасним світовим 
відкритим освітнім ресурсам. 
   Звичайно, все це потребує змін на рівні конкретних 
навчальних закладів. Сьогодні місія ВНЗ потребує нової 
філософії як основи організації його діяльності. Це підготовка 
сучасних фахівців адекватних ринку праці, спроможних 
конкурувати в певних його сегментах та нарощувати через 
використання е-освіти потенціал власних ресурсів (якостей, 
компетенцій, технологічних спроможностей до практичних 
рішень). Важливим є і вміння випускників інтегруватись до 
суспільних цінностей, норм, інститутів, сформулювати власну 
стратегію успішності. 
   У відповідності до принципів освіти протягом життя місія 
навчальних закладів набуває нових критеріїв. Серед яких 
виділимо вміння створювати нові знання, перетворювати їх на 
технології та надавати іншим можливість ознайомитись з цим 
досвідом. У відповідності до цього формується і система 
рамкових кваліфікацій і пріоритети розвитку університетів 
(наприклад студентоцентризм). Але перш за все людина 
готується, проходить перепідготовку як фахівець. І тут 
головною проблемою вузу є те, що зміни на ринку праці 
відбуваються значно швидше, ніж зміни навчально-тематичних 
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планів та робочих програм. Українським університетам 
потрібно навчитись не тільки відповідати вимогам ринку праці, 
а і прогнозувати його розвиток.     
   До речі, провідні країни вже починають цю роботу на рівні 
середньої школи. Так в Ізраїлі з 2014 року запроваджено пілотну 
ініціативу, у відповідності до якої крім підсумкового іспиту при 
закінченні школи учні проводять обов’язкову дослідницьку 
роботу, яку виконують під керівництвом тьютора (студента або 
кандидата наук - PhD). Також з 2014 року у відповідності до 
національної освітньої програми 70% часу відведено на 
традиційне навчання, а 30% на дослідження та дослідницькі 
програми. При цьому дуже цікаве рішення було знайдено для 
такої проблеми - раніше у 40% шкіл не вистачало вчителів 
математики та фізики. Для рішення проблеми в реальному часі 
було створено онлайн школу, в якій навчається цим предметам 
близько 25% школярів[2].     Перетворення освіти протягом 
життя та е-освіти в пріоритети місії ВНЗ, українського 
університету передбачає зміни освітніх стратегій: 
- формування систем освіти і  перепідготовки, яка враховує 
демографічну ситуацію та  тенденції розвитку ринку праці, 
формування віртуальної економіки;  
-  модернізацію самого навчання в напрямку студентоцентризму 
(як мінімум на рівні запровадження сучасних відкритих освітніх 
ресурсів та надання студенту можливості обирання форми 
навчання з кожної дисципліни при відмові від факультетського 
закріплення студентів за викладачами і переорієнтацію вільний 
вибір студентом викладачів); 
- запровадження найрізноманітніших форм неформального 
навчання, які сприяють формуванню конкретних якостей,  тому 
числі і на рівні сучасних освітніх-віртуальних ресурсів; 
-  сприяння розробки студентами  власних освітні траєкторії 
(персоналізація) не тільки під час навчання, а і в процесі 
самостійної навігації на ринку праці та в соціумі; 
- забезпечення практичного спрямування любих теоретичних 
курсів, формування міждисциплінарного мислення, вміння 
ефективно працювати з великими масивами джерел та досвіду; 
- закріплення навичок включення віртуальних компонентів 
економіки, віртуального соціуму в індивідуальні і командні 
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стратегії життєвого успіху. 
- створення українських мереж, віртуальних ресурсів та їх 
інтеграція в світові освітні мережі, відкриті освітні ресурси, 
масові відкриті онлайн курси. 
   Реально це процес тільки розпочався запровадження в дію з 
2014 року закону про «Вищу освіту». Головним, на нашу думку, 
є запровадження ефективних транзитів запровадження LLL та е-
освіти, як її напрямку. Бо інакше українська освіта за темпами 
свого розвитку буде продовжувати посідати місця в рейтингах, 
що не відповідають її інтелектуальному потенціалу. 
Домінування традиційної, репродуктивної освіти, призводить до 
того, що «радари рейтингів» дуже слабо вбачають нашу освіту, а 
інколи взагалі не бачать. Так один з популярних рейтингів, що 
проводиться Британською   міжнародною групою Pearson, що 
надала Рейтинг ефективності національних систем освіти за 
2014 года (Global Index of Cognitive Skills and Educational 
Attainment 2014). В ньому  досліджує освіта 40 країн світу 
(Україно включено до цього списку)  Ось рейтинг першої 
десятки. Південна Корея, Японія, Сінгапур, Гонконг, Фінляндія, 
Великобританія, Канада, Нідерланди, Ірландія, Польща [3].     
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

Захар Ольга Германівна 
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
Розглянути проблеми модернізації системи післядипломної 
педагогічної освіти, питання розвитку та удосконалення 
професійної компетентності вчителів, запровадження 
інноваційних педагогічних технологій на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів. Висвітлено досвід впровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в систему 
підвищення кваліфікації вчителів.  
 

Основою сучасного суспільства становиться інформація та 
знання, для подальшого розвитку суспільства вкрай необхідні 
творчі, мислячі працівники, які здатні вирішувати проблеми, 
створювати знання та здобувати навички використання ІКТ для 
обробки інформації. Нові економічні та соціальні реалії 
вимагають формування нових ключових компетентностей 
особистості – професійних, соціальних та інформаційних. В 
інформаційному суспільстві зростає  потреба удосконалення 
професійної компетентності вчителів. Адже одним з головних 
завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого 
сприйняття і опрацювання великих обсягів інформаційних 
даних, ознайомлення їх із сучасними засобами і технологіями 
роботи, сформувати в них навички 21 століття та 
компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій. Стратегічним завданням і пріоритетним напрямком 
державної політики в галузі післядипломної педагогічної освіти 
є удосконалення компетентності вчителя, створення умов для 
реалізації індивідуальних освітніх маршрутів з метою 
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професійного розвитку педагогів на основі використання 
інноваційних форм та методів підвищення кваліфікації 
педагогів. Сьогодні є нагальна потреба удосконалення не тільки 
змісту освіти, але й системи організаційних форм та методів 
підвищення кваліфікації педагогів, запровадження інноваційних 
педагогічних технологій в післядипломну освіти. 

Вдосконалення змісту освіти і організації навчально-
виховного процесу з метою розвитку педагогічної майстерності 
вчителя як системи його педагогічних компетентностей є одним 
з пріоритетних завдань неперервної педагогічної освіти, а 
розвиток неперервної педагогічної освіти має бути спрямований 
на модернізацію на всіх рівнях освіти змісту, форм, методів та 
технологій навчання відповідно до вимог інформаційного 
громадянського полікультурного суспільства; формування 
методологічної культури педагогічних кадрів [1]. 

Для сучасної освіти характерним є пошук нових 
педагогічних можливостей, що пов’язано насамперед з 
відмовою від традиційного навчання з ідеєю цілісності 
педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії 
загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно-
орієнтованого підходу, пріоритету суб’єкт-суб’єктних відносин 
[2].  Дослідники проблем педагогічної інноватики О. Арламов, 
М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. 
Ніколс та інші намагаються співвіднести поняття нового у 
педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, 
позитивне, сучасне, передове. Вагомий внесок у розвиток теорії 
інноваційних технологій навчання, зокрема в системі 
післядипломної педагогічної освіти, зробили Ю.Бабанський, 
В.Беспалько, П.Гальперін, Л.Даниленко, Л.Зоріна, І.Зязюн, 
М.Кларін, Н.Коломинський, Е.Коротов, М. Красовицький, 
С.Крисюк, В.Луговий, В.Маслов, В.Олійник, Н.Протасова, 
В.Пуцов, І.Раченко, Н.Тализіна, О.Тонконога, П.Худоминський, 
М.Шкіль, В.Шепель, Т.Шамова,  Н.Щуркова та інші.  

Сучасні педагогічні технології охоплюють коло теоретичних 
та практичних питань керувань, організації навчального 
процесу, методів та засобів навчання. Поняття «педагогічна 
технологія» вже давно увійшло в сучасну педагогіку, але 
існують кілька сотень його різнотлумачень. Розглянемо 
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найбільш часто вживані з них. «Педагогічна технологія – це 
змістовна техніка реалізації навчального процесу» (В.П. 
Беспалько)[3], «Педагогічна технологія - це строго обґрунтована 
система педагогічних засобів, форм і методів їх  етапність,  
націленість  на  вирішення  конкретних навчально-виховних 
завдань. (Л.І. Даниленко)[4], а ЮНЕСКО трактує педагогічну 
технологію як «системний метод створення, застосування й 
визначення всього процесу викладання та засвоєння знань із 
урахуванням технічних та людський ресурсів та їхньої взаємодії, 
що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти». 
Безумовно, що кожне з цих визначень має право на самостійне 
існування в певних умовах педагогічної діяльності. Отже 
технологічний підхід в педагогіці включає систему дій учителя 
(викладача) і учнів, спрямованих на досягнення чітко визначеної 
мети шляхом послідовного та неухильного виконання певних 
навчальних дій в умовах оперативного зворотного зв’язку. 

Починаючи з 90-х років науковцями та педагогами-
практиками запропоновано декілька систем класифікацій 
педагогічних технологій. 

В реаліях інформаційного суспільства технологізація стає 
однією з найважливіших тенденцій розвитку освіти. Нові 
завдання, які постали перед системою післядипломної 
педагогічної освіти, вимагають застосування інноваційних 
педагогічних технологій. Л. І. Даниленко під освітніми 
інноваціями розуміє новизну, що істотно змінює результати 
освітнього процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові 
освітні, дидактичні, виховні системи; новий зміст освіти; нові 
освітні, педагогічні технології; методи, форми, засоби розвитку 
особистості, організації навчання і виховання; нові технології 
управління навчальним закладом, системою освіти [5]. 

Під інноваціями в системі післядипломної педагогічної 
освіти розуміють нові методики навчання, нові способи 
організацій навчальних занять, новий зміст навчання, що 
безпосередньо пов’язаний із змінами вимог до професійних 
компетентностей вчителів та якості освіти. 

Інноваційні технології навчання ґрунтуються на різних 
формах і рівнях співробітництва, яке розвивається від 
максимальної допомоги викладача (методиста) слухачеві-
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вчителю до послідовного зростання активності останнього та до 
переходу до повністю саморегульованих його дій, налагодження 
конструктивного партнерства з викладачем. Однією із 
найважливіших загальнопедагогічних і технологічних 
складових інноваційності в педагогіці є співробітництво, 
перебудова форм і методів навчання, що уможливлює 
сприятливі умови для їх самозміни, перетворення об’єкта в 
активного суб’єкта навчання [6]. 

Сьогодні традиційна система навчання, яка орієнтована лише 
на передачу знань, умінь і навичок, не може забезпечити 
повноцінний розвиток кожної особистості. Інноваційні 
технології забезпечують умови розвитку особистості, 
здійснення її права на творчий внесок, на особистісну 
ініціативу, на свободу саморозвитку. Саме тому, особливості , 
що притаманні освіті дорослих, підкреслюють необхідність 
пошуку та використання орієнтованих  на практику технологій 
навчання у процесі підвищення кваліфікації. 

Найбільш актуальними в галузі післядипломної педагогічної 
освіти, на нашу думку, є інновації, спрямовані на формування 
особистості вчителя як професіонала, а також на оновлення 
змісту навчального процесу (формування навичок метапізнання, 
співпраці та самоосвітньої діяльності). Необхідною умовою 
ефективного навчання дорослих є активне навчання, у якому 
переважають методи  і технології, спрямовані на самостійне 
засвоєння слухачами знань і набуття вмінь у процесі їхньої 
активної розумової і практичної діяльності. 

На наш погляд, серед інноваційних педагогічних технологій 
в системі післядипломної педагогічної освіти найбільш 
ефективними виявилися інтерактивні технології, тренінгові 
технології, інформаційні технології. Розвиток інформаційних 
технологій у сучасному світі зумовив перегляд традиційних 
підходів до освітнього процесу. Сьогодні в світі спостерігається  
формування освітніх систем нового покоління, ознаками яких є 
відкритість матеріалів для коментування, редагування в 
необхідних випадках та адаптації під конкретного користувача. 
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
систему освіти веде до зміни ролі вчителя, до появи нових 
методів,  організаційних форм та засобів навчання. Підвищення 
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кваліфікації вчителів є одним з основних моментів 
удосконалення освітньої системи та повинна бути спрямована 
на конкретні зміни в роботі вчителів, введення нових форм та 
засобів навчально-виховної діяльності. 

Розвиток інформаційних технологій у сучасному світі 
зумовив перегляд традиційних підходів до визначення 
перспективних форм організації освітнього процесу. В контексті 
інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій значні 
перспективи має навчання за дистанційною формою та 
використання у навчальному процесі сервісів Веб 2.0. 

У Миколаївському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти впроваджено очно-дистанційну форму 
підвищення кваліфікації вчителів інформатики на основі 
платформи дистанційного навчання Moodle та використання 
соціальних Інтернет-сервісів для підвищення кваліфікації 
вчителів інформатики в міжкурсовий період. Із метою 
підтримки очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації 
вчителів на порталі Миколаївського обласного інституту 
встановлено платформу дистанційного навчання Moodle. 
Викладачами та методистами інституту розроблені та розміщені 
на платформі Moodle (do.moippo.org.ua) дистанційні курси для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною 
формою навчання.  

Іншим напрямом використання сучасних інформаційних 
технологій для підвищення професійного рівня вчителів, який 
активно розвивається і набирає все більше прихильників, є  
використання таких Інтернет-сервісів, як соціальні мережі, 
служби обміну повідомленнями та відеоконференцій, вікі-
платформи та інші сервіси Веб 2.0. 

Сьогодні необхідно ознайомлювати педагогів із сучасними 
Інтернет-сервісами, їх впливом на розвиток особистості учнів та 
можливостями використання сервісів Веб 2.0 у навчально-
виховному процесі. Це вимагає від учителя не тільки оновлення 
знань, умінь та навичок у галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій, а й оволодіння новими вміннями щодо організації та 
управління учнівським колективом, організації  особистісно-
орієнтованого навчання із застосуванням ІКТ, коли роль 
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учителя полягає у спрямуванні учнів до пошуку рішень 
поставлених проблем, підтримки їх у спільній діяльності, 
навчанні учнів самостійно визначати цілі власної навчальної 
діяльності та планувати шляхи їх досягнення. Використання 
соціальних Інтернет-сервісів, зокрема сервісів Веб 2.0, 
допомагає формуванню ключових компетентностей учнів, коли 
кожен учасник навчально-виховного процесу виступає як у ролі 
учасника спілкування, так і організатора спілкування. Під час 
такої взаємодії відбувається розвиток інформаційної та 
комунікаційної, соціальної та загальнокультурної  
компетентностей як учнів так і вчителів. 

Науково-педагогічні працівники на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів і в міжкурсовий період ознайомлюють 
педагогів області з видами, дидактичними можливостями та 
шляхами використання сучасних сервісів Веб 2.0 у навчально-
виховному процесі, навчають співпрацювати в команді з 
колегами, використовувати мережні засоби організації 
інтерактивної взаємодії з учнями (сайти, блоги, сервіси Google, 
Вікі-середовище та спільноти, карти знань тощо), брати активну 
участь у професійних учительських спільнотах. Під час 
тренінгів та майстер-класів з використання сервісів Веб 2.0 
вчителі не лише вдосконалюють свою інформаційну 
компетентність, а й розвивають навички співпраці, 
комунікабельності та самоосвітньої діяльності, вміння 
визначати проблеми та шляхи їх розв’язання, відповідальність. 
Адже вчителі на власному досвіді опановують методи та 
прийоми формування компетентностей, які необхідні в 
сучасному суспільстві.   

На порталі Миколаївського обласного інституту 
післядипломної  педагогічної освіти постійно діє форум 
учителів інформатики, наявне посилання на мережні спільноти 
вчителів інформатики, котрі викладають у 5 класі, та вчителів 
інформатики Новоодеського району, які надають можливість 
спілкуватися вчителям із питань методики викладання предмета, 
програмної та технічної підтримки курсу, безпеки дітей у 
мережі. Викладачами та методистами інституту ведуться блоги 
та сайти, де висвітлюються актуальні питання, надаються 
консультації, організовуються та проводяться вебінари з 
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різноманітних питань для різних категорій педагогічних 
працівників. 

Навчання у закладі системи післядипломної педагогічної 
освіти повинно не тільки забезпечити засвоєння слухачем нових 
професійних знань, набуття вмінь і навичок, але сприяти 
формуванню низки професійно значущих і соціально 
необхідних в сучасності особистісних компетентностей: 
культури інноваційного мислення, комунікативної культури, 
вміння працювати в команді, толерантності, професійної 
відповідальності, організаційних якостей, лідерства.[7] 
Введення інформаційних технологій в освітній процес є однім з 
пріоритетних напрямів удосконалення системи післядипломної 
педагогічної освіти. Таке навчання вчителів в контексті 
інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій має значні 
перспективи.  
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(ІПМЕ НАНУ) 
Інтенсивний розвиток комп'ютерних технологій (e-learning) не 
вповільнюється, незважаючи на широке вже зараз 
використання не тільки в дистанційній, а й в он-лайновій освіті. 
Автоматизація викладацької праці йде також по лінії розробок 
засобів тестування і контролю умінь і навичок. Перший 
напрямок розвивається успішніше. Розвиток другого ми 
пов'язуємо із залученням викладачів до вирішення проблеми, і в 
першу чергу викладачів інформатики. Для цього слід 
забезпечити розробників не надто складним, але ефективною 
зброєю. Таким може виявитися передбачене Microsoft засіб для 
автоматизації рутинної роботи (VBA), призначене для 
непрограммірующіх фахівців. Розглянута практика розробки і 
використання системи контролю вміння працювати в додатках 
Excel і Access. Система готова до роботи в інших сферах. 
 

Взаємодія сфери освіти з комп'ютерними технологіями 
відбувається у взаємних впливах. Цим пояснюється настійні 
вимоги практики викладання не тільки контролювати знання, 
але й уміння, навички [1]. 

Мультимедійнезабезпечення: 
Подання лекційного матеріалу за допомогою 

мультимедійного проектора, характеризується рядом переваг, 
серед яких: можливість не тільки пояснити матеріал, але і за 
допомогою гіперпосилань показати рішення завдання у 
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відповідній програмі або інтернеті. А так же повторити рішення 
слухачем, для перевірки засвоєння. Такі можливості суттєво 
впливають на методику, орієнтовану на практику, створюють 
особливу атмосферу і організацію процесу навчання. 

Тестування: 
Програми тестування [2] отримали такий розвиток, що 

більша частина учнів у навчальних закладах світу проходять 
контроль знань з його допомогою. Тестування використовується 
не тільки для підсумкового і, що важливо, поточного контролю 
знань, але і як симбіоз презентації та тестування для навчання. З 
вибором траєкторії навчання при обліку індивідуальних 
особливостей. 

Віддаючи належне методиці контролю отриманих знань за 
допомогою тестування, практика викладання курсу інформатики 
(і близьких до нього предметів) ставить часто перед нами 
проблему автоматизації контролю вміння і навичок працювати 
на комп'ютері. 

Проте теорія і практика комп'ютерних технологій [3] дуже 
скупа на подібні комплексні пропозиції. Труднощі, очевидно, в 
синтезі дидактики і системного програмування. Складається 
враження, що подолати ремісничу озброєність інтелекту в галузі 
освіти доведеться знову силами викладачів [4]. Швидше за все, 
викладачів інформатики. Основна перешкода - у викладацькому 
середовищі традиційно успішніше вирішуються дидактичні 
проблеми, а не програмні. 

Вихід можна знайти у використанні вбудованої в додатки 
Microsoft Office системи, призначеної для автоматизації 
рутинних робіт - VBA (Visual Basic for Applications) [5]. VBA 
відноситься до сценарним мовам, головна характерна риса яких 
управління завданнями. 

Сценарій записується (в редакторі VBA) у вигляді 
послідовності коротких описів дій, виконуваних системою або 
за допомогою рекордера автоматично під час виконання завдань 
з оформленням у вигляді виконуваної програми. 

Наприклад, сценарій (витяг кореня з добутку 2-х чисел - 5 і 
10 в додатку Excel), створений за допомогою рекордера: 
Sub Макрос2 () 

  Range ("D8") = "= 5"                             'записати 5 в D8 
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  Range ("D10") = "= R [-2] C * 10         'записати [D8] * 10 в D10 
  Range (" D12 ") =" = SQRT (R [-2] C) ' витягти корінь з [D10] 

записати в D12 
End Sub 

Сценарій (макрокоманд) може виконуватися в пакетному або 
в одиночному (построчном) режимі, що істотно полегшує 
настройку при редагуванні макросу у вікні редактора VBA. 

Для автоматизації контролю вміння вирішувати завдання в 
додатках Excel і Access при оцінці результату для великих груп 
учнів необхідно виконати наступні роботи: 

I. Створення контенту. 
1. Бібліотека завдань для відповідного додатку складається 

з n груп по m завдань. Кожна група зі своїм коефіцієнтом 
труднощі. 

2. Визначення вагового коефіцієнта для кожної групи. 
3. Створення листів із завданнями і прихованим відповіддю 

рішення. 
II. Програмне забезпечення (перелік макросів). 

1. Імовірнісний набір n завдань (одне з кожної групи) для 
кожного випробуваного. 

2. Визначення сумарної оцінки відповідей (100-бальна 
система) за запитом або за закінченні заданого часу. 

3. Забезпечити сприйнятливість до відповідей у вигляді 
чисел, таблиць, розкиданих чисел, текстів, формул, 
наближених відповідей. 

4. Обробка часу. Фіксація часу початку сеансу, моніторинг 
часу, фіксація закінчення заданого часу і закінчення 
сеансу. Показ поточного часу сеансу та загальної оцінки. 

5. Завершення роботи. Видалення завдань з обнуленням 
вихідних даних. 

III. Викладацька настройка параметрів роботи системи. 
Перевірка пароля; ввід часу контролю; визначення 
кількості завдань в сеансі; завдання вагових коефіцієнтів - 
оцінки кожного завдання. 

IV. Допоміжні макроси. Приховати / відобразити листи із 
завданнями; задати / зняти пароль на аркушах; оновлення 
завдань (з файлу нових завдань, або заміна бібліотеки під 
інший додаток). 



 199

П'ятирічна практика використання подібної системи не 
тільки для модулів в Excel і Access, але і подмодулей, для 
поточного контролю показала гармонійність і закінченість 
всього ланцюжка комп'ютерних технологій навчання в курсі 
інформатики та близьких до нього. Готовність обробляти дані 
економіки, бухгалтерії, розрахунки в будівництві, фінансах та 
інших сферах. Вирішена проблема великих витрат аудиторного 
часу і терпіння з низькою ефективністю при оцінці вміння 
працювати на комп'ютері для великих груп учнів. 
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ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ HOT POTATOES ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Іваницька Н.А., Уханов І.Б. 

Славутицька філія НТУУ «КПІ» 
У статті розглядаються технічні можливості комп’ютерної 
програми Hot Potatoes в системі роботи сайту навчального 
закладу. Визначається її дидактична функція для дистанційного 
навчання 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Для 
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функціонування сучасного навчального середовища на основі 
сайту необхідне використання такого програмного 
забезпечення, яке б дозволяло взаємодіяти усім учасникам 
навчально-виховного процесу. Відповідно, виникає проблема: 
використання  яких комп’ютерних програм забезпечить 
узгоджену роботу із сайтом.  
Вирішення зазначеної проблеми передбачає розв’язання такого 
практичного завдання: впровадження дистанційного навчання 
(ДН) у навчально-виховний процес.    

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. На сучасному етапі розвитку 
фізичної освіти використання інформаційних технологій у 
навчанні фізики розглядали у своїх дослідженнях такі науковці: 
Т.  Довга, Г. Жабєєв, О. Желюк, Ю. Жук, О. Мартинюк, О. 
Моклюк, В. Муляр, О. Пінчук, І. Пустиннікова, А. Сільвейстр, 
Н. Сосницька,  М. Старовіков, І. Теплицький та ін. Вони 
розглядали дидактичні властивості комп'ютерних засобів 
навчання та педагогічні підходи до комп'ютеризації навчального 
процесу та створення педагогічних технологій. Однак, питанню 
програмного забезпечення, його ролі у визначенні функцій 
середовища, де відбувається ДН, зазначені дослідники уваги не 
приділяли. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Оскільки, комп’ютерні програми мають певні 
технічні можливості, то їх опис дозволить нам визначити 
відповідні функції  навчального середовища, призначеного для 
дистанційного навчання. Тому метою нашої статті є виявлення 
переваг та недоліків комп’ютерної програми Hot Potatoes (в 
перекладі з англійської - «гаряча картопля»)  як складової сайту 
навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Програма Hot 
Potatoes [2] була розроблена в Центрі інформаційних технологій 
Університету Вікторії, Канада і на сьогоднішній день широко 
використовується у всьому світі при вивченні будь-яких 
дисциплін. Вона передбачає використання вправ, що 
створюються за допомогою 5 блоків програми [1], кожен блок 
може розглядатися як самостійна програма: 

1. JQuiz – служить для створення питань з вибором 
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правильної відповіді серед кількох можливих. Є 
можливість включення таймера для відліку часу, що 
залишився для надання відповіді. 

2. JCloze – утиліта для створення речень з “проміжними 
текстовими полями”, які повинен заповнити користувач. 

3. JMatch – утиліта для створення тестів на встановлення 
відповідності. 

4. JCross – модуль для побудови HTML-кросвордів в сітці 
15×15 знаків. На основі системи питань “горизонтально” 
і “вертикально” користувач вписує відповіді, можливе 
використання підказки. 

5. JMix – дозволяє створювати речення, які користувач 
повинен розмістити в правильній послідовності, маючи в 
розпорядженні окремі складові частини. 

Усі вправи виконуються в режимі тренування (режим 
тестування передбачений тільки для питань із множинним 
вибором відповіді). Результат виконання завдань оцінюється у 
відсотках і виводиться на екран після проходження тесту. 
Невдалі спроби приводять до зниження оцінки. Шоста версія 
програми містить також додатковий блок Masher (Інструменти), 
що дозволяє поєднувати створені вправи й інші навчальні 
матеріали в тематичні блоки, уроки й навчальні курси. 

Інструментальна програма-оболонка Hot Potatoes являє 
собою комплекс програм, що дозволяють створювати близько 
десятка різних типів інтерактивних завдань з використанням 
тексту, графіки, звуку або відео. Програма надає викладачам 
можливість самостійно створювати електронні завдання і тести 
без знання мов програмування і залучення фахівців в цій 
області. 

Комп’ютерна програма Hot Potatoes надає такі переваги 
розробникам додатків: 

- інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 
- можливість використання звука та відео; 
- широкі можливості зміни дизайну; 
- не потребує знання мов програмування; 
- підвищує мотивацію до навчання; 
- оптимізує процес навчання; 
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- спрощує перевірку. 
Вчителям зазначена комп’ютерна програма надає такі 

переваги в управлінні навчально-виховним процесом: оптимізує 
процес навчання; спрощує перевірку. Варто також відмітити, що 
інструментальна оболонка для створення тестових завдань Hot 
Potatoes дозволяє надсилати результати пройдених тестів учнів  
на електронну адресу вчителя. Всі вправи виконуються в 
режимі тренування (режим тестування передбачений лише для 
питань з кількома відповідями ). Результати виконання завдань 
оцінюються у відсотках, невірні відповіді призводять до 
зниження оцінки. 

Крім зазначених переваг програма має також і певні 
недоліки, серед яких:  

● складність розробки науково обґрунтованого змісту 
тестів; 

● можливість відгадування учнями правильних відповідей, 
а, отже, ймовірність помилкової оцінки; 

● відсутність безпосереднього діалогу між викладачем і 
учнем і, як наслідок, можливості пояснення помилки. 

Висновки. Зазначені переваги та недоліки комп’ютерної 
програми Hot Potatoes, яка функціонує як складова сайту 
навчального закладу, вказують на важливу дидактичну функцію  
середовища, де відбувається ДН: контролюючу, завдяки якій 
забезпечується контроль за виконанням учнями тестових 
завдань з навчальної дисципліни. 
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ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВУЗУ 

Іващенко В.П., Швачич Г.Г. 
Національна металургійна академія України 

Розглядається об'єктно-орієнтована модель системи, яка 
забезпечує вирішення комплексу задач планування та звітності 
в умовах нечітких множин на основі симетричних пар 
криптографічних ключів. На відміну від класичних реляційних 
баз даних, модель дозволяє ефективно вирішувати комплекс 
задач автоматичних транзакцій. До них відносяться: 
успадкування параметрів плану минулого періоду в плані нового 
періоду, успадкування раніше описаних структур, видалення і 
додавання в робочий план нового періоду нових структур, що 
підлягають інтерактивному опису, автоматичну проводку 
інформації для необхідного періоду часу та ін. Об'єктно-
орієнтована модель системи створена на платформі новітніх 
SET-орієнтованих (без'ядерних) технологій і розподілених 
обчислень (MIDAS). 

 
Останнім часом отримала широке поширення класична 

модель побудови реляційних баз даних, що описує жорсткі 
відносини між об'єктами. Така  модель не повною мірою 
задовольняє ряду вимог, таких, наприклад, як динамічні системи 
планування, звітності та ведення документації. Уявна простота 
опису зв'язків між об'єктами в простих (прозорих) системах 
важко реалізувати в складних системах, що вимагають 
рекурентних відносин. 

Розробка єдиного інформаційного стандарту задач 
планування навчального процесу у ВНЗ є актуальною і вельми 
трудомісткою задачею. Це пов'язано з часто змінюваними 
вимогами до ведення навчального процесу, наявністю певних 
традицій у ВУЗах, що призводить до роботи з невизначеною 
інформацією, тобто від розробника потрібно рішення задач в 
умовах нечітких множин. Перехід на кредитно-модульну форму 
навчання певною мірою сприяє стандартизації інформації, 
особливо в частині єдності навчальних планів і програм. Тим не 
менш, будь-яка система повинна забезпечувати достатню 
гнучкість, врахування специфіки ВУЗу, особливо щодо 
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існуючих традицій і шкіл. 
Прикладами вдалих рішень розглянутого класу задач є 

динамічні індексовані системи, що володіють великим 
життєвим циклом. Наприклад, "1С: Бухгалтерія" та "1С: 
Підприємство", а також менш поширена програма "Project". При 
цьому додатки "1С" функціонують по детермінованим 
правилам, а їх адаптація до змінюваних умов виконується 
розробником на підставі змін до нормативних документах. 
Також слід зауважити, що класифікатори відносин зазначених 
додатків завідомо відомі. 

З метою гнучкого доступу до інформації в базах даних 
застосовується мова структурованих запитів SQL. Мова SQL 
дозволяє створювати складні динамічні зв'язки між 
неіндексовані полями таблиць на основі простих SQL-
пропозицій. Однак, система, побудована на основі SQL-сервера, 
має високу експлуатаційної вартістю, що для ВНЗ найчастіше є 
проблематичним. Крім того, не всякий співробітник, наприклад 
навчального відділу, в стані оперативно сконструювати SQL-
запити. Таким чином, хоча мова SQL і має унікальну гнучкість, 
її інтерактивне застосування (приховане допускається), швидше 
за все, неприйнятно. 

Проведений аналіз показав, що тільки математично 
обґрунтована модель автоматичної класифікації інформації 
дозволяє достовірно описати інформаційний реєстр, визначити 
єдиний стандарт (системний інтерфейс) для всіх розв'язуваних в 
системі задач і в значній мірі скоротити час і ресурси, необхідні 
для розробки системи в цілому. 

Відмова від традиційної реляційної моделі побудови баз 
даних і заміна її паралельним пакетом набору даних, 
підтримуваних власним процесором відносин, дозволяє 
ефективно вирішувати завдання з глибокими рекурентними 
зв'язками, як у монопольному режимі експлуатації, так і в 
умовах розподілених систем. 

Запропонована об'єктно-орієнтована модель системи 
забезпечує вирішення комплексу задач планування та звітності в 
умовах нечітких множин на основі симетричних пар 
криптографічних ключів. Ідентифікатори об'єктів 
(криптографічні ключі), що описують структуру ВНЗ та процес 
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навчання, автоматично генеруються на основі повних назв 
структурних підрозділів, спеціальностей, дисциплін і т.д. Для 
генерації ключів використовується одностороння хеш функція 
CRC32 (стандарт NIST). 

Сукупність криптографічних ключів є заголовком  задачі, яка 
розв’язується. Процесор відносин описується макрофункції і 
являє собою серверний модуль, що забезпечує обробку задач. З 
точки зору процесора відносин усі завдання є паралельними. 
Звідси випливає, що задачі можуть підключатися до системи по 
мірі виникнення їх потреби. 

Кожна задача описується лінійною інформаційною таблицею 
у форматі CDS (бінарному представленні формату XML), що 
забезпечує компактні файли без'ядерної бази даних. 

На відміну від класичних реляційних баз даних, 
запропонована модель дозволяє ефективно розв’язувати 
комплекс задач автоматичних транзакцій, таких як: 
успадкування параметрів плану минулого періоду в плані 
нового періоду, спадкування раніше описаних структур, 
видалення і додавання в робочий план нового періоду нових 
структур, що підлягають інтерактивному опису, автоматичну 
проводку студентів у всьому періоді їх навчання та ін. 

Гнучкий опис структури підрозділів ВНЗ, навчальних планів 
і програм, спеціальностей, складу студентських груп забезпечує 
одночасну зміну даних у всіх задачах, які розв'язуються 
системою. 

Слід зазначити, що об'єктно-орієнтована модель системи, 
побудована на платформі новітніх SET орієнтованих 
(без'ядерних) технологій і розподілених обчислень (MIDAS), 
єдина стандартизація задач і прийнята відкрита архітектура 
системи відкривають можливості до подальшого її розвитку в 
міру інформаційної потреби та виконанню паралельних робіт 
незалежними розробниками в сучасних середовищах Delphi і С 
++ Builder. 
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СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТЕСТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
Івлієва О.М. 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
Представлено метод критеріально-орієнтованого тестування 
як інструмент визначення навчальних та професійних 
компетенцій майбутніх вчителів інформатики. Розглянуто 
особливості створення тестів, процедури їх  проведення у 
формі комп’ютерного тестування. Висвітлено процедури 
перевірки якості тестів  валідність, об’єктивність,  
надійність та точність. 
 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної вищої школи та її 
інтеграції в європейський освітній простір проблема діагностики 
навчальних досягнень студентів у закладі вищої освіти набуває 
особливої актуальності..  

Великою перевагою тестового іспиту є уніфікація вимог, 
застосування єдиного критерію і норм оцінювання, економія 
часу тих, хто складає іспит, і викладачів. 

Відомо, що оцінка знань за допомогою тесту має ряд 
переваг: 

- об'єктивність – правильна відповідь на кожне з питань 
тесту заздалегідь встановлюється  розроблювачами; 

- перевірка великого обсягу знань одночасно в усіх 
екзаменованих за відносно невеликий проміжок часу. 

Але тестовий іспит має і деякі вади: 
- складання тестових завдань потребує певної кваліфікації; 
- вибіркові відповіді можуть мати елемент підказки; 
- тестові питання дозволяють досить надійно перевірити 

знання, а рівень сформованості професійного мислення 
майбутнього фахівця за допомогою педагогічних тестів можна 
перевірити тільки опосередковано. 

У системі сучасних підходів до розробки  тестових 
діагностичних методик все частіше пріоритетність надається 
критеріально-орієнтованому тестуванню. Цей напрямок теорії 
вимірювання знань пов’язаний з доробками А.Анастазі, Р.Ебеля, 
Дж.Макла, Е.Стоунса, Х.Уельса, Р.Фріке, Дж.Ханта та ін. Ця 
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методика зорієнтована на порівняння одержаних результатів у 
підготовці майбутнього фахівця з мінімізованими необхідними 
вимогами, досягнення яких забезпечує потрібний рівень 
професійної підготовки. Дослідники визнають більший 
динамізм та потенційні можливості групи методик,орієнтованих 
на критерій, в оцінці не лише кількісної сторони рівня 
підготовки спеціаліста, але й аналізу фахової підготовки у 
якісному плані (Анастазі А., Гуревич К.М., Подласий І.П., 
Стоунс Е. та ін.). 

Критеріально-орієнтовані тести - методи діагностики, що 
виявляють, наскільки випробовуваний володіє знаннями, 
навичками розумових дій, які потрібні для виконання певних 
класів навчальних або професійних завдань. Критерієм служить 
наявність або відсутність цих знань. За змістом критеріально-
орієнтовані тести є інструментом зворотного зв'язку в 
організації процесів навчання.. Результати тестування, 
проведеного за допомогою цих методик, оцінюються не за 
порядковим місцем випробовуваного у вибірці і не по 
відношенню до статистичної норми, а по відношенню цих 
результатів до усієї суми тестових завдань. Кожне із завдань 
побудоване з ключових понять і термінів критерію, з якими 
випробовуваному пропонується виконати логічні операції. 

Створення тестів в межах критеріально-орієнтованого 
підходу ґрунтується на визнанні планомірного характеру 
навчання, його протіканні у відповідності із заздалегідь 
сформульованими цілями. За точку відліку у визначенні 
успішності в таких тестах приймається не характеристика 
виконання завдань усіма студентами, а конкретна галузь змісту 
навчальної діяльності 

Теоретичне підґрунтя застосування критеріально-
орієнтованих тестів у навчанні складають роботи В.П.Беспалька, 
в яких висвітлено питання про класифікацію рівнів навчання 
(засвоєння)  залежно від характеру діяльності, що виконується 
[2]. 

Проблема тестової перевірки знань у вищий школі, на 
відміну від загальноосвітньої, одержала свій розвиток з 
інформатизацією освіти, з впровадженням інформаційних 
технологій навчання. 
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Склався й певний досвід застосування критеріально-
орієнтованих тестів у навчальному процесі вишів України. 
[напр.,5]. 

Рішенням Вченої Ради Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету семестрові екзамени проводяться у 
формі комп’ютерного тестування. Автором було складено ряд 
тестів з навчальних дисциплін, зокрема, з математичного аналізу 
(І та ІІІ семестр вивчення) і теорії ймовірностей та математичної 
статистики. 

Введення підсумкового тестування потребувало певних змін 
у викладанні: студентів необхідно готувати до такого іспиту вже 
в процесі навчання, і тому, паралельно з підготовкою 
підсумкового тестового іспиту, проводився  тестовий контроль 
знань відповідних тем. 

Зазвичай, при тестовому контролі використовуються 
завдання наступних типів: 

● засновані на виборі правильної відповіді з декількох 
(закриті, вибіркові); 

● на знаходження співвідношення між питаннями та 
відповідями;  які потребують позитивної або негативної 
відповід; 

●   засновані на дописуванні необхідного тексту; 
● завдання з недостаючими данними; 
●  завдання на правильну послідовність. 
Однією з основних вимог критеріально-орієнтованого 

тестування є включення до тестів завдань, різних за ступенем 
складності [2, С.94]. 

Особливості тестових програм, складених спеціалістами 
кафедри інформатики Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, передбачали використання завдань з вибором 
однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих 
(одноваріантний вибір), з вибором декількох правильних 
відповідей з чотирьох запропонованих (поліваріантний вибір), 
тест з відкритою відповіддю, яка представлена числом та 
завдання на вибір короткої відповіді так/ні. Аналіз  
запропонованих видів тестових завдань дозволяє стверджувати, 
що тим самим забезпечені основні потреби з вибору як форми 
відповіді студента, так і можливостей використання  питань 
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різного ступеню складності. 
Взявши за основу шкалу рівнів засвоєння В.П.Беспалька, ми 

конструювали завдання трьох рівнів складності. 
Як правило, завдання І рівня передбачали відтворення 

означень, властивостей математичних об’єктів, застосування 
елементарних алгоритмів, правил розрахунків, наприклад: 

Зв'язок між поняттями події та  випробуванням є 
наступним (оберіть вірну відповідь) 

1)      Подія – результат випробування 
2)      Випробування – результат події 
3)      Зв’язку між цими поняттями немає 
4)      Подія – вид випробування 

  
Послідовність {xn} називається обмеженою, якщо 
існують такі числа m і М, що для  n N виконується 

1)      m≤{xn}≤M 
2)      m≤{xn}≤M 
3)      m≤xn≤M 

4)      m≤ ≤M 
Інтерпретуюча діяльність студента спрямована на те, щоб 

глибше проникнути у суть явища, пояснити його, осмислити з 
різних точок зору. На цьому рівні діяльність є продуктивною, 
яку можна характеризувати через ступінь оволодіння уміннями 
застосовувати засвоєну нформацію у практичній сфері для 
розв’язання деякого класу задач, зокрема на основі 
використання зразка. Завдання другого рівня вимагали вмінь, 
інтерпретації, порівняння, узагальнення, застосування 
теоретичних знань у стандартних ситуаціях. Прикладами 
завдань другого рівня можуть бути: 

Скільки елементів містить наступна множина: 
{{x},x,{x,{x}}}?     
 

Творча активність студентів була спрямована на 
створення нових продуктів діяльності. Найбільш характерна риса 
творчої діяльності – вироблення принципово відмінних від 
засвоєних програм розв’язань і дій. Завдання третього рівня 
складності вимагала від студентів творчого підходу до 
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розв’язання. 
Відтак, робота зі студентами організовувалася таким чином, 

щоб була представлена можливість перевірки рівня 
сформованості всіх видів діяльності  від репродуктивної до 
діяльності продуктивної. 

Після проведення процедури тестування логічним є 
дослідження якості тестів. У ході аналізу якості тестів потрібно 
було встановити їх основні характеристики  валідність, 
обєктивність,  надійність та точність [1]/ 

Тест називається валідним, якщо він вимірює те, для 
вимірювання чого він призначений [4]. Для тестів вимірювання 
навчальних досягнень на перший план висувається вимога 
валідності за змістом. Валідність за змістом закладалася у тести 
вже при виборі завдань. Тести складалися відповідно до діючих  
навчальних програм підготовки фахівців. 

Валідність за однозначністю визначається за допомогою 
співставлення результатів з зовнішнім критерієм. 

У рамках дослідження було проведено порівняння 
результатів тестування з результатами роботи студентів 
протягом семестру. Дослідженню підлягали тести з 
математичного аналізу (І семестр)  і теорії ймовірностей та 
математичної статистики (V cеместр), складені для перевірки 
навчальних досягнень студентів – майбутніх вчителів 
інформатики. Критерієм валідності виступав коєфіцієнт 
кореляції rxy, де 

x  кількість балів за результатами поточного контролю, 
що включав оцінку роботи студента на практичних заняттях, 
виконання поточних та модульних контрольних робіт, 
самостійну роботу; 

у – результат тестування - кількість балів, набраних 
при виконанні тестів. 

Коефіцієнт кореляції — характеристика ступеня  
лінійного взаємозв'язку між двома співзалежними ознаками. 
Чим ближче значення r до ±1, тим щільніший зв’язок. Знак “+” 
вказує на прямий зв’язок. При r=0 зв’язок відсутній.  

Отримане значення коефіцієнта кореляції rxy =0,76 
свідчить про те, що зв'язок між показниками є  прямий, тісний.  
Деяка віддаленість від 1 обумовлена тим фактом, що залежність 
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між х та у є більш  складною, ніж лінійна. 
Надійність – відносна стабільність, стійкість, 

узгодженість результатів тестування в первинному і повторному 
його використанні з одними і тими самими досліджуваними. 
Дослідження виконання цієї характеристики планується на 
початку наступного семестру. 

Тест вважається об’єктивним, якщо вплив суб’єктивних 
дій тих, хто проводить тестування є мінімальним. Мінімізація 
впливу суб’єктивних чинників забезпечується стандартизацією 
умов проведення тестування, оцінювання та аналізування 
результатів. Стандартизація умов тестування була забезпечена 
наступними факторами: 

·         об’єктивністю проведення тестування; 
·         об’єктивністю обробки даних; 
·         об’єктивністю інтерпретації результатів. 

Аналогічно визначалися характеристики тестів з теорії 
ймовірностей та математичної статистики. 

Отже, складені і застосовані тести з математичних 
дисциплін для перевірки навчальних досягнень майбутніх 
вчителів інформатики вивчають сформованість як 
репродуктивної, так і продуктивної та творчої складових 
професійно орієнтованих знань з предметів математичного 
циклу. Прведене дослідження якості тестів дозволяє 
стверджувати, що розроблені тести  є валідними, обєктивними,  
надійними та точними, а, значить, якісно вимірюють 
досліджувану якість і можуть бути використаними у подальшій 
роботі. 

  
Література 

1.    Анастази А. Психологическое тестирование: Кн.2: Пер. с 
англ. / Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского.- М.: 
Педагогика, 1982.- 336 с. 

2.    Беспалько В.П. Критерии для оценки знаний учащихся и 
пути оптимизации процесса обучения // Теория поэтапного 
формирования умственных действий и управление процессом 
учения.- М.- 1967.- С.3-23. 

3.    Булах І.Є. Створюємо якісний тест : навчальний посібник / 
І.Є. Булах, М.Р.Мруга. –  К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с. 



 212

4.   Ингекамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем.- М.: 
Педагогика, 1991.- 240 с. 

5.Лузик Э.В. Разработка и внедрение критериально-
ориентированых тестов достижений по учебным дисциплинам, 
формирующим общенаучную подготовку в инженерном вузе: 
Учебно-методическое пособие.- К.: КЛМГА, 1996.- 27 с. 

 
 

ТЕХНОЛОГІЇ  ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ: ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Каменєва Тетяна Миколаївна 
МНУЦ 

У роботі розглядаються соціально-економічні й психолого-
педагогічні чинники впровадження й розвитку технологій 
електронного навчання. Обкреслене коло можливостей 
електронних технологій для активізації навчальної діяльності 
студентів в електронному освітньому просторі. Виділені 
технічні, психологічні та методичні, переваги використання 
електронних технологій щодо підвищення ефективності 
навчально-педагогічного процесу. 
 

Сьогодні одним з найпоширеніших засобів діяльності 
людини є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які 
стають могутнім каталізатором і визначальним джерелом 
об'єктивного розвитку інформаційного суспільства [1]. Розвиток 
електронного навчання є адекватним відгуком системи освіти 
багатьох країн на процеси інтеграції, глобалізації й 
інформатизації суспільства. 

Інформатизація суспільства – це інтелектуальний і 
матеріальний процес, спрямований на створення глобальної 
інфраструктури сучасних засобів опрацювання, зберігання, 
розповсюдження і застосування інформації, яка стає 
стратегічним ресурсом суспільства [2]. 

Одним із складників процесу інформатизації суспільства є 
інформатизація освіти. 

Інформатизація освіти — упорядкована сукупність 
взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-
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економічних, навчально-методичних, науково-технічних, 
виробничих та управлінських процесів, спрямованих на 
задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і 
телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного 
процесу і тих, хто цей процес забезпечує [3, 4]. 

На думку В.Ю.Бикова, інформатизація освіти суттєво 
впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання й 
керування навчально-пізнавальною діяльністю, призводить до 
змін в діяльності студентів, викладачів, керівників навчальних 
закладів і, тому, повинна охопити всі напрямки і сфери їх 
діяльності [4]. 

Головною метою інформатизації освіти є формування 
інтелектуального потенціалу нації, двигуна наукового й 
соціально-економічного розвитку суспільства. Реалізація цієї 
мети передбачає розв'язок таких завдань: 

1) модернізація змісту й технологій навчання, що 
відповідають сучасним освітнім пріоритетам та максимально 
використовують переваги ІКТ для підвищення якості освіти; 

2) створення системи методичної підтримки навчання в 
умовах інформатизації навчального процесу; 

3) підвищення кваліфікації, перепідготовки й підготовки 
педагогічних, адміністративних і інженерно-технічних кадрів, 
готових ефективно використовувати в навчальному процесі 
сучасні ІКТ; 

4) формування та постійне розширення електронного 
освітнього простору із забезпеченням всіх взаємодій між 
учасниками навчального процесу; 

5) розробка нормативної бази, створення системи 
проектування й керування процесом інформатизації; 

6) забезпечення якості, стандартизації й сертифікації засобів 
ІКТ в освіті; 

7) інформатизація процесу управління освітою [4, С. 504–
505]. 

У цьому зв'язку впровадження й розвиток технологій 
електронного навчання має широку перспективу, яку 
визначають не тільки технічні, економічні, соціальні, але й 
психолого-педагогічні чинники. 

Розглянемо їх детальніше. 
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Революція в області ІКТ, зокрема мережних засобів 
комунікації, ліквідували просторові й часові бар'єри доступу до 
знань і створили ефективні засоби для обробки інформації й 
здійснення інформаційного обміну. 

Ваговим фактором впровадження й розвитку технологій 
електронного навчання є створення потужної технічної й 
інформаційної інфраструктури навчальних закладів із 
розвиненим інформаційно-навчальним середовищем, 
впровадження Інтернет технологій і створення комунікаційних 
мереж (глобальних, національних, кампусних, локальних). Нині 
вже створені й експлуатуються у освітніх закладах навчально-
пізнавальні системи, доступ до яких здійснюється за допомогою 
локальних комп'ютерних мереж і мереж кабельного 
телебачення. Поява мультимедійних комп'ютерів і розробка 
програмних додатків до них, розвиток технічних засобів 
телекомунікації створили об'єктивні технічні передумови для 
розвитку електронного навчання. 

Сьогодні стає очевидним, що основним показником 
економічного розвитку суспільства слід уважати підвищення 
якості підготовки кваліфікованих фахівців у різних областях 
суспільного життя. Якість освіти — головний складник 
людського капіталу, є основоположним елементом 
конкурентоспроможності та стійкого розвитку країни. 
Недостатній рівень якості освіти фахівців і їх кваліфікації 
відображуються, звичайно, на ефективності економіки. 
Модернізація освітніх процесів в інформаційному суспільстві 
спрямована, першорядно, на досягнення високого рівня якості 
освіти, яка є основоположним елементом 
конкурентоспроможності людини в глобальному світі, а, тому, 
основним чинником економічного розвитку держави. 

Впровадження технологій електронного навчання в 
навчальний процес створює додаткові умови для підвищення 
якості освіти за рахунок: 

·  розробки й використання інноваційних освітніх технологій 
навчання; 

·  диференціації навчально-виховного процесу для найбільш 
повного розвитку здатностей особистості, розкриття її творчого 
потенціалу; 
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·   організації ефективної колективної навчальної діяльності, 
у тому числі екстериторіальної і спільної міжнародної (освіта 
без кордонів); 

·   розширення електронного простору й підвищення вільного 
доступу до інформаційних освітніх ресурсів; 

·   створення нового покоління електронних засобів 
навчального призначення; 

·   розвитку засобів оцінювання результатів навчальної 
діяльності та управління навчанням [3, 4]. 

Отже, в інформаційному суспільстві якість освіти стає 
головним аргументом економічного розвитку суспільства в 
цілому, забезпечуючи такий рівень життєвої й професійної 
компетентності людини, яка б задовольняла, насамперед, її 
потреби, а також потреби суспільства і держави. 

Необхідність впровадження цілісного педагогічного процесу, 
що готовить фахівців широкого профілю, здатних орієнтуватися 
в багатьох напрямках людської діяльності й швидко 
самонавчатися є провідною метою модернізації системи освіти й 
основним психолого-педагогічним чинником розвитку 
електронного навчання. 

Електронне навчання – нова форма організації навчального 
процесу, що базується на самостійній навчальній роботі тих, хто 
навчаються за допомогою розвинених електронних освітніх 
ресурсів. Середовище навчання характеризується тим, що 
студенти в основному, а часто й зовсім, віддалені від викладача 
в просторі й / або в часі, у той же час вони мають можливість у 
будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів 
електронних телекомунікацій [5]. 

Серед провідних психолого-педагогічних факторів розвитку 
технологій електронного навчання в інформаційному 
суспільстві акцентуємо увагу на таких: 

·   спрямування освіти на всебічний розвиток його 
особистості; 

·   активізація навчальної діяльності студентів; 
·   реалізація педагогічного процесу на основі особистісно 

орієнтованої парадигми навчання; 
·   формування ідеології неперервної освіти; 
·   індивідуалізація навчального процесу; 
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·   підвищення ролі самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів; 

·   впровадження інноваційних освітніх стандартів у змісті та 
методах їх навчання; 

·   створення інноваційного та професійно-спрямованого 
характеру змісту навчання [8]. 

Відмінною рисою інформаційного суспільства є зростання 
інтересу до психологічних ресурсів людини як основи для всіх 
інших ресурсних складових людської цивілізації. Орієнтир на 
якогось середнього студента, що панував ще зовсім недавно в 
системах освіти багатьох країн світу, сьогодні не влаштовує не 
тільки того, кого навчають, але й державу. У сучасному 
інформаційному суспільстві в явній формі прослідковується 
залежність між успіхами майбутніх фахівців і рівнем їх 
всебічного особистісного розвитку. 

Всебічний розвиток кожної окремої людини на основі його 
здібностей ― це головний важіль подальшого прогресу 
суспільства, особливо в умовах переходу до суспільства знань, 
де успіх будь-якої виробничої діяльності й будь-якої сфери 
життєдіяльності більшою мірою залежатиме від рівня 
інтелектуального розвитку людини. 

У період індустріального розвитку суспільства навчальний 
процес орієнтується на індивідуально-відчужену, інформаційну 
модель освіти, у якій домінуючою метою є одержання 
відповідних знань, умінь і навичок. Створюються однакові 
умови для всіх студентів, оскільки вважається, що вони повинні 
розвиватися лише під впливом соціально-організованих 
педагогічних дій, без достатнього врахування і використання 
суб'єктного досвіду того, хто навчається, як активного творця 
власного розвитку (самоосвіти, самовиховання) [6, С. 88]. 
Потреби особистості й індивідуальні здібності людини в цьому 
випадку не беруться до уваги. Централізований характер 
управління в освіті сприяв зростанню уніфікації як навчальних 
програм, так і засобів навчання, що приводило до тотального 
усереднення особистості. 

Досліджуючи проблеми і протиріччя традиційних освітніх 
систем, Г.О.Балл робить висновок про те, що сьогодні 
традиційну систему освіти не можна кваліфікувати як 
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гуманістичну, оскільки в ній домінують рецептивно-
репродуктивні методи, спрямовані не на творчий розвиток 
студентів, а лише на засвоєння ними суми знань, умінь і навичок 
відповідно до навчальної програми. На його думку, гуманізм в 
освіті передбачає урахування індивідуальних особливостей 
кожного учня, зокрема, його прагнень і інтересів, рівня і якості 
його здатностей, типу темпераменту й чорт характеру [7]. Крім 
того, традиційна система освіти виявилася відірваною від 
практики, від тих проблем, які виникають у фахівців у процесі 
професійної діяльності в нових соціально-економічних реаліях, 
зокрема, на ринку праці. Це стримує поліпшення соціальних 
характеристик, які визначають адекватність рівня кваліфікації 
майбутніх фахівців прийнятим вимогам, соціальним нормам, 
державним освітнім стандартам. 

Тому, на сучасному етапі розвитку освітніх систем, виникає 
необхідність нової парадигми освіти, головний зміст якої – 
подолати орієнтацію традиційних освітніх систем на 
інформаційну модель навчання й змінити її на практично-
орієнтовану. Такою парадигмою є особистісно орієнтована 
парадигма навчання, яка виражає тенденцію гуманістичної 
педагогіки. Особистісно орієнтоване навчання спирається на 
низку вихідних психолого-педагогічних принципів. Це 
принципи гуманізації, духовності, особистісного підходу, 
єдності соціалізації та індивідуалізації, партнерства, 
психологізації та екологізації. 

Аналіз досліджень з проблем особистісно орієнтованої освіти 
дає підстави стверджувати, що даний підхід робить особистість 
студента з його внутрішніми потребами і мотивами, 
суб'єктивним досвідом і індивідуально-психологічними 
особливостями центральною фігурою в навчальному процесі, а 
саму навчальну діяльність спрямовує на опанування способами 
самостійного оволодіння знаннями та розвиток умінь 
застосування отриманих знань на практиці. При цьому 
основними завданням викладача повинні стати організація 
пізнавальної діяльності студентів і відбір відповідних методів, 
форм і засобів навчання. 

Електронне навчання найбільш адекватне відтворює 
інтеграцію традиційної й дистанційної форм навчання. Воно 
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інтегрує різні методи й форми навчального процесу та надає їм 
якісно новий рівень. З появою мережних засобів зв’язку як 
інноваційної платформи для розвитку електронного навчання 
почали швидко розвиватися нові (інтегративні) методи — 
методи е-навчання. До них відносяться такі: мультимедійні 
лекції, мультимедійні презентації студентів, електронне 
тестування, метод „електронний портфель студента”, метод 
„електронний кейс”, метод телекомунікаційних проектів, ділові 
електронні ігри, проблемні дискусії тощо. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної теорії та практики 
електронного навчання дозволяє визначити методичні переваги 
використання електронних технологій для інтенсифікації 
навчального процесу. Серед них виділяємо такі: 

·   висока мотивація студентів; 
·   підвищення рівня автономії навчальної діяльності 

студентів;методична різноманітність форм, методів, режимів, 
прийомів навчання; 

·   легкість в організації повторення вивченого матеріалу; 
·   модульность електронних навчальних матеріалів; 
·   цільове призначення та адекватність навчально-

методичних і довідкових матеріалів рівню підготовки студентів; 
·   моделювання особистісного й професійно значущого 

контексту навчальної діяльності; 
·   формування індивідуальних стратегій, способів та 

прийомів самонавчання [8]. 
Вважають, що існує лише один спосіб реалізувати 

особистісно орієнтований підхід у навчанні – зробити навчання 
сферою самоствердження особистості. Такий підхід ставить 
завдання виявлення індивідуальних особливостей студентів 
(своєрідність сприйняття, мислення, пам'яті, уяви, інтересів, 
нахилів, здібностей та ін.), і за своєю суттю припускає потребу 
індивідуалізації навчального процесу. 

Впровадження в навчально-виховний процес навчальних 
закладів різного рівня акредитації широкого спектра 
електронних технологій навчання суттєво впливають на 
індивідуалізацію навчального процесу за рахунок деяких 
психологічних факторів: 

·   урахування функціональних процесів психіки і 
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відповідних їм пізнавальних процесів; 
·   адекватності форми навчання і типу занять, на яких будуть 

застосовані електронні засоби навчального призначення; 
·   забезпечення різних рівнів автономії студентів в 

інформаційно-навчальному середовищі; 
·   реалізації відповідних стратегії керування навчально-

пізнавальною діяльністю студентів; 
·    підвищення позитивної внутрішньої мотивації завдяки 

неупередженості, позитивним коментарям викладача щодо їх 
навчальних досягнень; 

·    урахування вікових особливостей студентів і їх потреб у 
майбутній професійній діяльності; 

·   активізація інтелектуальних і емоційних процесів 
сприйняття, розуміння, осмислення й інтерпретації навчального 
матеріалу завдяки інтеграція вербальної, візуальної і аудійованої 
інформації; 

·    встановленню балансу між видами навчально-пізнавальної 
діяльності та раціональним застосуванням певних технологій; 

·     урахування доцільності форм представлення навчального 
матеріалу, що відбирається, психолого-педагогічним 
особливостям контингенту студентів; 

·     зниження ролі суб’єктивного фактору завдяки 
об’єктивним методам контролю;  

·     передбачення відповідного рівня підготовки студента до 
продуктивної самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

·     створення позитивного емоційного фону за рахунок 
конфіденційності та об’єктивності оцінки навчальних досягнень 
студентів. 

  
Висновки 
  
Характерною й визначальною особливістю сучасного етапу 

соціально-економічного й науково-технічного розвитку 
суспільства є зміна існуючих видів діяльності, зсув центру ваги 
в суспільному розподілі праці до таких її видів, які пов'язані із 
широким використанням сучасних ІКТ. 

Досвід застосування технологій електронного навчання 
дозволяє зробити ряд висновків. 
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По-перше, організація навчального процесу на базі 
використання технологій електронного навчання створює умови 
для збільшення обсягу індивідуальної роботи, формування у 
студента індивідуальних стратегій, способів і прийомів 
самонавчання, які сприятимуть особистісному зростанню. 

По-друге, застосування технологій електронного навчання є 
основою для посилення позитивної  процесуальної мотивації 
учіння, тому значніше сприяє активізації студентів. 

По-третє, навчаючись за технологією електронного навчання, 
студенти набувають знання та вміння в процесі планування та 
виконання практичних завдань, моделюють умови професійної 
діяльності майбутнього фахівця.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ: СУЧАСНИЙ 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Карплюк Світлана Олександрівна 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

У статті висвітлено сучасний стан проблеми впровадження 
інформаційно-аналітичних систем управління навчально-
виховним процесом у навчальних закладах. Охарактеризовано 
функціональні модулі автоматизованих систем управління 
діяльністю навчальних закладів, які працюють у нашій державі. 
Окреслено основні принципи їх побудови. Подано перспективні 
напрями щодо вдосконалення таких систем. 

 
Інтеграція України в європейський простір вимагає від 

навчальних закладів нашої держави створення конкретних умов 
для розвитку та самореалізації кожної окремої особистості, а 
також пошуку ефективних шляхів підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців, які матимуть можливість 
самовдосконалюватись впродовж усього періоду своєї 
професійної діяльності. Це вимагає нових підходів до 
організації освітнього процесу, переосмислення традиційних 
методів, засобів навчання та контролю за навчально-виховною 
діяльністю студентів. Одним із пріоритетних напрямів 
реформування системи вищої освіти сьогодні є розробка та 
активне впровадження інформаційно-аналітичних систем 
управління навчально-виховним процесом у вищих школах, які 
передбачають підвищення рівня самоорганізації та 
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самоконтролю студентів. Тому активний пошук ефективних 
систем управління навчально-виховним процесом, їх вивчення, 
модернізація та впровадження є одним із найважливіших етапів 
на шляху реформування системи вищої освіти як з освітньої так 
і з управлінської точки зору. 

Незважаючи на те, що проблемою створення ефективних 
інформаційно-аналітичних систем управління навчально-
виховним процесом займається широке коло вітчизняних і 
зарубіжних учених, серед яких: В. Биков, В.Кухаренко, Л. 
Лясковський, Н. Морзе, Р. Серебряков, Дж.Сіменс, О. 
Співаковський, Ю. Триус, Я. Федорова, Н.Чаловська, Д. 
Щедролосьєв, Б. Ярмахова та інші, немає чіткого конкретного 
прикладу використання такої системи, яка могла б задовольнити 
усі вимоги сучасного інформаційного суспільства. Таким чином 
виникає гостра необхідність виявити усі переваги та недоліки 
існуючих автоматизованих систем управління навчально-
виховною діяльністю вищих навчальних закладів та знайти 
можливість окреслити шляхи їх вдосконалення з метою 
створення нової більш ефективної інформаційно-аналітичної 
Web-орієнтованої системи управління освітньою діяльністю, що 
забезпечить поліпшення та підвищення якості навчально-
виховного процесу в цілому, що і є метою нашої статті. 

На сьогодні, в нашій державі найбільш популярними є 
системи, які створені силами вищих навчальних закладів, які 
спеціалізуються на розробці та проектуванні програмного 
забезпечення, а також вітчизняними IТ-компаніями, які 
налаштовані на конкретні потреби будь-яких навчальних 
закладів, задовольняючи усі їх вимоги щодо результуючої ІТ-
продукції. 

Аналіз існуючих автоматизованих систем управління 
навчальними закладами дозволяє зробити висновок про те, що 
усі вони є певними програмними комплексами, що являють 
собою безліч пов’язаних між собою програм, які забезпечують 
управління вузом в єдиному інформаційному просторі, і 
включають у себе модулі, що працюють в середовищі Windows 
та Web-портал. Уся інформація зберігається в одній загальній 
базі даних. 

Портал надає студенту-користувачу цілий ряд сервісів для 
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отримання інформації щодо розкладу та навчально-виховного 
процесу. Кожному викладачу також надається можливість 
користуватися такими сервісами як: розклад (дозволяє on-line 
переглядати свій власний розклад), успішність (надається 
можливість виставлення оцінок із конкретних дисциплін). Інші 
користувачі мають доступ до багатьох функцій таких систем, 
але доступ до окремих вкладок порталу доступний лише 
зареєстрованим користувачам. До них відносяться: особистий 
розклад студента, перегляд відвідування, сервіс успішність, 
перегляд навчально-методичного матеріалу. Для того щоб 
отримати повний доступ до усіх сервісів порталу необхідно 
здійснити реєстрацію. Крім того, автоматизовані системи 
управління дозволяють створювати і враховувати індивідуальні 
траєкторії навчання студентів, у тому числі через мережу 
Internet. 

Проведений порівняльний аналіз доводить, що будь-яка 
існуюча в Україні автоматизована система управління 
навчально-виховним процесом побудована за принципом добре 
налагодженого ефективного інструменту для комплексної або 
часткової автоматизації процесів керування вищих шкіл усіх 
рівнів акредитації, використання якої суттєво впливає на 
конкурентні переваги навчального закладу на ринку освітніх 
послуг. Крім того, вона сприяє підвищенню швидкості та якості 
роботи з контингентом студентів і професорсько-викладацьким 
колективом, забезпечує надійність і цілісність управління в 
цілому. 

Автоматизована інформаційно-аналітична система 
управління навчально-виховним процесом вищого навчального 
закладу сприяє вирішенню значної кількості автоматизованих 
функцій управління, зокрема: 

– електронну реєстрацію, обробку даних та документообіг в 
єдиній інформаційній системі для кожного структурного 
підрозділу окремо і установи в цілому; 

– планування, контроль та аналіз навчальної діяльності; 
– оперативний доступ до інформації, що супроводжує 

навчальний процес; 
–          єдину систему звітів, як внутрішніх так і за вимогами 

МОН України; 
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– системи безпеки даних із урахуванням вимог 
законодавства. 

Поряд із значними перевагами існуючих в нашій державі 
інформаційно-аналітичних систем управління освітнім 
процесом у вищій школі є й недоліки, усунення яких значно 
підвищить ефективність будь-якої із них: 

– жодна із систем не передбачає розширених прав доступу 
користувачами (наприклад, налаштування інтерфейсу своєї 
індивідуальної сторінки); 

– деякі системи перевантажені зайвими блоками та 
вкладками, які гальмують роботу з ними в цілому (деякі системи 
підлаштовані під загальноосвітні навчальні заклади та заклади 
профтехосвіти, в яких режим функціонування суттєво 
відрізняється від вищих шкіл); 

– відсутність модулів, які спрямовані на організацію та 
контроль за виховною діяльністю студентського колективу 
(організація дозвілля студентської молоді, робота студентських 
органів самоврядування); 

– жодна із існуючих систем не передбачає модулю, який би 
спрощував роботу студента із бібліотечним фондом того 
навчального закладу, в якому він навчається (підвищується 
ефективність підготовки студентів до занять) тощо. 

Таким чином, враховуючи основні переваги та знайшовши 
шляхи усунення недоліків у процесі проектування 
інформаційно-аналітичних систем управління навчально-
виховним процесом можна побудувати досконалу сучасну 
інформаційно-аналітичну Web-орієнтовану систему управління 
навчально-виховним процесом, яка дозволить здійснювати 
корекцію інформаційних потоків, пов’язаних з навчально-
виховним процесом, домогтися оперативності та інтенсивності 
роботи у вищих школах, тим самим підвищуючи якість освіти та 
підготовку майбутніх фахівців. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНО-
ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ: НЕДОЛІКИ ТА 

ПЕРЕВАГИ 
Касаткін Дмитро Юрійович  

доцент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних 
технологій в освіті Національного університету біотехнологій і 

природокористування України 
Сучасний етап інформатизації освіти характеризується 
широким застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій, що зумовлює необхідність формування у 
навчальному закладі специфічного середовища. Реалізація 
завдань в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі 
передбачає виокремлення певних складових, а саме:  
організаційної, технічної, інформаційної, науково-методичної, 
кадрової. Розглянуто особливості сучасних програмних 
платформ і середовищ для реалізації комп’ютерно-
орієнтованих систем навчання. 

 
Нині у всьому світі безліч компаній розробляють 

комп’ютерно-орієнтовані навчальні середовища. Розглянемо 
особливості платформ і середовищ з метою їх адаптації для 
вітчизняної освіти. 

Комп’ютерно-орієнтована система навчання Moodle. 
Moodle  – вільна система управління навчанням (LMS). Це 
означає, що Moodle охороняється авторськими правами, але і 
студентам доступні деякі права. Вони можуть копіювати, 
використовувати і змінювати програмний код на власний розсуд 
у тому випадку, якщо згодні: надавати код іншим, не змінювати 
і не видаляти первинні ліцензії і авторські права і 
використовувати таку ж ліцензію на усю похідну роботу. 
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 Комп’ютерно-орієнтована система навчання Moodle реалізує 
філософію «педагогіки соціального комп’ютерно-орієнтованого 
навчального середовищатрукціонізму» і, передусім, орієнтована 
на організацію взаємодії між викладачем і студентами. 

Переваги використання Moodle полягають у: 
– широкому наборі можливостей для повноцінної реалізації 

процесу дистанційного навчання: різні опції формування і 
представлення навчального матеріалу, перевірки знань і 
контролю успішності, спілкування і організації студентівського 
співтовариства; 

– активному залученні студентів в процес формування знання 
і їх взаємодію між собою; 

– потужних підсистемах глосарію і форуму; 
– реалізації проекти різних рівнів складності; 
– мультимовний інтерфейс; 
– великій географії поширення по всьому світу; 
– програмному забезпеченні з відкритими початковими 

кодами під ліцензією GPL (можливістю безкоштовного 
використання системи, її безболісної зміни відповідно до потреб 
навчального закладу і інтеграції з іншими продуктами). 

До недоліків відносимо: 
– складність системи для користувачів на початкових рівнях; 
– складність з адмініструванням навчального процесу; 
– певні обмеження по використанню браузерів; 
– високі витрати на навчання фахівців, на розробку 

додаткових модулів підтримки навчального процесу, на 
підтримку системи. 

Комп’ютерно-орієнтована система навчання «Пегас» 
розроблена Білгородським державним університетом. Мережева 
версія системи базується на LMS Moodle. Локальна частина 
системи призначена для організації роботи студента, що не має 
доступу до мережі Інтернет. Ця частина системи поширюється 
на CD-дисках і складається з підсистеми тестування і організації 
процесу навчання. Крім того в локальну версію системи 
дистанційного навчання «Пегас» входять різні утиліти, 
призначені для генерації контенту. 

Комп’ютерно-орієнтована система навчання «МООДУС» 
розроблена навчальним центром компанії «Мікротест». Це – 
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Web-портал навчання, побудований на розглянутій вище 
системі з «відкритим» кодом Moodle. 

Перевагами системи дистанційного навчання «МООДУС» є: 
– підтримка тренінгу як основної форми підготовки 
– можливість проведення навчальних відеоконференцій в 

повноекранному режимі і з високою якістю 
– «конструктор» для швидкого створення навчальних курсів. 
До недоліків системи дистанційного навчання «МООДУС» 

можна віднести: 
– код джерела, що недоступний студентам. Тому навіть 

невеликі зміни на рівні студента не представляються 
можливими; 

– висока вартість комерційного продукту; 
– регулярні виплати за ліцензію, кількість користувачів, що 

збільшилася. 
Комп’ютерно-орієнтована система навчання «Прометей» 

представлена компанією «Прометей» і пропонує готовий 
продукт або розробку системи дистанційного навчання з 
урахуванням специфічних вимог підприємства (без надання ASP 
-услуг). 

Маючи модульну архітектуру комп’ютерно-орієнтована 
система навчання «Прометей» дозволяє розширювати, 
модернізувати і масштабувати систему по мірі необхідності. 
Користувач може працювати з будь-якого ПК, підключеного до 
мережі Інтернет. 

До переваг системи дистанційного навчання «Прометей» 
віднесемо: 

– можливість проводити дистанційне навчання практично по 
усіх галузях знань; 

– наявність п'ятимовного інтерфейсу (російський, 
український, казахський, англійський, іспанський); 

– автоматизація усіх адміністративних завдань і рутинних 
операцій, що дозволяє ефективно управляти навчальним 
процесом, в який залучені тисячі і десятки тисяч учасників; 

– простота в освоєнні системи; 
– висока продуктивність і масштабованість у міру 

збільшення числа користувачів. 
Недоліки системи дистанційного навчання «Прометей»: 
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– код джерела недоступний студентам, тому навіть невеликі 
зміни на рівні студента не представляються можливими; 

– висока вартість комерційного продукту; 
– регулярні виплати за ліцензію; 
– установка на сервері замовника. 
Комп’ютерно-орієнтована система навчання 

«ИнтраЗнание» розроблена компанією «Город-Инфо», 
позиціонується як корпоративна система управління знаннями 
співробітників. 

Система володіє Web-интерфейсом. Дані про результати 
тестування співробітників зберігаються централізовано і завжди 
доступні для перегляду уповноваженими особами 
(співробітники кафедри, керівники підрозділів). 

Переваги системи «ИнтраЗнание» полягають у: 
– широкому використанні інтерактивних тренінгів; 
– розширенні функціоналу (включає електронні підручники, 

модуль практичних інтерактивних тренінгів по пройдених 
курсах і модуль атестації); 

– відкритості системи, коли замовник може розширювати її, 
додаючи нові навчальні курси; 

– можливості продавати систему як з контентом, так і без 
нього; 

– технології «клієнт-сервер», коли «клієнт» − будь-який Web-
браузер. 

Недоліки системи дистанційного навчання «ИнтраЗнание»: 
– висока вартість комерційного продукту; 
– високі вимоги до каналів передачі цих та ін. 
Розроблена компанією «Информпроект» комп’ютерно- 

орієнтована система навчання «Батисфера» пропонує 
можливості дистанційної освіти для навчальних закладів. 

Переваги системи дистанційного навчання «Батисфера»: 
– невисокі вимоги до ПК і каналу передачі даних; 
– можливість зборки в єдиному повчальному середовищі 

готових навчальних матеріалів, виконаних в різних програмних 
середовищах, а також варіативна її використання; 

– можливість передачі навчальних матеріалів студентам по 
електронній пошті або на дисках; 

– “конструктор”, з якого викладач, що не має навичок 
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програмування, може побудувати свій дистанційний курс, 
вибравши по своєму бажанню кількість лекцій, тематику тощо. 

Недоліки системи дистанційного навчання «Батисфера»: 
– код джерела системи дистанційного навчання недоступний 

студентам, тому навіть невеликі зміни на рівні студента не 
представляються можливими; 

– висока вартість комерційного продукту. 
Компанія Macromedia використовує програмний пакет для 

дистанційного навчання eLearning Studio. Пакет eLearning Studio 
містить набір інструментів для розробки e-learning застосувань. 
Продукт є засобом для створення демонстраційного ролика, 
принципи побудови якого мало чим відрізняються від 
принципів створення флеш-роликов, призначених для будь-яких 
інших потреб. В цілому продукт компанії Macromedia підходить 
для створення інтерактивних презентацій з використанням 
анімації звуку та ін. на основі флеш-технологій. Цей пакет 
використовують у своїх навчальних курсах такі компанії, як 
Cisco. 

 «Lotus LearningSpace 5.0» компаній IBM Mindspan Solutions, 
розроблений компанією IBM пропонує рішення для 
дистанційного навчання, а також ASP-послуги. Основним 
додатком-клієнтом є Live Virtual Classroom. 

Компанія BlackBoard пропонує рішення для дистанційного 
навчання «Blackboard 5», а також ASP послуги для підприємств 
і навчальних закладів. Рішення Blackboard 5 складається з трьох 
головних застосувань: Blackboard Learning System – система 
управління дистанційними курсами підприємства; Blackboard 
Community Portal System – об'єднуючий портал, що надає доступ 
до ресурсів, адміністрування дистанційних курсів, засобів 
спілкування, розкладу і так далі для відповідних категорій 
користувачів; Blackboard Transaction System – Інтернет-система, 
яка забезпечує ідентифікацію студентів, надання доступу і 
управління платежами за дистанційне навчання та інші. 

Рішення сумісне з Microsoft Net, дозволяє розміщувати 
матеріали курсів у форматах Microsoft Office, Adobe Acrobat 
PDF, HTML, різні формати графіки, аудіо і відео, а також 
анімаційні ролики (Flash, Shockwave, Authorware). 

Компанія Hewlett-Packard пропонує рішення «HP Virtual 
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Classroom», яке є хостинг-сервісом, що дозволяє інструкторові 
проводити в реальному часі on-line навчання. У рамках цього 
сервісу в оренду на якийсь час здається «Віртуальна класна 
кімната», в якій «відбуваються заняття» викладача зі 
студентами.  

Комп’ютерно-орієнтована система навчання «WebC» було 
розроблене на кафедрі комп'ютерних наук університету 
Британської Колумбії (Канада) під керівництвом М. Гольдберга. 

Система збудована на web-технології інструментального 
середовища для створення навчальних курсів, призначених для 
організації і супроводу процесу on-line навчання.  

До недоліків системи дистанційного навчання WebCT можна 
віднести її складність (особливо в адмініструванні), незручну 
ліцензійну політику (необхідно платити за кожного студента, 
якого реєструєш), складний інтерфейс викладача.  

Порівнявши комерційні системи і системи дистанційного 
навчання з «відкритим» кодом, ми зробили узагальнюючі 
висновки про переваги і недоліки цих систем. 

Переваги комерційних систем дистанційного навчання: 
– прогнозуванння розвитку платформи; 
– функціональність і безпека платформи як єдиного цілого в 

середньому вище, ніж у безкоштовних систем; 
– налагодження системи дистанційного навчання зазвичай 

значно вище, ніж у безкоштовних систем, і при цьому не 
вимагається висока технічна кваліфікація фахівця з установки і 
налаштування; 

– централізовані оновлення платформи; 
– розширена і детальна документація; 
– централізована технічна підтримка. 
Недоліки комерційних систем дистанційного навчання: 
– код джерела недоступний студентам, тому навіть невеликі 

зміни на рівні студента не представляються можливими; 
– необхідність інсталяції програмного забезпечення на 

сервері школи або управління освіти, що призводить до 
необхідності використовувати дорогих серверів; 

– висока вартість будь-якого комерційного продукту, 
регулярні виплати за ліцензію, за кількість користувачів, що 
збільшилася. 
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Переваги систем дистанційного навчання з «відкритим» 
кодом: 

– широкий набір можливостей для повноцінної реалізації 
процесу дистанційного навчання: різні опції формування і 
представлення навчального матеріалу, перевірки знань і 
контролю успішності, спілкування і організації студентського 
співтовариства; 

– велика географія поширення по всьому світу; 
– програмне забезпечення з «відкритими» початковими 

кодами під ліцензією GPL (можливість безкоштовного 
використання системи, її безболісної зміни відповідно до потреб 
навчального закладу і інтеграції з іншими продуктами). 

Недоліки систем дистанційного навчання з «відкритим» 
кодом: 

– складність системи дистанційного навчання для 
користувачів; 

– складність    в обслуговуванні і    підтримка
 системи дистанційного навчання, або ж повна 
відсутність підтримки; 

– складність з адмініструванням навчального процесу – для 
налаштування системи дистанційного навчання користувач 
повинен мати достатню кваліфікацію: знанням HTML, основами 
програмування і роботи з базами даних. Все-таки безкоштовні 
системи дистанційного навчання створені програмістами для 
програмістів, за рахунок цього вони і розвиваються; 

– недостатність або складність технічної документації; 
– певні обмеження по використанню браузерів; 
– розширюваність висока, але часто після внесення яких-

небудь змін в систему дистанційного навчання коректно 
відновити її буде не можливо; 

– додаткові витрати на навчання фахівців; 
– додаткові витрати на розробку додаткових модулів 

підтримки процесу навчання; 
– великі додаткові витрати на підтримку системи 

дистанційного навчання. 
Додатковим недоліком для державних організацій можна 

назвати той факт, що для роботи, як правило, використовується 
безкоштовний хостинг, що прямо відбивається на зниженні 
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швидкості доступу до ресурсів і сервісів. 
Під час нашого дослідження ми звернули увагу на одну з 

перших зазначений у переліку систему підтримки комп’ютерно-
орієнтованого навчального середовища платформу Moodle. 
Оскільки вона є безкоштовною та вже запроваджена у багатьох 
вищих навчальних закладах освіти аграрного спрямування. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВІДСТЕЖЕННЯ КЛІКІВ МИШЕЮ В СИСТЕМІ 

ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
Маркарян А. О.  

Донецький юридичний інститут 
І. М. Келеберда, С. М. Шрестха 

Харківський національний університет радіоелектроніки 
Розглядається питання створення технології відстеження 
кліків мишею при роботі з сервісами в системі інтерактивного 
навчання. Основне призначення запропонованої технології 
полягає в тому, щоб на підставі статистики кліків 
відслідковувати події в процесі навчання та не дозволяти 
користувачеві відволікатись від навчального процесу. 

  
У сучасному світі, в умовах глобалізації інформаційного 

простору, з одного боку, та жорсткого дефіциту часу, з іншого, 
все більше людей віддають перевагу інтерактивним формам 
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навчання. У зв’язку з цим стрімко зростає популярність 
дистанційних курсів. На сьогоднішній день розроблено 
величезну кількість навчальних методик із застосуванням 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, починаючи 
від пошукових систем Інтернет та закінчуючи інтелектуальними 
системами дистанційного навчання, що використовуються в 
університетській освіті. Незважаючи на низку очевидних 
переваг інтерактивного навчання, залишається багато питань та 
нерозв’язаних проблем, пов’язаних, передусім, з оцінкою 
ефективності такого навчання. 

По-перше, слід врахувати, що інформація, розташована в 
мережі Інтернет, не завжди є достовірною, та отримані таким 
шляхом знання потребують обов’язкової перевірки. По-друге, 
широка популярність соціальних мереж, месенджерів, онлайн-
ігор та інших розважальних програм і сайтів значно розсіює 
увагу користувача, що негативно впливає на якість його 
навчання. По-третє, модулі контролю знань, вбудовані в 
дистанційні курси, реалізовано, як правило, у вигляді 
тестування, високі результати якого не завжди свідчать про 
успішне засвоєння навчального матеріалу. Цей феномен 
пояснюється тим, що якщо при проходженні тесту учень не знає 
правильну відповідь, він з визначеною ймовірністю може її 
вгадати, а може паралельно відкрити сторінку в Інтернет та за 
допомогою пошукових сервісів знайти потрібну інформацію. 
Крім того, дистанційні курси, які пропонуються освітніми 
установами, часто мають завищену вартість. 

Враховуючи зазначені фактори, актуальним та своєчасним є 
створення ефективної системи інтерактивного навчання з 
використанням інноваційних методів відстеження процесу 
навчання. 

Для розв’язання поставленої задачі пропонується технологія 
відстеження  кліків, що використовує запам’ятовування 
ключових кліків мишею при роботі з сервісами. Головне 
призначення цієї технології полягає в тому, щоб на підставі 
статистики кліків відслідковувати події в процесі навчання. При 
роботі з цим додатком постулюють наступним: 1) в базі знань 
містяться базові кліки, які складають скелет знань; 2) для 
виконання типових завдань фіксується визначене число 
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необхідних кліків, що розраховується на підставі статистики 
методом середнього значення. Пройшовши тренінг, користувач 
розпочинає виконувати реальні задачі за системою нарощування 
усіх його наступних кліків. 

Застосування описаної технології має низку переваг: 
- можливість ефективно організувати процес навчання, не 

дозволяючи учню відволікатись на сторонні елементи. Система 
автоматично веде облік кліків користувача та при перевищенні 
ліміту інформує його про нераціональне використання часу; 

- впровадження такого додатку в програми контролю знань 
дозволяє елімінувати з загального результату відповіді, знайдені 
в мережі Інтернет; 

- введення рейтингу користувачів, які виконують завдання з 
мінімальною кількістю кліків, з послідуючим заохоченням, 
наприклад, додатковими бонусами при оцінюванні, викликає 
зацікавленість у потенційних учнів та сприяє підвищенню 
попиту на даний продукт; 

- впровадження альтернативної системи оплати окремих 
матеріалів замість повного курсу навчання дає можливість 
користувачеві отримати необхідні знання, мінімізувавши при 
цьому витрати на навчання. Технологія дозволяє здійснити 
персоналізацію користувачів, відслідковуючи їх за окремими 
кліками, та нараховувати плату тільки за ті матеріали, які було 
використано в процесі навчання. 

Таким чином, впровадження технології відстеження кліків 
мишею дозволяє оптимізувати процес інтерактивного навчання 
як для учнів, так и для освітніх установ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Коваленко Я.О., Антонюк Я.М.  
МНУЦИТиС, Украина, Киев 

Развитие инновационных образовательных пространств, 
стимулирующее эволюцию конвергенции технологий 
определяют тенденцию усложнения поддерживающих 
компьютерных систем и повышаают требования 
квалификации обслуживающих специалистов. Соответственно, 
не теряет актуальности и усложняется задача - подготовка 
таких специалистов. Среди дисциплин необходимых для 
подготовки кадров в области телекоммуникаций, технологий 
построения компьютерных сетей значительная роль 
отводится  методикам  изучения основополагающих дисциплин, 
к которым относятся операционные системы (ОС), 
информационные компьютерные сети (КС), информационная 
безопасность в КС (ИБКС), базы данных (БД), системное 
программное обеспечение (СПО) и ряд других.  

Ипользуемые для практической подготовки по 
перечисленным выше дисциплинам методы и средства имеют 
серьезные недостатки. Частично устраняют эти недостатки 
различные специализированные имитационные системы. Но 
имитационные модели имеют один существенный недостаток – 
они трудоемки в разработке, а имитационные эксперименты на 
них слишком слабо приближены к реальным условиям 
эксплуатации моделируемых систем и ненаглядны. Позволяет 
снять практически все ограничения и недостатки и приблизить 
имитационные эксперименты к реальным условиям 
эксплуатации моделируемых систем  развивающаяся в 
последнее время технология виртуальных машин (ТВМ). ТВМ 
имеет ряд существенных преимуществ перед традиционно 
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применяемыми методами и средствами, а ее использование как 
при разработке компьютерных систем, так и при подготовке 
специалистов данного направления дает существенный эффект 
и поэтому явно перспективно. 

Виртуальная машина (ВМ) – это программный эмулятор 
реального компьютера, функционирующий под управлением его 
основной ОС. Можно создать несколько ВМ с различными ОС 
со своим программным обеспечением (ПО) (Windows, DOS, 
Linux и др.) и соединить их в виртуальную КС и даже включить 
в реальную КС. 

Организация работы ВМ имеет некоторые особенности, за 
счет которых и достигаются их преимущества. 

Создав ВМ с нужным ПО, их можно клонировать на все 
машины компьютерного класса как обычные программы. На 
каждом компьютере класса или на личном компьютере 
обучаемый может смоделировать требуемую ситуацию, создать 
или отдельную ВМ, или КС, или комплекс взаимосвязанных 
сетей, или корпоративную информационную систему и ряд 
других комбинаций. На этих системах можно проводить 
различные исследования и эксперименты, в том числе и такие, 
которые могут завершиться разрушением отдельных программ и 
самих ВМ (их легко заменить исправными копиями). Это 
способствует развитию творческой активности обучаемых и 
многократно повышает эффективность практического усвоения 
изучаемых дисциплин во всех формах обучения. Единственные 
ограничения в данном случае – объем ресурсов компьютера, на 
котором устанавливаются ВМ, и возможности устанавливаемого 
ПО. 

ТВМ обладает следующими возможностями, а именно 
позволяет: 

· использовать одновременно несколько различных ОС на 
одном компьютере; 

· запускать ВМ в окнах рабочего стола или в полноэкранном 
режиме; другие ВМ в это время будут продолжать рабoтать в 
фоновом режиме, а для переключения между ВМ используются 
«горячие» клавиши; 

· устанавливать ВМ без переразбиения дисков; 
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· запускать приложения Microsoft Windows на компьютере с 
ОС Linux, и наоборот; 

· создавать и тестировать приложения для разных систем; 
· запускать новые и ОС и/или ПО в режиме безопасного 

тестирования, без риска нарушить устойчивую работу системы 
или потерять критичные данные; 

· совместно использовать файлы и приложения разными ВМ 
за счет включения виртуальной сети; 

· запускать клиент- серверные или Web- приложения на 
одном ПК, запуская серверную часть на одной ВМ, а 
клиентскую – на другой; 

· включать на одном ПК несколько ВМ и моделировать 
работу локальной сети. 

Основные области применения ТВМ: 
1. В реальных компьютерных сетях ВМ могут формировать 

виртуальную инфраструктуру - динамическое распределение 
физических ресурсов в соответствии с потребностями 
предприятия. ВМ использует материальные ресурсы одного 
компьютера, а виртуальная инфраструктура – материальные 
ресурсы всей ИТ-среды, формируя из компьютеров, а также из 
подключенных к ним сетей и хранилищ единый пул ИТ-
ресурсов. Использование ТВМ позволяет уменьшить количество 
серверов, что приводит к сокращению затрат на серверное 
аппаратное обеспечение, позволяет создать вычислительную 
инфраструктуру с максимальной эффективностью, 
доступностью, автоматизацией и гибкостью, состоящую из 
недорогих серверов, соответствующих отраслевому стандарту.  

2. При проектирование компьютерных систем и ПО ТВМ 
заметно ускоряет процесс разработки и процесс тестирования за 
счёт свободного преключения между ВМ и проверки 
работоспособности программы. 

3. ТВМ необходима при исследования нового, неизвестного 
и даже потенциально опасного программного обеспечения. 
Кроме прочих удобств, это дает возможность безопасно изучать 
компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

4. Также перспективным является применение ВМ в службах 
технической поддержки, так как ВМ дает возможность в 
течение короткого промежутка времени построить среду, 
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полностью повторяющую конфигурацию пользовательской 
машины. Благодаря такому подходу, поиск проблемы и ее 
устранение ускоряются в несколько раз. 

5. В процессе разработки стратегии миграции с одной ОС на 
другую может возникнуть необходимость проверить, как будет 
работать специфическое или самописное программное 
обеспечение в новом окружении. 

Наибольший результат достигается при комбинировании 
всего потенциала способностей ТВМ. 

6. Одно из наиболее эффективных применений ТВМ - 
использование ВМ в учебном процессе . Наиболее эффективно 
применение ТВМ в учебном процессе вузов и других 
образовательных учреждений при подготовке выпускников 
направления «Информационные системы» и родственных ему 
направлений и при подготовке специалистов этих направлений. 

 Студенты всех форм обучения могут выполнять все работы 
на личных компьютерах, в том числе на ноутбуках. 
Использование виртуальных машин позволяет организовать 
работу студентов таким образом, что каждый из них получает 
статус администратора всех своих виртуальных машин и своей 
локальной сети, которую студенты строят в рамках своего 
курсового проектирования. Очевидно, что без виртуальных 
машин достаточно сложно обеспечить каждому студенту статус 
администратора. Большое удобство заключается в том, что 
любую работающую виртуальную машину можно отправить в 
состояние «сна».При этом программа моделирования 
компьютера сохраняет в специальных файлах состояние 
виртуальной машины. При «пробуждении» машина продолжает 
свою работу с того же места. 

 Виртуальные машины представляют определенный интерес, 
поскольку они могут быть использованы при решении задач 
моделирования реальных программно-аппаратных комплексов. 

Для применения моделей, основанных на виртуальных 
машинах, в заочном и дистанционном обучении необходимо 
обеспечить возможность самоконтроля выполнения типовых 
задач обучающимися. Эту цель можно достичь,  добавив в 
состав виртуальной машины специальное программное средство 
для проверки изменения состояния базы данных, хранящей 
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результаты деятельности оператора программно-аппаратного 
комплекса, полученные в рамках выполнения учебного задания. 

Таким образом, применение виртуальных машин и моделей 
программно-аппаратных комплексов в процессе обучения 
является перспективным направлением совершенствования 
системы очной, заочной и дистанционной подготовки и 
переподготовки специалистов в области информатизации. 
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ДОСТАТНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 
КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Колос К. Р.  
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

Національної академії педагогічних наук України 
У дослідженні визначено ключові фактори розвитку 
комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу 
післядипломної педагогічної освіти. Це, насамперед: 
ефективність навчально-пізнавального процесу курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; достатність 
інфраструктури; ІКТ-компетентність академічного персоналу; 
ІКТ-компетентність слухачів. Обґрунтовано й розроблено 
критерії оцінювання достатності інфраструктури  
комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу 
післядипломної педагогічної освіти і здійснено їх декомпозицію 
до відповідних критеріальних показників. 
 

Ключовим завданням (ціллю) комп’ютерно орієнтованого 
навчального середовища закладу післядипломної педагогічної 
освіти (КОНС ЗППО) є створення та забезпечення під час 
безпосереднього здійснення навчально-пізнавального процесу 
(НПП) курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
найсприятливіших для його учасників необхідних і достатніх 
умов щодо особистісного і професійного розвитку кожного 
слухача, тому вимір ефективності КОНС ЗППО повинен 
здійснюватися через оцінювання визначальних факторів 
розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального 
середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, 
зокрема: 

1) ефективності НПП курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів у КОНС ЗППО; 

2) достатності інфраструктури КОНС ЗППО; 
3) ІКТ-компетентності академічного персоналу (науково-

педагогічних, методичних працівників) КОНС ЗППО; 
4) ІКТ-компетентності слухачів. 
Достатність інфраструктури комп’ютерно орієнтованого 
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навчального середовища закладу післядипломної педагогічної 
освіти характеризується наявною у КОНС ЗППО площею, 
відведеної для організації та безпосереднього проведення НПП 
курсів підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО, а також 
необхідним облаштуванням навчальних аудиторій, 
встановленням, підтримкою, плановим та своєчасним поточним 
ремонтом ІКТ-засобів, що й стало основою визначення 
основних критеріїв і показників оцінювання інфраструктури 
комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу 
післядипломної педагогічної освіти. 

Інтенсивний розвиток ІКТ-сфери, доцільність застосування 
новітніх педагогічно виважених ІКТ-технологій у навчально-
пізнавальному процесі генерує потребу КОНС ЗППО у 
постійній підтримці, оновленні та, при потребі, ремонті наявних 
і придбанні та налаштуванні нових ІКТ-засобів, а також іншого 
обладнання і приладдя, необхідного для оснащення навчальних 
аудиторій, робочих кабінетів у КОНС ЗППО. Це, відповідно, 
потребує виділення коштів. Проте низьке фінансування ЗППО, 
що, здебільшого, здійснюється із обласного бюджету, не 
дозволяє в достатній мірі задовольнити потреби КОНС ЗППО. 
Натомість, ефективне функціонування КОНС ЗППО може 
частково покривати ці витрати, зокрема, при: зарахуванні на 
контрактній основі окремих категорій педагогів слухачами 
курсів підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО; промисловій 
експлуатації ІКТ-засобів тощо. 

Це визначає основні показники фінансового (витратно-
прибуткового) критерію оцінювання достатності 
інфраструктури КОНС ЗППО: 

– бюджетні кошти, виділені на здійснення функціонування, 
підтримку та розвиток КОНС ЗППО; 

– сумарні грошові виплати академічним працівникам КОНС 
ЗППО, пов’язані з безпосереднім здійсненням їх професійної 
діяльності: заробітна плата, премії, відрядження і т. п.; 

– загальна вартість наявного оснащення навчальних 
аудиторій, кабінетів тощо, що використовується у КОНС ЗППО: 
ІКТ, меблі тощо; 

– загальна вартість спожитих енергетичних ресурсів ІКТ-
засобами (електрики, технічних засобів тощо) та повнота їх 
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оплати; 
– затрати на виконання планового та поточного ремонту ІКТ; 
– загальна вартість придбання, встановлення та 

налаштування нових ІКТ; 
– прибуток від використання КОНС ЗППО: навчання 

слухачів за власні кошти, промислова експлуатація ІКТ-засобів 
тощо. 

Особливо важливим фактором в експлуатації інфраструктури 
КОНС ЗППО є забезпечення її захисту на високому рівні, 
завдяки чому досягається найвищий рівень цілісності НПП 
курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Це обумовлює показники надійно-резервного критерію 
оцінювання достатності інфраструктури КОНС ЗППО: 

– забезпечення інформаційної безпеки електронних ресурсів; 
– забезпечення автоматизації регулярного зовнішнього 

резервування, редуплікації та дедуплікації (виявлення та 
видалення непотрібних відомостей у дисковому сховищі) 
електронних ресурсів: створення та збереження резервних 
архівних копій важливих відомостей на зовнішніх носіях, 
зокрема, на додатковому вінчестері, з використанням хмарних 
сервісів тощо; 

– забезпечення надійності збереження в заданих часових 
межах значень усіх параметрів КОНС ЗППО, що при 
встановлених експлуатаційних умовах підтримує функціональну 
здатність КОНС ЗППО; 

– дотримання норм безпеки при встановленні, налаштуванні 
та експлуатації ІКТ. 

Необхідність у постійному впливі на підвищення 
ефективності КОНС ЗППО потребує чіткої організації системи 
управління інфраструктурою комп’ютерно орієнтованого 
навчального середовища закладу післядипломної педагогічної 
освіти, яка охоплює усі підсистеми та комунікації, а також 
процеси, які забезпечують раціональне функціонування КОНС 
ЗППО. 

Це визначило показники організаційно-управлінського 
критерію оцінювання достатності інфраструктури комп’ютерно 
орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної 
педагогічної освіти: 
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– управління локальною мережею КОНС ЗППО; 
– управління на основі ІКТ-засобів персональними 

(ідентифікаційними) відомостями учасників НПП курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

– автоматизація оформлення заявки та реєстрація слухачів 
для проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів; 

– автоматизація здійснення та аналізу вхідного, вихідного та 
само-діагностування; 

– організація незалежної і взаємозалежної діяльності слухачів 
з когнітивною і психологічною підтримкою, що особливо 
важливо при індивідуальних, самостійних та дистанційних 
формах роботи зі слухачами; 

– наявність та забезпечення доступу до використання 
сучасних педагогічно виважених ІКТ під час організації та 
проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

– розробка і здійснення підтримки дистанційних курсів на 
основі однієї з найпоширеніших платформ дистанційного 
навчання: Moodle, Claroline, ATutor тощо. 

Основною особливістю системи післядипломної педагогічної 
освіти є те, що вона миттєво повинна реагувати на сучасні 
потреби сучасного інформаційного суспільства, відповідно до 
яких  адекватно вирішувати поточні й планувати розв’язання 
перспективних завдань навчально-організаційного характеру. 
Тому інфраструктура закладу післядипломної педагогічної 
освіти повинна забезпечити наявність та вільний доступ 
учасників НПП курсів підвищення кваліфікації до широкого 
спектру якісних сучасних навчально-методичних, наукових 
відомостей. Це обумовлює показники інформаційно-
розповсюджуваного критерію оцінювання достатності 
інфраструктури КОНС ЗППО: 

– систематичне накопичення та забезпечення доступу до 
широкого спектру сучасних навчально-методичних електронних 
ресурсів, призначених для використання у НПП курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у КОНС ЗППО, 
зокрема, завдяки створенню та підтримці електронного науково-
методичного чи фахового видання, науково-освітньої 
бібліотеки, депозитарію і т.п.; 
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– імпакт-фактор електронного науково-методичного чи 
фахового видання ЗППО; 

– кількість переглядів, завантажень продукції, оприлюдненої 
в електронній науково-освітній бібліотеці, депозитарії КОНС 
ЗППО; 

– організація системи своєчасного ознайомлення учасників 
НПП з актуальними нагальними навчальними відомостями 
щодо курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 
КОНС ЗППО. Наприклад, за допомогою ресурсу Google Sites 
можна створити та здійснювати підтримку сайту, який 
виступатиме першоджерелом для отримання навчальних 
відомостей: термінів, форм, рейтингу успішності навчання; 
електронного розкладу навчальних занять та on-line 
консультацій науково-педагогічних, методичних кадрів КОНС 
ЗППО; тем, вимог до курсових робіт і проектів, методичних 
рекомендацій щодо їх написання, а також закріплення за 
слухачем вибраної теми курсової роботи тощо 

Інфраструктура КОНС ЗППО повинна створювати комфортні 
умови та надавати достатні можливості для якісного здійснення 
НПП його учасниками. Тому при вимірі достатності 
інфраструктури КОНС ЗППО доцільно врахувати також оцінку 
достатності інфраструктури КОНС ЗППО, виставлену 
слухачами та академічним персоналом комп’ютерно 
орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної 
педагогічної освіти. 

Це визначає показники оцінно-рефлексивного критерію 
оцінювання достатності інфраструктури КОНС ЗППО: 

– оцінка академічним персоналом достатності 
інфраструктури КОНС ЗППО; 

– оцінка слухачами достатності інфраструктури КОНС 
ЗППО. 

Подальшого дослідження потребує здійснення оцінювання 
рівня повноти інфраструктури комп’ютерно орієнтованого 
навчального середовища закладів післядипломної педагогічної 
освіти України, що дозволить виявити переваги та недоліки ІКТ-
забезпечення КОНС ЗППО України та вказати на необхідні 
напрями розвитку цього середовища. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
Швачич Г.Г., Коноваленков В.С., Заборова Т.М. 
Національна металургійна академія України 

Обговорюються деякі проблеми викладання 
фундаментальних дисциплін у технічних вузах. Особливе місце 
відведено проблемі забезпечення якості освіти, якій належить 
центральна роль у роботі зі студентами. Підкреслюється 
важливість фундаментальної математичної освіти в 
поєднанні із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 
Реалізація поставлених цілей висвітлюється на фоні 
підготовленого авторами підручника «Вища математика з 
використанням інформаційних технологій». 

 
  Вивченню математичних дисциплін в освіті інженера 

належить особлива роль. За словами Еммануїла Канта: "У 
кожній природничій науці закладено стільки істини, скільки в 
ній є математики». Вітчизняні традиції викладання точних наук, 
зокрема, математичних, в технічних ВУЗах завжди поєднували 
глибоке вивчення теорії та практики, закладаючи тим самим 
фундамент для освоєння прикладних наук і спеціальних курсів. 
За численними свідченнями, якість викладання математичних 
дисциплін не тільки не поступалася, але в чомусь 
перевершувала як європейські, так і світові стандарти. 

На жаль, в останні роки ситуація змінюється не на краще. 
Передбачалося, що єдиний освітній простір в рамках 
Болонського процесу дозволить національним системам освіти 
взяти все краще, що є у партнерів, і вивести їх на новий рівень. 
Однак цього не сталося з ряду причин. Зокрема, не були 
прийняті до уваги суттєві відмінності в системі навчання 
українських і європейських школярів. Численні нововведення в 
нашій середній школі не змогли підсилити ті якості випускника, 
якими могла б пишатися національна шкільна освіта. В 
результаті випускники шкіл не завжди мають ту підготовку, на 
основі якої можна ефективно вивчати математичні дисципліни у 
ВУЗі. Зовнішнє незалежне тестування з математики на 
сьогоднішній день майже не містить відкритих задач, тобто 
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задач, що вимагають відповідних доказів або застосовувати 
оригінальних методів розв’язку. Доводиться констатувати, що 
тестова система викладання не сприяє розвитку логічного 
мислення та вмінню приймати рішення. Шкільні програми 
роздуті за рахунок включення в них фрагментів з вищої 
математики, які до того ж вивчаються досить поверхньо! У той 
же час у школярів є помітні прогалини з елементарної 
математики (зокрема, алгебри та тригонометрії). Звичайно, 
трапляються винятки у вигляді добре підготовлених 
абітурієнтів, але таких винятків стає все менше з кожним новим 
набором. Більш того, за їх власним визнанням, своїми успіхами 
вони зобов'язані швидше індивідуальній підготовці, ніж 
шкільній. 

Відомо, що ще в далекому 1970 році з'явилася спеціальність 
"Прикладна математика та інформатика», яка створена 
видатним вченим академіком О.Н.Тихоновим і його науковою 
школою. Цю спеціальність характеризує поєднання 
фундаментальної математичної освіти та професійної 
підготовки з використанням сучасних інформаційних технологій 
для вирішення прикладних задач. З тих пір пройшли 
десятиліття, але потреба у фахівцях з прикладної математики та 
інформатики постійно зростає. Більш того, в сучасних умовах 
такий підхід набуває особливої актуальності. 

   Для впровадження подібного підходу в навчальний 
процес групою викладачів кафедри прикладної математики і 
обчислювальної техніки НМетАУ було підготовлено та видано 
підручник, в якому при вивченні класичного курсу вищої 
математики також пропонується використовувати сучасні 
інформаційні технології, зокрема, універсальне математичне 
середовище Mathcad. В підручнику, поряд з викладом матеріалу 
загального курсу вищої математики і великою кількістю 
прикладів, що ілюструють теоретичні положення, майже всі 
«класичні» рішення дублюються відповідними рішеннями, 
отриманими за допомогою середовища Мathcad. 

Такий підхід до вивчення загального курсу вищої математики 
стимулює студента до освоєння як загальних положень курсу 
(без цього неможливе застосування обчислювальної 
середовища), так і основ Мathcad. І якщо формальне 
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впровадження нових стандартів процесу освіти й оцінювання 
знань не завжди сприяють отриманню системних і глибоких 
знань, то можливість перевірити за допомогою середовища 
Mathcad правильність отриманого самостійно «класичного» 
вирішення тієї чи іншої задачі робить процес освоєння 
матеріалу цікавим, мотивованим, активним. Зростає «самостійна 
складова» в процесі навчання, що в принципі є хорошим 
показником незалежно від моделі навчання. 

 Пояснимо, чому вибір був зупинений на середовищі 
Mathcad. Простота його інтерфейсу та широкий набір графічних, 
аналітичних і числових методів вирішення математичних задач 
дозволяють використовувати універсальне програмне 
середовище в навчальному процесі. 

Середовище дозволяє виконувати як числові, так і аналітичні 
(символьні) обчислення, має зручний математико-орієнтований 
інтерфейс (сукупність засобів, які забезпечують управління 
системою за допомогою клавіатури і миші). Необхідно 
відзначити, що використовуваний в середовищі Mathcad 
інтерфейс досить простий і користувач, який має елементарні 
навички роботи з Word і Excel, може відразу ж працювати і в 
Mathcad. 

Відзначимо, в тому числі, що середовище Mathcad успішно 
використовується для вирішення задач лінійної та векторної 
алгебри, для відшукування границь функцій, а також похідних і 
інтегралів, при підсумовуванні рядів, дослідженні їх збіжності 
та розкладанні функцій в ряди Тейлора і Маклорена. 

Автори вважають, що «паралельна» ілюстрація класичного 
підходу та прийомів, заснованих на використанні IT-технологій, 
як «методичний хід», заслуговує на увагу при вивченні великого 
числа фундаментальних і прикладних дисциплін. 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ У СИСТЕМІ ОСВІТИ 

НІМЕЧЧИНИ 
Корсун Г.О. 
НТУУ "КПІ" 

В даній статті розглядається вплив інформаційно-
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комунікаційних технологій на процес формування професійно 
важливих знань, навичок та вмінь старшокласників німецьких 
шкіл. Особлива увага приділена розгляду роботи професійно-
інформаційних центрів Федеральної агенції праці Німеччини та 
її інформаційним ресурсам, що сприяють процесу вибору 
професії старшокласниками та формуванню їх 
компетентності у виборі майбутньої  професії. 

 
Протягом останніх років відбуваються зміни в світі професій 

і на ринку праці, вводяться нові інформаційно-комунікаційні 
технології, які суттєво змінюють світ праці. Однією з основних 
тенденції сьогодення є інформатизація суспільства, яка змушує 
фахівців бути завжди готовими до актуалізації професійних 
знань та підвищення кваліфікації. 

Досліджуючи систему профорієнтаційних заходів, що 
застосовується в Німеччині, неможливо не наголосити на ролі 
Федеральної агенції праці (ФАП) в житті громадян, підприємств 
і установ Німеччини. Більша частина інформації з питань 
профорієнтації у Німеччині збирається та публікується 
централізовано, а інформація, що є важливою для окремих 
регіонів, видається регіональними агентствами зайнятості 
федеральних земель. 

Зважаючи на це ФАП розробила та активно поширює серед 
молоді он-лайн ресурси, які сприяють процесу професійного 
самовизначення молоді [1]. До даних ресурсів належать: 

KURSNET – портал професійної освіти та перепідготовки 
фахівців ФАП; 

BERUFENET – мультимедійний систематизований 
комплексний інформаційний каталог професій в Німеччині; 

JOBBÖRSE – портал “Біржа праці” призначений для всіх, хто 
шукає роботу в Німеччині; 

abi – Інтернет портал та друкований журнал для учнівської 
молоді. 

BERUFE TV – портал ФАП, на якому розміщені фільми, 
присвячені питанням професійного самовизначення. Такі 
фільми навчальні. Ними можуть скористатися як діти та батьки, 
так і фахівці у галузі професійної орієнтації і професійного 
консультування; 
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planet-beruf.de – навчальний методично-практичний освітній 
портал ФАП, на якому в доступній для учнів формі розміщено 
інформацію про вибір професії, становлення фахівця, профільне 
навчання, вибір навчального закладу тощо. Крім того, на сайті 
розміщені інтерактивні програми, з якими учні мають 
можливість працювати як під керівництвом вчителя на уроках 
або ж профконсультанта, так і вдома самостійно і це суттєво 
сприяє процесу професійного самовизначення учнів. Всі 
програми доступні в онлайн-режимі або на дисках і 
оновлюються на початку кожного навчального року. Наприклад, 
програма “Всесвіт професій” [2] (BERUFE-Universum) 
фокусується на здібностях учнів, сильних сторонах та інтересах. 
Вона дає можливість учню самостійно перевірити, чи правильно 
він засвоїв інформацію про світ професій. Програма розроблена 
із врахуванням віку учнів (для входу необхідно пройти 
реєстрацію) і розроблена у вигляді сучасної комп’ютерної гри, 
що заохочує кожного пройти всі етапи програми. Крім того, 
даний ресурс умовно можна поділити на три блоки: для учнів, 
для вчителів і для батьків. Якщо урок в школі проходить в 
комп’ютерному класі, то викладачеві достатньо лише зайти на 
сайт і використовувати вже розроблені фахівцями ФАП 
матеріали за темами уроку. 

Слід звернути увагу на те, що старшокласники німецьких 
шкіл мають достатньо високий рівень поінформованості 
стосовно їх можливостей отримання освіти та місця 
працевлаштування на ринку праці країни. Достатньо ефективно 
на такий рівень профорієнтаційної поінформованості впливають 
і профконсультанти, які проводять заняття в школі і які 
розповідають старшокласникам про загальний перебіг процесу 
професійного самовизначення та наголошують на його основних 
складових, про які не слід забувати приймаючи чи не 
найважливіше у житті рішення – вибір майбутньої професії. 

Слід наголосити на важливості скоординованої співпраці 
вчителів, профконсультантів, роботодавців та учнів. На 
офіційному сайті Федеральної агенції праці розміщені 
методичні розробки та рекомендації щодо кожного окремо 
взятого виду співпраці.  

На сторінках методичних рекомендацій для вчителів 
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подаються дидактичні матеріали для занять і поради щодо 
використання ресурсів planet-beruf.de на уроках з вибору 
професії. За рахунок періодичного щорічного оновлення даного 
видання вчителі мають можливість ознайомитись з новими 
розробками на ринку освітніх послуг, запровадженням нових 
державних та регіональних проектів, а також отримують нову 
інформацію щодо можливостей проходження практики їх 
учнями. Крім того, на сайті комплексу можна підписатися на 
регулярну електронну розсилку останніх новин.   

Особлива увага в даних рекомендація приділяється роботі з 
мультимедійною профорієнтаційною програмою BERUF-
UNIVERSUM, що розроблена співробітниками ФАП. В 
методичних рекомендація [5] для вчителів наводяться чіткі 
інструкції для педагогів стосовно супроводу самостійної роботи 
учнів з даною програмою. Спираючись на позитивний досвід 
застосування даної програми у профорієнтаційній практиці 
німецьких шкіл, вбачаємо за потрібно детальніше запинитися на 
вивченні основних елементів та механізмів роботи даного 
ресурсу. 

Як зазначалося вище, BERUF-UNIVERSUM – це 
мультимедійна програма професійного самовизначення 
старшокласників, яка знаходиться в центрі інтернет-порталу 
planet-beruf.de й охоплює знання про всі сучасні професії, які є 
актуальними для випускників німецьких шкіл. За основу даної 
програми для визначення інтересів і професійних намірів учнів 
було взято класифікатори ресурсу BERUFNET, який нині 
виступає єдиним систематизованим комплексним 
інформаційним каталогом професій в Німеччині. Крім того, 
широко використовуються емпіричні данні з порталу JOBBÖSE 
та критерії готовності старшокласників до професійного 
навчання відповідно до Національного пакту про освіту та 
професійне навчання молоді в Німеччині [3]. 

Слід зазначити, що дана програма була розроблена за 
наукової підтримки професора Хайнріха Оттава з Рур 
Університету в Бохумі.  Він наголошує, що професійне 
самовизначення для багатьох школярів є не лише когнітивною, 
але й афективною проблемою [5]. Зважаючи на це при розробці 
програми було враховано особливості психологічного розвитку 
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особистості, а весь комплекс ґрунтується на таких 
психологічних механізмах як: 

– штучна безпорадність (Gelernte Hilflosigkeit) – зневіра у 
досягненні позитивного результату; 

– індивідуальна мотивація успіху (Individuelle 
Leistungsmotivation) – низька мотивація негативно впливає на 
досягнення поставленої мети; 

– відповідність встановленим нормам (Konformitätsdruck) – 
помилковим є сприйняття колективного тлумачення певної 
професії без врахування індивідуальних особливостей розвитку 
учня,  

– символічна самодостатність (Symbolische Selbstergänzung) – 
помилковий вибір професії, що ґрунтується на підвнні власної 
самооцінки за рахунок зовнішніх атрибутів – майна, власності, 
грошей, статусу тощо; 

– аверсивне уявлення (відраза) про школу (Aversive 
Konditionierung durch “Schule“) – негативні емоції пов’язані з 
невдачами під час навчання у школі можуть негативно вплинути 
на процес професійного самовизначення учнів. 

Зважаючи на зазначене вище розробники програми 
наголошують, що стиль подачі інформації у програмі повинен 
по можливості бути мінімально прив’язаним до навчання у 
школі та ґрунтуватися на позитивному досвіді дитини 
(наприклад, на комп’ютерних іграх тощо). Спираючись на 
психологічні особливості розвитку особистості рекомендується 
розробляти вправи за допомогою яких учні зможуть самостійно 
простежувати зміну своїх інтересів, здібностей, поведінки тощо. 
Крім того, наголошується на важливості розуміння 
старшокласниками того, що необґрунтовані амбіційні 
професійні бажання можуть значно знизити самооцінку 
особистості, яка негативно впливатиме в майбутньому на 
формування компетентності старшокласників у виборі професії. 
Було встановлено, мультимедійна програма розроблена таким 
чином, що учню достатньо 15-20 хвилин для швидкого її 
проходження. Більш ґрунтовне дослідження та використання 
всіх можливостей й інформації займає значно більше часу. Отже 
можемо констатувати, що дана розробка може бути використана 
як під час професійної орієнтації у школі, так і в позашкільний 
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час. 
Крім того, слід наголосити на спрощеній процедурі 

користування даним ресурсом. Для користування цією 
програмою необхідно мати лише доступ до Інтернет та MS 
Internet Explorer Version 5.5. або вище, або Mozilla Firefox в 
якості браузера та Flash Player Plugin Version 9.0. Програма 
працює в автономному режимі, реєстрація для роботи з 
програмою не потрібна. 

Вагомим здобутком розробки програми є той факт, що учні 
мають можливість в ігровій формі відкрити для себе більше ніж 
500 професій, пройшовши основні три етапи на яких вони 
пізнають свої інтереси, схильності до професії, можливості 
проявити себе в певних професійних сферах та дізнається про 
труднощі й перешкоди, які можуть виникнути під час 
майбутньої трудової діяльності. 

Заслуговує на увагу профорієнтаційний чат порталу planet-
beruf.de, на якому в зазначений час школярі можуть отримати 
он-лайн консультацію профконсультантів або експертів галузі 
економіки та профорієнтації. Теми чату оголошуються 
заздалегідь. Наприклад, на 2008-2009 рік були запропоновані 
такі тематичні чати: 

1) Як скласти правильно заявку на навчання? 
2) Як підготуватись до відбіркового тесту та презентаційної 

бесіди? 
3) На що потрібно звернути увагу під час онлайн подання 

заявки на навчання? 
4) Як діяти у випадку відмови? 
За допомогою компетентних співрозмовників з економіки та 

сфери профорієнтації, старшокласники можуть ставити питання 
за цими темами в planet-chat та отримувати на них швидкі 
відповіді. Можливість Інтернет доступу у ФАП доповнюється 
компетентним обслуговуванням висококваліфікованих 
профконсультантів та співробітників професійно-інформаційних 
центрів. 

Крім того на допомогу вчителям, профконсультантам, а 
головним чином для абітурієнтів створено освітній ресурс ФАП 
www.beruf.tv, на якому розміщені виключно відеоматеріали 
профорієнтаційної спрямованості. На сайті можна передивитися 



 253

або скачати ролики, фільми та інтерв’ю за всіма 
спеціальностями з довідника професій, в яких демонструються 
практичні навички роботи за спеціальністю, фахівці 
розповідають про свій професійний досвід, недоліки та переваги 
даної професії. Крім того що сайт постійно оновлюється 
співробітниками ФАП, існує можливість скачування фільмів у 
різних форматах, в т.ч. для iPhone, iPod Touch та iPad, які нині 
широко використовує шкільна молодь [4]. 

Отже, основна функція професійно-інформаційних центрів 
Федеральної агенції праці полягає у веденні профорієнтаційної 
діяльності не лише в школах, а й серед всіх громадян країни 
незалежно від їхньої вікової категорії. Тобто, держава створює 
максимально сприятливі умови громадянам Німеччини для 
вибору майбутньої професії в підлітковому віці, для 
перекваліфікації та зміні сфери зайнятості фахівців у 
майбутньому пізніше. Виходячи з вищенаведеного вважаємо за 
необхідне рекомендувати створення державних професійно-
інформаційних центрів, які тісно співпрацюватимуть з школами 
та підприємствами, проводитимуть профорієнтаційні заходи зі 
старшокласниками та їх батьками, а також розроблятимуть 
сучасні мультимедійні ресурси для учнів старших класів 
загальноосвітніх шкіл України з метою формування у них 
компетентності у виборі професії. 
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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СТАНДАРТУ ІКТ-
КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
Морзе Н.В., Кочарян А.Б. 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
В статті проаналізовано вплив рівня ІКТ-

компетентності науково-педагогічних працівників 
університету на якість освітніх послуг за сучасних умов 
інтеграції до Європейського освітнього простору. 
Обґрунтовано введення корпоративного стандарту ІКТ-
компетентності науково-педагогічних працівників в контексті 
досягнення Європейських стандартів якості вищої освіти, 
подано модель корпоративного стандарту ІКТ-
компетентності викладачів та відповідні інструменти 
оцінювання її сформованості. 

 
Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, 

супроводжуються формуванням спільного освітнього й 
наукового простору, що в свою чергу, актуалізує необхідність 
розробки єдиних стандартів та критеріїв оцінювання якості 
освіти. Разом з тим, питання якості вищої освіти в Україні 
залишається відкритим та потребую найскорішої імплементації 
відповідних положень Закону про Вищу освіту, прийнятого у 
2014 р. 

Аналіз Стандарту і рекомендації щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти [4] показав, що 
основні види діяльності науково-педагогічного працівника 
вищих навчальних закладів мають бути спрямовані на створення 
якісного контенту освітнього середовища, що передбачає його 
електронну складову. Усвідомлення впливу розвитку технологій 
[2] на виникнення макро-трендів в освіті та  її реформування в 
Україні дозволяють зробити висновок про актуальність 
розробки та затвердження стандартів [9] інформаційно-
комунікаційної компетентності науково-педагогічного 
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працівника, рівень яких впливає на якість освітніх послуг 
сучасного університету. 

Під інформаційно-комунікаційною компетентністю 
розуміємо підтверджену здатність особистості автономно й 
відповідально використовувати на практиці інформаційно-
комунікаційні технології для задоволення власних 
індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, 
зокрема професійних задач у певній предметній галузі або виді 
діяльності. 

Рамкова структура ІКТ-компетентності вчителя описана 
в рекомендаціях ЮНЕСКО, яка включає шість модулів: 
розуміння ролі ІКТ в освіті, навчальна програма й оцінювання, 
педагогічні практики, технічні і програмні засоби ІКТ, 
організація й управління навчальним процесом, професійний 
розвиток,  розглядається нами як основа для створення 
відповідної моделі для викладачів вищої школи. 

Іншим документом, який має бути врахованим при 
створення зазначеної модулі, є Європейська рамка ІКТ-
компетенцій 2.0 (2011). 

Європейська рамка ІКТ-компетенцій (The European e-
Competence Framework, далі e-CF) являє собою рамкову 
структуру опису ІКТ-компетенцій, що має використовуватися 
бізнес структурами та навчальними закладами при визначенні 
напрямів підготовки  спеціалістів до сучасного ринку праці та 
визначення змісту їх навчання. е-CF виконує роль міжнародного 
інструменту навчальних закладів для при виконанні наступних 
завдань: 

-          Розробка, виконання та керування ІТ-проектами 
та процесами в навчальному закладі; 

-          Використання ІКТ; 
-          Прийняття рішень, розробка стратегій; 
-          Передбачення нових сценаріїв навчання тощо. 

Структура Європейської рамки ІКТ-компетенцій 2.0 
складається з 4 дескрипторів, які відображають різні вимоги до 
керування кадрами та є доповненням до керівництва з 
посадових обов’язків працівників (табл. 1). 

  
Таблиця 1 
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Європейська рамка ІКТ-компетенцій 2.0 

  

Дескриптор 
1 

Галузь ІКТ-компетенцій, які відповідають 
бізнес-процесам (планування, впровадження, 
запуск, адаптація, керування) 

Дескриптор 
2 

Набір компетенцій для кожної галузі ІКТ-
компетенцій 

Дескриптор 
3 

Професійний рівень кожної компетенції 

Дескриптор 
4 

Приклади знань та навичок для кожної 
компетенції 

  
Створена модель корпоративного стандарту ІКТ-

компетентності науково-педагогічних працівників сучасного 
вишу базується на відповідних рекомендаціях ЮНЕСКО та 
Європейській рамці ІКТ-компетенцій 2.0, та враховує 
особливості діяльності науково-педагогічного працівника в 
контексті Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти, а саме: розуміння ролі 
ІКТ в освіті та їх використання, використання ІКТ, навчальна 
робота, наукова діяльність та підвищення кваліфікації. 

Крім того було проаналізовано та враховано стандарти 
ДСТУ ISO 9000:2007 та ENQA (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education), які містять загальнозрозумілі чи 
обов'язкові потреби або очікування. 

У стандарті ENQA особлива увага приділяється 
наступним показникам: викладання (навчальний процес, 
педагогічна діяльність); науково-педагогічні кадри; освітні 
програми; матеріально-технічна база, інформаційно-освітнє 
середовище; студенти (учні, абітурієнти); управління освітою; 
наукові дослідження тощо. 

Відповідно до вищезазначеного модель корпоративного 
стандарту ІКТ-компететності можна подати відповідно до 
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основних видів діяльності викладача університету, виділяючи 
три рівні: базовий, поглиблений та професійний (табл. 2). 

Таблиця 2 
  

Модель корпоративного стандарту 
ІКТ-компетентності 

науково-педагогічних працівників ВНЗ 
  

Вид 
діяльності 

Базовий 
рівень 

Поглиблений 
рівень  

Професійний 
рівень 

Розуміння 
ролі ІКТ в 
освіті та їх 
використанн
я 

Базові знання Участь у 
групових 
ініціативах 
регіонального 
та 
національного 
рівнів 

Розробка 
стратегій 
інформатизації 
освіти на базі 
ВНЗ 

  

ІКТ Базові 
інструменти 

Створення 
електронних 
навчальних 
курсів 

Постійне 
оновлення е-
портфоліо 

Навчальна 
робота 

Застосування 
знань та вмінь 

  

Системне 
використання 
ІКТ 

  

Створення та 
підтримка 
відкритих 
навчальних 
ресурсів 

  

Наукова 
діяльність 

Використання 
ІКТ для 
пошуку 
відомостей 

Представлення 
науковій 
спільноті 
результатів 
власної 
наукової 

Координація 
або участь в 
міжнародних 
наукових 
проектах 
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діяльності на 
основі 
використання 
ІКТ 

Підвищення 
кваліфікації 

Доступ до 
ресурсів 
професійного 
розвитку 

Створення 
власного е-
портфоліо 

Участь в 
МООС 

  
Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації 

освіти є нові інформаційно-комунікаційні технології. 
Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний 
зв'язок – є неповним прикладом всіх тих переваг, які надають 
сучасні ІКТ в освіті. 

Стрімкий розвиток технологій  є однієї із необхідних 
умов реформування системи вищої освіти в Україні відповідно 
до вимог до якості освіти, зазначених в новому Законі про вищу 
освіту, та вимагає розробки та затвердження стандартів 
інформаційно-комунікаційної компетентності науково-
педагогічного працівника, що в свою чергу дозволить створити 
якісне сучасне електронне освітнє середовище університету, що 
в свою чергу сприятиме досягненню європейських показників 
якості вищої освіти. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ 

КУРСІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ 
ЗА НАПРЯМКАМИ 

Попова Н.В., Кравченко А.Ю.  
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем НАН і МОН України 
В статті розглянуті питання створення дистанційних курсів 
по підготовці спеціалістів.  
 

Сучасний розвиток інформаційного суспільства та його 
переходу до суспільства знань вимагає приділення великої уваги 
підтримки сучасного навчання за умови бурхливого розвитку 
інновації [1] та їх впровадження у навчальний процес за умови 
сучасного масового та безперервного навчання [2]. 

У зв'язку з широким впровадженням ІКТ з метою підтримки і 
організації освітніх процесі, великого значення набуває оцінка 
ефективності і якості як навчального процесу в цілому, так і 
його окремих складових, а саме: електронних ресурсів (тих, що 
розробляються або надаються), а також результатів отримання, 
досягнутих шляхом застосування ІКТ для навчання. 

Ефективність визначає міру досягнення мети і намічених 
результатів з урахуванням витрат на реалізацію. Іншими 
словами, оцінка ефективності дозволяє порівнювати результати 
навчання (виражені у вигляді отриманих знань і навичок учнів 
досягнуті різними методами - традиційною підготовкою в класі, 
використанням різних методик і технічних засобів, 
використанням дистанційних методів навчання з урахуванням 
витрат на реалізацію того або іншого підходу. 

Процеси еволюції та конвергенції освіти на навчання 
значним чином вплинули на  трансформацію підтримки освіти 
[3], визначивши орієнтири подальшого розвитку відповідно 
вимогам інформаційного суспільства та сучасного навчання.  
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Формуються нові підходи до розробки перспективних 
інформаційних систем для підтримки освіти та навчання [4]. 
Набув небувалих масштабів розвиток процесів 
самозабезпечення ВНЗ інформаційними ресурсами - 
дистанційними курсами,  електронними посібниками, 
тренажерами тощо. 

Як правило, процеси створення  складаються з: 
По-перше, знайомством із платформою, на базі якої 

відбувається підтримка дистанційного навчання. 
По-друге, використання електронних підручників, 

методичних матеріалів тощо, для підтримки доступу до 
навчальних послуг та надання доступу до ресурсу. 

Далі аналізуються можливості проведення інтерактивних 
форм роботи. Навчальний контент завантажується у систему 
підтримки дистанційного навчання [5].  В результаті отримуємо 
рішення, які схожі одне на одне при підготовці фахівців-
філологів та програмістів. Це дуже велика помилка. 

На теперішній  час процеси створення дистанційних курсів 
для підтримки  підготовки спеціалістів за визначеним 
напрямкам  прийняли масовий характер. 

Розглянемо основні кроки  проведення досліджень за 
визначеним напрямком на основі актуалізації процесів 
педагогічного проектування [6] – основного базового процесу, 
який   визначає   основні напрямки діяльності. 

Якщо стоїть задача такого класу доцільно використовувати 
науково-обгрунтовані стратегії розробки. Перелік можливих 
кроків досліджень та розробок надана далі.  

1. Детально визначити предметну область, яка стосується 
підготовки  фахівців. 

2. Дослідити, яким чином вирішувалась поставлена задача в 
Україні та за її межами. Підтримка навчального процесу має 
майже 60-річну історію, і аналогічні задачі вже вирішувалися, 
або вирішувалися частково. І актуалізація проведених 
досліджень є актуальною задачею. 

3. Визначити особливості процесу навчання, які притаманні, 
наприклад, навчанню програмування. Очевидно, що такий 
процес має свої унікальні індивідуальні риси, особливо в умовах 
масового неперервного навчання для всіх при активному 
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використанні ІКТ [7]. Він відрізняється від процесу вивчення, 
наприклад, мови в режимі дистанційного навчання. Особливості  
потрібно виділити та детально обміркувати, яким чином 
потрібно підтримувати ці процеси. 

4. Потрібно методично обґрунтувати дидактичні рішення та 
ретельно описати в методичних рекомендаціях користувачам та 
викладачам.  Створюється проект розробки. До речі, детальні 
методичні рекомендації дуже сприяють процесам 
розповсюдження отриманого педагогічного досвіду. 

5. Далі можна реалізовувати отриманий проект. 
6. Наступним кроком є апробація отриманих рішень в 

пілотних групах користувачів та викладачів. Метою є виявлення 
непорозумінь, помилок, кращих варіантів рішень тощо. 
Результати аналізуються, вносяться відповідні правки, тощо. 

7. Наступним кроком може бути проведення занять з учнями 
та виміри, які стосуються якості та ефективності навчання. 

Кроки 6 та 7  можуть постійно повторюватися з метою 
удосконалення  процесу навчання. 

Висновки. В основі проектування процесів лежить технологія 
педагогічного проектування, яка визначає, яким чином буде 
проходити навчання слухачів. Для підтримки процесів навчання 
потрібно використовувати перспективні педагогічні та 
інформаційні технології, які спроможні забезпечити кінцеву 
якість та ефективність навчання. 
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ОЦІНЮВАННЯ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ 

ШКОЛИ: ДОСВІД ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНИ 
Кравчина Оксана Євгенівна 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання  
НАПН України 

Сучасний швидкий розвиток комп’ютерних та інших 
інформаційних технологій створило умови для виникнення 
нового інформаційного середовища, в якому  людина може 
створювати та обмінюватися інформацією.  У більшості 
європейських країн визнають обов’язковість  та необхідність 
застосування цифрових технологій у різних сферах діяльності 
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та життєдіяльності людини,  розуміють необхідність 
навчання цих технологій своїх громадян для забезпечення 
ефективності використання цифрових технологій для 
майбутнього економічного та соціального розвитку своїх країн. 
В цьому контексті виникає багато питань щодо ефективності 
навчальних програм в області цифрової грамотності. В 
матеріалі розглядається досвід оцінювання ІКТ 
компетентності учнів середньої школи на прикладі Чехії та 
Словаччини  

 
Потягом останніх двох десятиліть ми стали свідками 

стрімкого розвитку та проникнення у всі сфери діяльності 
людини інформаційних технологій у всьому світі. Як зазначає у 
свої роботах американський вчений Роберт Козьма,  обмін і 
обробка інформації за допомогою інформаційних технологій 
стали особливістю сучасного суспільства, оскільки 
інформаційні технології надають інструменти для створення, 
збору, зберігання і використання знань, а також дають 
можливість спілкуватися та спільно працювати. Розвиток цих 
технологій змінив не тільки навколишнє середовище, в якому  
учні  розвивають навички, необхідні їм для подальшого життя, 
але і основу багатьох професій. Знати, розуміти  та вміти 
використовувати інформаційні технології  стало необхідною 
умовою життя в сучасному суспільстві.  В той же час  оцінка 
цих навичок стала складовою частиною моніторингу досягнень 
учнів в багатьох системах освіти європейських країн. [1;2] 

Формування ІК – компетентності дозволяє учневі знаходити, 
розуміти, оцінювати та застосовувати інформацію в різних 
формах для вирішення особистих, соціальних та глобальних 
проблем. Тому при створенні програми «Інформаційна освіта» (, 
яка була прийнята у 2011 році Міністерством освіти, науки, 
досліджень і спорту Словацької Республіки були враховані всі 
складові ІК – компетентності. 

Наприклад, орієнтовна програма «Інформаційна освіта» з  
формування і розвитку ІК- компетентності учнів початкової 
школи розрахована на навчання учнів 1-4 класів та містить п’ять 
розділів: інформація навколо нас; зв'язок за допомогою ІКТ; 
процедури, рішення проблем, алгоритмічне мислення; 
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розуміння функціонування ІКТ; інформаційне суспільство. [3] 
Розглянемо детальніше, кожний  з розділів. Так в розділі 

«Інформація навколо нас» розглядаються поняття інформації, 
види інформації (текст , мультимедіа і т.д.),  обробка конкретної 
інформації для розуміння механізмів вирішення всіх видів 
проблем з використанням ІКТ. Учні повинні вже з першого 
класу вчитися  працювати з основними комп'ютерними 
програмами, щоб: 

1) знати основні правила роботи з текстом і простими 
презентаціями (текстовий документ, цифри й символи, 
слова, пропозиції, просте форматування), 

2) набути навички з використання графічного середовища  і 
обробки графічної інформації (малюнок, інструмент 
«ручка», лінія, кисть, заповнення кольором палітри), 

3) робота з аудіо та відео записами  та їх відтворення (звук, 
звуковий файл-плеєр, запис, ефекти, анімація) , 

4) озуміння способів представлення основних типів 
інформації. 

В іншому розділі  «Зв'язок за допомогою ІКТ»  
розглядаються питання використання Інтернет-інструментів для 
спілкування заради навчання, а також вирішення проблем в 
школі для отримання і передачі інформації. Учні повинні: 

1) навчитися працювати з електронною поштою 
(електронна пошта, поштові програми, адреси 
електронної пошти, адресна книга), 

2) розуміти, яким чином ведеться пошук  інформації в 
Інтернеті (WWW, веб-браузер, веб -сторінки, посилання, 
пошук в Інтернеті), 

3) бути проінформовані про ризики небезпеки при роботі з 
Інтернетом (безпека, правила поведінки в середовищі 
Інтернет), 

4) розуміти способи  визначення ключових слів, вести 
пошук за ключовими словами, 

5) обробляти відібрану необхідну інформацію. 
В розділі «Процедури , рішення проблем, алгоритмічне 

мислення» учні знайомляться з такими поняттями, як алгоритм, 
програма, програмування. Найбільшою перевагою даного 
розділу є те, що учні навчаються основам алгоритмічного 
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мислення та здатності вирішувати завдання використовуючи 
ІКТ. 

Учні повинні знати: 
1) можливості пристроїв введення та виведення (процедури 

, інструкції), 
2) призначення програмного забезпечення для різних 

галузей (управляти програмами, комплект зображення , 
послідовність кроків), 

3) як працювати з файлами і папками (дитяча мова 
програмування, елементарні команди, програма), 

4) елементарні функції  локальної мережі  та Інтернет. 
У тематичному розділі «Інформаційне суспільство»  

розглядаються етичні, моральні та соціальні аспекти 
використання ІКТ, потенційні ризики та методи для вирішення 
цих ризиків . Учні повинні: 

1) ознайомитися з демонстраційними матеріалами з 
використання ІКТ в житті, 

2) зрозуміти, що використання ІКТ вимагає критичного та 
відповідального ставлення до наявної інформації, 

3) відповідально відноситися до використання 
інтерактивних засобів масової інформації та розуміти 
ризики, які вони можуть нести. 

Засвоєння знань у початковій школі оцінюється на 2-му, 3-му 
та 4-му році навчання. Основні методи і форми контролю учнів: 
усні відповіді, виконання практичних завдань, звіти та проекти.  
Шкала оцінок: 100% - 90% - 1 (відмінно); 89% - 75% - 2 
(похвально); 74% - 50% - 3 (добре); 49% - 25% - 4 (задовільно); 
24% - 0% - 5 (незадовільно). 

На останок хочеться відмітити, що програма  «Інформаційна 
освіта» у Словаччині відноситься до обов’язкових предметів, у 
рамках своїх навчальних програм, кожна школа може 
створювати свої особисті шкільні предмети (використовуючи 
вільні години). Крім того також вводяться наскрізні теми, які 
зачіпають усі освітні сфери. 

Розглянемо досвід розвитку ІК компетентності учнів у 
Чеській Республіці, саме тому, що ІКТ є необхідною частиною 
стратегічного планування шкіл, які мають план розвитку та 
застосування ІКТ в шкільну практику. Створення таких планів 
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було запорукою  отримання додаткового фінансування від 
Міністерства освіти, науки та спорту для придбання технічного 
обладнання та найму необхідного персоналу в області ІКТ В 
2008 році урядом Чехії було створено та прийнято документ 
«Стратегія розвитку ІКТ в освіті на 2009-2013 роки», в якому 
викладені дев’ять основних програм щодо підтримки розвитку 
ІКТ в освіті.   Основною метою є підтримка шкіл в досягненні 
високого рівня використання ІКТ в якості стандартного 
інструмента для вчителів та учнів. Підтримку та фінансування 
надають як центральні органи так і регіональні органи влади.  
Відповідно до нових принципів освітньої політики, які 
сформульовані в Національній програмі розвитку освіти в 
Чеській Республіці на дошкільному, начальному, середньому та 
вищому рівнях освіти створено навчальні програми для учнів 
від 3 до 19 років. Навчальні програми розробляються на двох 
рівнях – державному та шкільному. На державному рівні 
створюються Національна освітня програма, в якій надані 
основні вимоги до освіти, які стосуються початкової освіти в 
цілому  та рамочні освітні програми, в яких визначаються 
обов’язковий необхідний обсяг освіти для певних рівнів освіти 
(для дошкільної, початкової, середньої освіти). На рівні школи 
створюються освітні програми відповідно до принципів, які 
представлені в державних програмах. [4]  

У чеських школах ІКТ існує не тільки як  самостійний 
предмет, але і як інструмент для вирішення проблем, в якості 
основи для створення освітнього середовища. 

На 1-му етапі навчання розглядаються такі теми як: 
Основи роботи з комп’ютером.  Очікувані результати: 
● використовувати основні, стандартні функції комп'ютера 

та його найбільш поширені периферійні пристрої; 
● дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з 

апаратним і програмним забезпеченням; 
●  захист даних від пошкодження, втрати або зловживання. 

Пошук інформації та зв’язок. Очікувані результати: 
● використовувати прості та необхідні шляхи пошуку 

інформації в Інтернеті; 
● пошук інформації на веб-порталах, у бібліотеках та в 

базах даних; 
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● спілкування за допомогою Інтернету та інших спільних 
комунікаційних пристроїв. 

Обробка інформації та її використання. Очікувані результати: 
● працювати з текстом та зображенням у текстових та 

графічних редакторах. 
На 2-му етапі навчання розглядаються такі теми як: 
Пошук інформації та зв’язок. Очікувані результати: 
● перевірка достовірності інформації та інформаційних 

джерел та оцінка їх важливості та взаємозв’язок. 
Обробка інформації та використання. Очікувані результати: 
● робота з текстом, графікою, табличними редакторами та 

їх використання у своїй роботі; 
● застосовувати основні естетичні та типографські правила 

для роботи з текстом і малюнками; 
● працювати з інформацією відповідно до законодавства 

про права інтелектуальної власності; 
● використовувати інформацію з різних джерел інформації 

та оцінювати прості взаємозв’язки між даними; 
● підготувати та представити інформацію в текстовому, 

графічному та мультимедійному вигляді на рівні 
користувача. 

Компетенції в області ІКТ оцінюються також, як і інші 
компетенції. В загальних рамках оцінювання не виділено 
особисто оцінювання з ІКТ.  ІКТ розглядаються як засоби 
навчання. Учні у начальних та середніх школах вивчають 
предмет «Інформатика» та оцінюються в рамках цього предмету  
(класифікаційна шкала: 1 - 5; 1 є найкращим результатом, 5 - 
найгірший) в кінці кожного семестру. Оцінка знань в області 
ІКТ особисто в компетенції кожної школи, але школи мають 
відповідати державній навчальній програмі в області ІКТ.  

Додатково існує також тест з ІКТ грамотності. Він є 
комерційним для учнів 8 -го та 9 -го класів, кожна школа сама 
вирішує необхідність придбання даного тесту (оплата з 
розрахунку за одного учня) 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК ЕКСТРЕМАЛЬНОГО 
ПРОГРАМУВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ  МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ІНФОРМАТИКИ 
Кривонос О.М. 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
В статті розглянутий один з найбільш поширених методів 
гнучкого програмування, який був пропонований Кентом Беком у 
кінці ХХ столітті – екстремальне програмування. Описані 
основні методики даного методу: гра в планування,тестування 
на початку роботи, парне програмування,швидкі релізи, 
рефакторінг тощо. Проведено паралелі з методикою 
викладання програмування в процесі підготовки майбутніх 
вчителів інформатики. 
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У контексті прагнення України до євроінтеграції національна 
система вищої освіти переживає суттєві структурні та змістовні 
зміни. Сьогодні завдання вищої школи полягає у підготовці 
кваліфікованого фахівця, що комфортно відчуває себе умовах 
ринкових відносин. Підвищення вимог сучасного ринку праці до 
освітнього рівня зумовили пошук шляхів реформування 
навчального процесу, викликали хвилю впровадження 
альтернативних методів підготовки фахівців. 

Процес навчання сучасного студента – це вплив викладачів 
на свідомість та діяльність для підготовки до майбутньої 
фахової діяльності. Проте результати навчання не повинні 
обмежуватися формуванням лише фахових знань, умінь та 
навичок. Під час навчання повинні формуватися ключові 
компетентності, інтелектуальні та особистісні якості, тобто 
особистість майбутнього фахівця як єдине ціле [2]. 

Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій, парадигм 
програмування, вдосконалення комп’ютерної техніки, 
збільшення потоку даних та необхідності його опрацювання 
спонукали провідних педагогів переглянути підходи в галузі 
викладання як програмування зокрема, так і інформатики 
загалом. Особливістю вдосконалення методики навчання 
програмуванню є впровадження технологій, які 
використовуються в ІТ галузі з метою збільшення ефективності 
у створення програмного забезпечення. 

Зазначимо, що програмування є специфічним видом 
людської діяльності, для успішної реалізація якої необхідні не 
лише використання набутих під час навчання знань та вмінь, але 
потребує певного стилю мислення, перед усім, абстрактного, 
проте пов’язаного з процес розв’язування певної задачі. 

Найбільш відомими методами методології гнучкого 
програмування (Agile software development) є екстремальне 
програмування (eXtreme Programming). Цей метод був 
запропонований Кентом Беком у кінці ХХ століття [1]. Модель 
процесу створення програмного продукту накопичує випуск 
дискретних версій, кожна з яких обов’язково містить новий 
функціонал для розв’язання поставленої задачі. Використання 
певних стандартів кодування, дозволяє уніфікувати процес 
створення програмного продукту, шляхом подальшого 
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багаторазового використання програмних компонент. Тобто, 
екстремальне програмування це набір методик, вироблених для 
того, щоб процес розробки програного забезпечення відповідав 
наступним принципам: колективне володіння кодом, 
рефакторінг (поліпшення структури програмного коду), 
комунікація та простота дизайну проекту. 

Екстремальне програмування заперечує традиційний процес 
створення програмного забезпечення: планування, аналіз та 
довгострокове планування; натомість пропонує реалізовувати ці 
компоненти в процесі розробки програмного продукту. Ця 
методологія ґрунтується на дуже коротких циклах розробки, 
котрі постійно повторюються. 

Серед методик екстремального програмування виділяють: 
гру в планування, тестування до початку розробки програмного 
забезпечення, парне програмування, постійне оновлення і 
перепис коду, простоту дизайну проекту, колективне володіння 
кодом, поступову інтеграцію, швидкі релізи, сорокагодинний 
робочий тиждень, стандарти кодування, метод порівнянь або 
метафор [3]. Розглянемо деякі з них. 

Гра в планування. Розробники програмного продукту разом з 
замовниками розглядають декілька можливих ситуацій, які 
можуть виникнути в процесі відшукання алгоритму розв’язання 
поставленої задачі. Такі наради бажано організовувати перед 
початком роботи над кожним окремим блоком або підсистемою. 
Це дає змогу адаптуватися до змін, що виникають, та вносити 
своєчасні корективи у предметній області. 

Тестування до початку розробки. Дана методика передбачає 
створення набору тестів для конкретного завдання до початку 
розробки програмного забезпечення. Цей метод дає перевагу в 
тому, що виявляються помилки, які спричинені змінами 
фрагментів коду. Також замовнику набагато зручніше наочно 
бачити, що програмний продукт правильно проходить тести, ніж 
вникати в програмний код або в великі обсяги 
супроводжувальної документації. 

Парне програмування. Техніка створення якісного коду 
двома програмістами, котрі працюють за одним робочим 
місцем. Найчастіше такий вид діяльності зустрічається при 
екстремальному програмуванні. Суть техніки така: один 
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програміст працює над написанням коду, а інший сидить поряд і 
спостерігає за його роботою, таким чином контролюючи її, і 
уявляє проект загалом. З часом програмісти міняються місцями. 
Незважаючи на подвоєння людських ресурсів, сумарна 
ефективність набагато вища, ніж при роботі двох програмістів 
окремо. Кент Бек стверджує, що це досягається завдяки: 
подвійному контролю помилок, як синтаксичних, так і 
прихованих в архітектурі; подвійному контролю якості коду; 
взаємному тиску, який значно економить час; володінням коду 
не одним, а принаймні двома програмістами; швидкій передачі 
досвіду між членами колективу при частій заміні пар. 

Швидкі релізи. Екстремальне програмування ґрунтується на 
дуже коротких циклах розробки, котрі постійно повторюються. 
Триває такий цикл від одного до трьох тижнів. Наприкінці 
кожного циклу група розробників повинна отримати вповні мірі 
функціонуючий та протестований  реліз програмного продукту 
або окремого модуля. Такий метод повинен бути витриманий 
під час всього проекту. Підґрунтям, для такого режиму  роботи 
групи програмістів, є той факт, що вимоги до проекту дуже 
рідко бувають коректними та до кінця продуманими. Саме тому, 
програму доводиться модифікувати ,а іноді, і переписувати 
заново. 

Рефакторінг. Постійне оновлення та перепис  коду. Це процес 
досягнення оптимального виду програмного коду шляхом 
видалення максимальної кількості зайвих фрагментів, 
поєднання класів на базі подібності функціоналу, корекція 
коментарів тощо. Зазначена методика потребує постійного 
тестування окремих модулів. 

Для екстремального програмування застосовується особлива 
методологія організації процесу створення програмного 
продукту, що базується на теорії психології малих груп. 
Головний принцип – всі члени команди повинні бути на зв’язку 
один з одним, як організаційно так і фізично. Саме тому бажано 
поміщати всіх без винятку членів команди в одну кімнату. 
Структура в команді повинна бути однорангова – існує тільки 
професійний авторитет та відсутній адміністративний тиск. Всі 
виробничі питання вирішуються членами команди. Група сама 
визначає методи, засоби та технології. 
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Як вже назначалось, парне програмування, що притаманне 
екстремальному програмуванню, одна з найбільш успішних 
технологій програмування. Проте, можна використовувати 
принцип заміни партнера, який полягає в регулярній зміні 
напарника під час роботи над проектом. На перший погляд 
здається, що такий принцип не дозволяє сконцентруватися на 
окремій ділянці або модулі. Проте на практиці діє зворотній 
принцип. Зосередженість лише на одному окремому модулі 
призводить до укорінення певного стилю, не завжди 
оптимального, а відсутність критики коду призводить до 
неявних помилок. 

В груповій роботі над проектом важливе значення має 
максимальна простота та ефективність у використанні. 

В переважній більшості навчання програмуванню являє 
собою ітераційний процес. Якщо ітерацію розглядати, як 
поступове наближення  до певної мети, тоді метод ітерації 
можна використовувати як під час лекційного курсу, так і під 
час лабораторного практикуму з програмування. Тим більш що 
специфіка завдань, що розглядаються на лабораторних заняттях, 
в повній мірі відповідають принципам ітераційних процесів – 
спочатку будується певний алгоритм розв’язування певної 
задачі, а наступний алгоритм є уточненням або модифікацією 
попереднього алгоритму або програми (обчислення функції, 
обчислення функції, яка задається системою, табуляція функцій, 
пошук найбільшого або найменшого значення функції тощо.) 
Тобто, навчальний процес можна побудувати у такий спосіб, що 
побудова підсумкової, на певному етапі, програми є ітераційний 
процес, на кожному етапі якого необхідно вносити певні зміни в 
попередню програму або алгоритм.  

Звісно, не всі з перерахованих методик можна в повному 
обсязі впровадити в процес фахової підготовки майбутнього 
вчителя інформатики під час навчання програмування. Проте, їх 
використання сприяє формуванню фахових  компетентностей в 
сфері ІТ.  
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використанням інформаційних технологій середовища Moodle. 

 
Інформатизація освіти взагалі (та інженерно-педагогічної 

зокрема) зумовила поширення типів та принципів подання 
навчальних задач, способів їх розв’язання, розширила 
можливості керування цим процесом. Стало легше пропонувати 
задачі дослідницького типу, задачі з моделювання процесів та 
ситуацій, завдання зі складання алгоритму розв’язання певного 
типу задач та задачі, постановка яких може бути змінена 
студентом тощо. До вищевказаних задач перш за все й 
відносяться завдання з автоматизованого проектування 
засобами CASЕ-технологій складних інформаційних систем. У 
відповідності до етапів впровадження інформаційних технологій 
в навчання, визначених А. Т. Ашеровим, на першому етапі 
комп’ютер постає предметом навчальної діяльності, у ході якої 
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здобуваються знання про роботу машини, вивчаються мови 
програмування, засвоюються навички роботи оператора. На 
другому етапі комп’ютер перетворюється вже в засіб 
розв’язання навчальних або професійних завдань, у знаряддя 
діяльності студента – майбутнього фахівця.[1, с. 30-32]. Така 
поетапність характерна й для галузі автоматизованого 
проектування інформаційних систем: у процесі професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів CASЕ-технології та 
CASЕ-середовища поступово трансформуються із об’єкта у 
засіб навчання. 

Використання сучасних інформаційних технологій навчання 
приводить також до суттєвих змін в організаційних формах 
навчання. “При широкому використанні НІТ в навчанні 
з’являється можливість головну увагу приділяти не 
відпрацюванню технічних прийомів опрацювання різноманітних 
даних, зокрема числових, а питанням побудови і аналізу 
математичних моделей, алгоритмів розв’язування задач, 
проблемам розвитку як аналітичного, так і продуктивного, 
образного, евристичного мислення, індивідуальних творчих 
здібностей та нахилів учнів  [2, с. 17-21]. 

Впровадження інформаційних технологій у навчання вдало 
реалізовані за допомогою багатьох дистанційних курсів. 
Наприклад, курс “Проектування інформаційних систем  [3] 
передбачає вивчення складу й структури різних класів 
економічних ІС як об’єктів проектування; сучасних технологій 
проектування ІС та методик обґрунтування ефективності їх 
застосування; змісту стадій і етапів проектування ІС і їхніх 
особливостей при використанні різних технологій проектування, 
але не має комплексної побудови у відповідності до специфіки 
діяльності майбутніх інженерів-педагогів. 

Мета даної роботи полягає у визначенні педагогічних 
можливостей застосування інформаційних технологій для 
активізації процесу навчання автоматизованого проектування 
інформаційних систем. 

Використання сучасних комп’ютерно-орієнтованих 
методичних систем навчання дозволяє забезпечити залучення 
студентів до процесу міркування, що моделюється за 
допомогою комп’ютера, завдяки чому процес засвоєння нових 
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знань здійснюється в умовах спілкування студента і викладача 
та студентів між собою. При цьому відкриваються широкі 
можливості стимулювання внутрішнього діалогу студента. 

За допомогою використання гіпертекстових середовищ у 
процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
щодо автоматизованого проектування інформаційних систем є 
можливість значно підвищити основні показники навчального 
процесу, наприклад глибину засвоєння й міцність 
запам’ятовування навчального матеріалу. Це пов’язано з тим, 
що під час роботи з гіпертекстом людський мозок запам’ятовує 
не лише фактологічні відомості, а й структуру гіперзв’язків між 
ними, що прискорює процес відтворення навчальної інформації 
і спрощує подальший пошук та засвоєння нових знань. 

У рамках упровадження інформаційних технологій у процес 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів нами 
створено електронний навчально-методичний комплекс 
дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних 
об’єктів і систем  спочатку у вигляді електронного 
дидактичного забезпечення, а в подальшому – на основі 
середовища Moodle. Електронний навчально-методичний 
комплекс створено у відповідності до робочої програми 
дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних 
об’єктів і систем (CASE)  та вимог, що висуває до майбутніх 
інженерів-педагогів освітньо-кваліфікаційна характеристика. 

Процес навчання автоматизованого проектування 
інформаційних систем на основі середовища Moodle передбачав 
використання різнорівневих завдань та поетапний перехід від 
репродуктивних до частково-проблемних і дослідних завдань. 
Така побудова має своїм підґрунтям теорію Л.С. Виготського 
щодо зони найближчого розвитку [4, с. 56]. В зоні актуального 
навчання студенти розв’язують завдання шляхом реалізації 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії з викладачем та завдяки роботі за 
методичними рекомендаціями з автоматизованого проектування 
інформаційних систем. Зона творчої самостійності передбачає, 
що студент самостійно екстраполює свої знання, уміння, 
навички; це дає йому можливість отримання професійної 
компетентності стосовно автоматизованого проектування 
інформаційних систем. 
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Побудова різнорівневих проблемно-орієнтованих завдань 
передбачає наступні етапи: опис змісту проблемної ситуації з 
опорою на раніше засвоєні знання чи власний досвід студентів; 
формулювання вимог, що встановлюють початкові та граничні 
умови протікання навчальної діяльності; розробку критеріїв 
ефективності здійснення етапів виконання завдання та 
результуючого продукту діяльності; актуалізацію опорних знань 
і активізацію асоціативних та причинно-наслідкових зв’язків, 
необхідних для пошуку шляхів її вирішення; розробку настанов 
щодо якісного виконання певних завдань. 

Розроблені завдання можна поділити на основі врахування 
характеру навчальної діяльності (при цьому розглядаючи 
репродуктивно-наслідувальну, пошуково-виконавчу та творчу 
діяльність). 

Розроблений нами електронний навчально-методичний 
комплекс складається з декількох частин: лекційний курс, курс 
лабораторних робіт, самостійна, індивідуальна робота. Доступ 
до кожного з компонентів здійснюється за допомогою 
гіперпосилань. До складу навчально-методичного комплексу 
входить також словник термінів, тестовий контроль, література 
з курсу, питання до екзамену. 

Лекційний курс складається з семи базових тем, які 
охоплюють питання загально теоретичного плану, основи 
побудови життєвого циклу інформаційних систем, структурний 
та об’єктно-орієнтований підхід до проектування складних 
об’єктів, керування конфігурацією та деякі прикладні аспекти. 

Лабораторні роботи складаються з трьох циклів. У першому 
– “CASE-технології та інформаційні системи. Побудова 
інформаційних систем на основі структурного підходу  – 
розглядаються структурні методології автоматизованого 
проектування складних інформаційних систем. Побудова 
предметного середовища починається зі структурної 
декомпозиції, та в подальшому більш глибоко деталізується при 
створенні діаграм нижчих рівнів. Другий цикл – “Побудова 
інформаційних систем на основі об’єктно-орієнтованого 
підходу  – надає можливість сформувати у студентів вміння та 
навички застосовувати об’єктно-орієнтований підхід до 
автоматизованого проектування інформаційних систем. 
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Керування конфігурацією ІС та контроль версій також логічно 
входить до блоку лабораторних робіт (блок 3 “CASE- засоби 
конфігураційного керування та контролю версій. Впровадження 
CASE-засобів ), але в аудиторних умовах виникають певні 
труднощі, пов’язані з реалізацією групової розробки. Тому ці 
завдання можуть бути використані також для самостійної 
роботи студентів. 

Індивідуальна робота спирається на знання та вміння 
студентів, які були отримані під час виконання лабораторних 
робіт та містить завдання з автоматизованого проектування 
предметної галузі. 

Словник термінів складається з теоретичних понять курсу 
“Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і 
систем (CASE) , які були вивчені (або повинні бути вивчені) в 
процесі теоретичного та практичного навчання. Структуру 
гіпертекстових сторінок побудовано таким чином, що при 
наявності гіперпосилання можна з будь-якої частини лекції або 
лабораторної роботи перейти до словника та ознайомитись із 
незрозумілим терміном. 

Літературні джерела, на які спирається теоретичний матеріал 
курсу “Основи автоматизованого проектування складних 
об’єктів і систем (CASE)  оформлені у вигляді гіперпосилань. 
Студентам для користування уся література доступна у форматі 
*.pdf . Крім цього, можна ознайомитися з Web-ресурсами 
мережі Інтернет в галузі автоматизованого проектування 
інформаційних систем. Питання для самоперевірки можуть 
служити підґрунтям для підготовки до тестування з курсу. 

Тестовий контроль складається з питань, відповіді на які 
студенти повинні дати після вивчення курсу “Основи 
автоматизованого проектування складних об’єктів і систем 
(CASE) .  

Використання інформаційних технологій у навчанні дає 
також широкі можливості з автоматизації оцінювання 
навчальних досягнень студентів. Наприклад, підсумкова 
контрольна робота, яка дає можливість студенту отримати бали 
з рейтингу навчальних досягнень. 

Середовище Moodle надає можливість зробити наочним для 
студента правильність/неправильність його відповідей одразу по 
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закінченню тестування, подивитись рейтинг студентів у групі , а 
викладачеві – по кожному питанню тестів отримати статистичну 
інформацію, аналіз якої в подальшому допоможе удосконалити 
процес навчання дисципліни “Основи автоматизованого 
проектування складних об’єктів і систем . На рис. 1 показано 
застосування середовища Moodle для аналізу результатів 
тестування студентів.  

 
Рис. 1. Гістограма розподілу кількості студентів за отриманими 

балами. 
Підсумовуючи сказане, можна відмітити, що використання 

сучасних інформаційних технологій у навчанні основ 
автоматизованого проектування інформаційних систем вносить 
ряд позитивних змін у процес професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів: 

·з’являються значно ширші можливості щодо пошуку шляхів 
розв’язання задачі при використанні автоматизації процесу 
проектування інформаційних систем; 

·є реальні можливості, не звертаючись до педагога, отримати 
необхідні відомості (які стосуються не лише автоматизованого 
проектування інформаційних систем у цілому, але й конкретної 
навчальної задачі); 

·доступ до найрізноманітніших шляхів творчого пошуку, що 
забезпечується можливістю отримання допомоги на різних 
етапах розв’язування задачі та виникненням реальної 
можливості наочно уявити результати своїх дій; 
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·позбавлення страху зробити помилку, оскільки, по-перше, це 
не стане відомим викладачеві та іншим студентам, а по-друге, за 
допомогою комп’ютера цю помилку буде виправлено, і студент 
в будь-якому разі зможе довести розробку проекту 
інформаційної системи до кінця; 

·можливість прилучитися до дослідної роботи з 
автоматизованого проектування інформаційних систем. 

Окрім цього, змінюється метод підвищення мотивації 
навчальної діяльності студентів з автоматизованого 
проектування інформаційних систем, заснований на створенні 
зворотного зв’язку, автоматизованому накопиченні, аналізі і 
візуалізації відомостей про результати навчальної діяльності 
студентів за допомогою середовища Moodle. 
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ЯК ДОПОМОГТИ МАЙБУТНІМ ВИКЛАДАЧАМ ВИШУ 
СТАТИ ОСВІТНІМИ ЛІДЕРАМИ? 

Кузьмінська О.Г. 
НУБіП України 

Матеріали статті присвячені  огляду питань, пов’язаних із 
реалізацією трансформації системи освіти, зокрема 
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застосуванням ІКТ у процесі підготовки магістрів з педагогіки 
вищої школи. 

 
Вступ. Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) є 

важливим компонентом, а іноді і каталізатором, суспільних та 
економічних трансформацій. Хвиля появи й поширення ІКТ 
вимагає  трансформації системи освіти, як соціального 
інструменту. На думку багатьох провідних науковців сучасності 
саме ВНЗ ІV рівня акредитації (університети) мають стати 
лідерами впровадження освітніх інновацій. 

Експертні оцінки свідчать, що цифрові інструменти та 
сучасні педагогічні технології можуть не лише покращити 
якість надання освітніх послуг, але й стимулювати економічний 
розвиток суспільства за рахунок підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних до ефективної 
реалізації у суспільстві знань [1]. 

Разом з тим, реформування освіти, зокрема вищої, 
залишається складним процесом: всі елементи системи освіти 
(керівники, адміністратори, викладачі, студенти, ІКТ та засоби 
доступу до них) відіграють важливу роль в цьому процесі, але 
жоден з них не є достатнім, для спричинення системних змін.  

ІКТ-політика – основа трансформаційних змін. Процеси 
впровадження ІКТ в освіту визначаються національними 
освітніми політиками, підтверджуються відповідними 
нормативними документами (наприклад, «Закон про вищу 
освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), «Про основні положення 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 
роки» (№ 537-V від 09.01.2007)); забезпечуються шляхом 
впровадження міжнародних стандартів (наприклад, ISO 9000: 
2000) чи розробки корпоративних стандартів вишу та 
передбачають розробку на рівні держави, регіону чи окремого 
навчального закладу ІКТ-політики [2]. 

Наявність розробленої ІКТ-політики [3] створює умови для 
застосування системного підходу до трансформації діяльності 
конкретного навчального закладу (рис.1), збільшення впливу 
вишу на трансформацію системи освіти в цілому, поєднання 
трансформації системи освіти з важливими цілями соціального 
та економічного розвитку країни, такими, як: підвищення ролі 
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навчальних закладів, підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів, створення нових високотехнологічних робочих 
місць та сприяння розвитку високих технологій, розвиток 
секторів економіки, пов’язаних з електронним навчанням тощо. 

 
 Рисунок 1. - Модель трансформації освіти 

Однак наявність гарно розробленої ІКТ-політики не гарантує 
трансформаційних змін, оскільки на практиці діє «правило  
25/75»,  описане Майклом Фуланом, експертом в галузі 
реформування освіти, коли  25% рішення проблеми складає 
вибір правильного напряму, а 75% – знаходження способу 
досягнення цілей в кожному конкретному навчальному закладі 
(місцевий контекст). 

Технології та виклики сучасного суспільства. Система 
освіти в цілому і конкретного навчального закладу не зміниться, 
поки не зміняться її суб’єкти. Для побудови ефективної 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу вишу в умовах 
електронного інформаційно-освітнього середовища [4] важливо: 

· бути обізнаними з теорією поколінь [5] та враховувати 
особливості кожного покоління для побудови навчальної та 
наукової діяльності і комунікації. Сучасні студенти перебувають 
у постійній мережній взаємодії та мають певні технологічні 
навички, в той час як їх викладачам потрібна підтримка у 
розумінні того, як і яким чином використовувати ІКТ у 
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навчальному процесі, щоб знайти спільну мову із студентами, 
передати їм свій досвід та збагатити їхні знання; 

· усвідомлювати, що традиційних і усталених знань не 
достатньо, щоб зрозуміти сучасний світ та бути зданим 
вирішувати основні проблеми суспільства. Сучасні знання, що 
задовольняють потреби 21 століття, є набагато складнішими. 
Французький філософ Едгар Морен у своїй книзі «Сім 
комплексних уроків в освіті майбутнього» [6] пропонує вчити 
знаходити помилки та позбавлятись ілюзій; розглядати об’єкти 
пізнання як в конкретному контексті, так і в їх цілісності та 
єдності; вивчати історію питань та встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки; розуміти один одного та ефективно 
взаємодіяти; етиці і гуманізму у підготовці громадян світу. 

· розуміти вплив новітніх технологій на освіту 
(http://gettingsmart.com/2014/06/new-horizon-report-insists-
teachers-use-tech) та бути готовими до реалізації нових 
тенденцій: 

- переосмислення ролі викладача  - він має бути партнером у 
процесі навчання; 

- прагнення поглибленого навчання: метою поглибленого 
навчання для студентів є навчання на практиці та розвиток 
почуття власної ефективності, розвиток критичного мислення і 
ефективного спілкування [2]; 

- створення та використання  відкритих освітніх ресурсів; 
- використання технології змішаного (гібридного) 

навчання; 
-  використання інтуїтивних технологій; 
-  переосмислення роботи освітнього закладу. 

Підготовка магістрів з педагогіки вищої школи. Оскільки 
слухачі магістратури з галузі знань 1801 Специфічні категорії 
спеціальності 8.18010021  «Педагогіка вищої школи» – це 
майбутні викладачі університетів та вищих навчальних закладів, 
саме вони мають стати освітніми лідерами та новаторами 
трансформаційних змін. Останнє випливає з того, що магістри є 
представниками покоління Z, тобто використання технологій, 
зокрема дистанційних та мобільних,  для них є природнім. 
Молоді люди вибудовують траєкторію власного професійного 
розвитку, для них логічним і зрозумілим є  складання резюме та 
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анотованого онлайн-портфоліо. 
Разом з тим, однієї готовності магістрів не достатньо – 

потрібно забезпечити умови для набуття ними професійної 
компетентності і ІКТ-компетентності, як її складової, за умови 
розбудови інфраструктури сучасного університету [7]. До таких  
в НУБіП України  належать: 

- створення електронного освітнього середовища 
університету (http://nubip.edu.ua/node/2984), ознайомлення всіх 
учасників освітнього процесу з його структурою та ресурсами; 

- розробка електронних навчальних курсів 
(http://moodle.nauu.kiev.ua/ ) та їх використання на підтримку 
очного навчання та організації навчально-наукових заходів; 

-  використання соціальних мереж та сервісів веб 2.0 для 
організації проектної діяльності, виконання самостійної роботи 
та наукових досліджень; 

-  наявність стандарту ІКТ-компетентності магістрів  
університету 
(http://moodle.nauu.kiev.ua/mod/lesson/view.php?id=421) та 
проведення моніторингу рівня набуття ІКТ-компетентності 
магістрів першого року навчання 
(http://moodle.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=22); 

-      створення е-портфоліо магістра та його аналіз. 
На основі аналізу рекомендацій ЮНЕСКО [8] та Інтел 

(https://edupolicy.intel.com/ ), а також досвіду впровадження ІКТ 
у вищі навчальні заклади [9] було визначено наступні 
пріоритети у підготовці магістрів з педагогіки вищої школи: 

-       метою професійної підготовки викладача вищої школи є 
формування професійної компетентності: здатність забезпечити 
інноваційний освітній процес у виші, в тому числі із 
застосуванням новітніх ІК, дистанційних, мобільних технологій, 
ефективно інтегрувати ці технології та механізми у навчальний 
процес та наукову діяльність навчального закладу (ІКТ-
компетентність формується шляхом збагачення технологіями 
навчальних предметів, залучення студентів до неформального 
та інформального навчання); 

-      особливості організації професійної підготовки магістрів 
визначаються характером професійної діяльності викладача 
вишу: орієнтир на практичну значущість одержаних знань та 
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навичок; відповідальність за якість освітніх результатів студента 
як суб’єкта педагогічного процесу; вирішення навчальних 
завдань в контексті професійної діяльності; групова форма 
реалізації професійної діяльності в умовах особистої 
відповідальності за якість навчання кожного студента; єдина 
система цінностей та критеріїв оцінювання результатів освітньої 
діяльності; необхідність дотримуватись педагогічної етики тощо 
(реалізується шляхом організації ІКТ-підтримки організації 
самостійної роботи студентів при вивченні різних дисциплін, 
проведення навчальних практик та досліджень, зокрема 
магістерського);     

-       сукупність технологій навчання (методів, форм і засобів, 
в тому числі дистанційних технологій) у процесі професійної 
підготовки майбутніх викладачів вишу включає методику 
роботи в малих групах, метод демонстраційних прикладів, 
семантичних карт та дискусій, моделювання навчального змісту 
на основі теорії графів, дистанційні технології (платформи LMS, 
CLMS, вікі-спільноти; окремі елементи дистанційних 
технологій: форум, чат, глоссарий, дистанціна лекція, 
дистанційні семінари, ведення шоденника занять у блозі, 
обговорення тематичних питань у твітері), системи 
відеоконференцзв’язку, мобільні технології (ІКТ-
компетентність оцінюється шляхом проведення онлайн-
тестувань та анотованого е-портфоліо). 

Разом з тим магістрів навчають викладачі, які не так вільно 
почувають себе в інформаційно-освітньому середовищі. Задля 
вирішення цієї проблеми у НУБіП України формування ІКТ-
компетентності магістрів поєднується із підвищенням 
кваліфікації науково-педагогічних працівників університету 
[10]. 

Висновки. 
1. Сучасні ІКТ  змінюють характер знання, організацію 

доступу, його продукування та  поширення. 
2. Сучасна освіта потребує трансформаційних змін. Майбутні 

викладачі вишів можуть стати освітніми лідерами – ініціаторами 
інновацій, оскільки саме вони здатні не очікуючи 
задекларованих реформ творити освітню політику. 

3. Задля ефективної підготовки майбутніх викладачів 



 286

потрібно застосовувати системний підхід шляхом: 
- інтеграції  ІКТ у систему управління освітньою діяльністю, 

у навчальні програми та систему оцінювання; 
- модернізації ресурсного забезпечення  (створення е-

середовища) та інфраструктури; 
- надання ІКТ підтримки для проведення досліджень та 

моніторингу ефективності впровадження сучасних 
інформаційних і педагогічних технологій. 

4.  Підготовку компетентних фахівців можуть здійснити 
лише компетентні викладачі. Тому паралельно з підготовкою 
майбутніх викладачів потрібно збагатити технологіями систему 
підвищення кваліфікації викладачів. 
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ПОЄДНАННЯ ON-LINE ТА OFF-LINE НАВЧАННЯ  
ЗАСТОСУВАННЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В 

ПРИЙНЯТТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА ЛІКУВЛЬНИХ РІШЕНЬ В 
КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

Кулішов С.К.1, Яковенко О.М.2 
1Вищий державний навчальний заклад України «Українська 

медична стоматологічна академія»,  
2Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. 

Комісаренка АМН України 
Поєднання on-line та off-line навчання застосуванню 
генетичного алгоритму моделювання патогенетичних та 
саногенетичних особливостей сприяє прийняттю 
діагностичних і лікувальних рішень в клініці внутрішньої 
медицини, є передумовою вдосконалення технологій навчання 
клінічному мисленню. 
  

Передумова до on-line та off-line навчання застосуванню 
генетичного алгоритму 

В даний час відбувається перехід до нового рівня 
універсалізації за допомогою об'єднання дисциплін, 
міждисциплінарних стиків. Відомо, що математика була 
основою структуризації інших наук, міждисциплінарною 
мовою. Прикладом може служити математична фізика, хімія, 
біологія, медицина. В останні роки відбувається зворотний 
процес, коли тригером розвитку математики є фізика, хімія, 
біологія, медицина. У свою чергу педагогіка стає мовою 
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міждисциплінарного спілкування, педагогічною інформатикою. 
Генетичний алгоритм застосовується для вирішення багатьох 

проблем, які не мають рішень  за повним перебором протягом 
поліномінального часу. Ось чому, саме еволюційні 
обчислювання, тобто генетичний алгоритм, бажано 
застосовувати в прийнятті діагностичних та лікувальних рішень 
[1]. В цьому процесі можуть допомогти як on-line, так і off-line 
підходи до навчання студентів, лікарів. 

Mathew Wall [2] з Мінесотського Технологічного Інституту 
був засновником бібліотеки GALib, яку можна використовувати 
та розповсюджувати стороннім особам з метою розробки 
некомерційних програм. Ця бібліотека містить типи даних, різні 
класи генотипів, популяцій, схем селекцій, моделі генетичного 
алгоритму. Бібліотека GALib може бути скомпільована під 
операційні системи Windows, MacOS, UNIX. Бібліотека 
дозволяє працювати з Genome та Genetic Algorithm. Генетичний 
алгоритм прийняття рішень відображено на таких сайтах: 
http://www.wolfram.com/resources/ 

http://www.mapleprimes.com/posts/43625-Maple-And-Genetic-
Algorithm-Optimization 

http://www.mathworks.com/discovery/genetic-algorithm.html 
  
Реалізація навчання застосуванню генетичного 

алгоритму для прийняття діагностичних і лікувальних 
рішень 

Приклади застосування генетичного алгоритму для 
прийняття лікувальних рішень у хворих на поліморбідність. 

Дано - хворий з поєднанням патології серцево-судинної, 
ендокринної, травної систем, зокрема ішемічна хвороба серця 
(ІХС), стенокардія напруги, стабільна, функціональний клас II, 
гіпертонічна хвороба II стадії, 2 ступеня з помірним ризиком, 
цукровий діабет 2-го типу, середньої тяжкості, хронічний 
больовий панкреатит, хронічний некалькульозний холецистит. 
Необхідно скласти програму лікування цього хворого з метою 
поліпшення його якості життя. 

Прийняття лікувальних рішень базується на: 
Створені популяції із стандартів лікування певних 

нозологічних одиниць, мономорбідних станів. Стандартом 
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лікування ІХС, стенокардія напруги, стабільна, функціональний 
клас II будуть певні групи препаратів, зокрема - нітрати, бета-
блокатори, антиагреганти, статини. Стандартом лікування 
гіпертонічної хвороби II стадії, 2 ступеня з помірним ризиком 
будуть такі групи препаратів як антагоністи кальцію, діуретики, 
бета-блокатори, блокатори рецепторів до ангіотензину II та 
інші.   

Стандартом лікування цукрового діабету 2-го типу, середньої 
тяжкості будуть такі групи препаратів як бігуаніди, 
цукрознижувальні сульфаніламіди, інсуліни, глітазони, статини. 

Стандартом лікування хронічного больового панкреатиту 
будуть такі групи препаратів, як антиферментні препарати, 
блокатори- Н2 гістамінових рецепторів, блокатори протонової 
помпи, ферментні препарати, антибіотики. 

Стандартом лікування хронічного некалькульозного 
холециститу будуть такі групи препаратів, як антибіотики, 
модулятори гладеньком'язового тонусу - холекинетики; 
холеретики. 

Селекція: пари з хромосом- стандартів лікування хронічного 
больового панкреатиту та хронічного холециститу; ІХС та 
гіпертонічної хвороби; ІХС та цукрового діабету; цукрового 
діабету та гіпертонічної хвороби; цукрового діабету та 
хронічного больового панкреатиту; ІХС та хронічного 
больового панкреатиту та інші варіанти поєнання. В результаті 
багатоточкового кросинговеру таких пар хромосом матимемо 
нащадки-рішення лікування. Після селекції визначаємо 
оптимальні хромосоми з  генів-препаратів для лікування 
конкретного поліморбідного стану, за необхідності можливе 
зменшення або збільшення кількості медикаментів в результаті 
процедури мутації. 
 
Схема 
Генетичний алгоритм прийняття лікувальних рішень на мові 
Dragon 
[3]
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Висновки 
Використання генетичного алгоритму прийняття 

діагностичних та лікувальних рішень в клініці внутрішньої 
медицини на базі on-line та off-line навчання сприяє 
структуризації клінічного мислення, допомагає розвитку 
шаблонних та нешаблонних підходів до подолання проблем, 
поліпшити якість навчання. 
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БЛОГ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ 

Лабудько Степан Пилипович 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
Інформатизація освіти, застосування нових засобів та 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання 
вимагає відповідно підготовлених учителів, адже застосування 
комп’ютерів у навчанні призводить не лише до зміни ролі 
вчителя у навчально-виховному процесі, але й до перерозподілу 
функцій між учасниками навчального процесу. 

 
У сучасній організації навчальної діяльності із застосуванням 

ІКТ частина дидактичних, методичних та інших функцій, які 
раніше належали лише учителю (організаційна, реєстраційна, 
управлінська, дидактичний супровід, інформаційна, 
контролююча, оцінююча, надання зворотного зв’язку тощо) 
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покладається на комп’ютерну техніку. Відбувається 
перерозподіл функцій між учасниками навчального процесу, 
між учителем і технічними засобами. 

Використання ІКТ у навчанні і вихованні вимагає від учителя 
професійного удосконалення. Життя змушує досвідченого 
вчителя з великим багажем знань і досвідом роботи знову сідати 
за навчання, тому тривають пошуки ефективних шляхів і 
методик професійного розвитку педагога [2]. Перш за все, 
потрібно мати відповідне навчальне середовище. І, друге, 
доступ до цього середовища повинен бути вільним будь-коли 
будь-якому педагогові де б він не знаходився. 

Одним із таких навчальних середовищ може бути блог. Блог 
– від англійського web log (blog) – мережний журнал або 
онлайн-щоденник, відноситься до інформаційно-комунікаційних 
технологій Веб 2.0. Це невеликий сайт (декілька сторінок), 
головний зміст якого короткі записи, зображення чи 
мультимедіа, що регулярно додаються. Авторів блогів 
називають блогерами. Сукупність усіх блогів в Інтернеті 
створює блогосферу. Вважають, що перший блог створив Тім 
Бернс-Лі, де він, починаючи з 1992 року, публікував новини. 
Широке використання блогів розпочалося з 1996 року. У серпні 
1999 року комп’ютерна компанія «Pyra Labs» із США відкрила 
сайт Blogger, який став першою безкоштовною блоговою 
службою. Згодом Blogger був викуплений компанією Google і на 
сьогодні є однією з найпопулярніших безкоштовних блогових 
служб [1]. 

Мета даної публікації: показати можливості використання 
блога як середовища неперервної освіти вчителя; розглянути 
основні функції блога, що сприяють неперервній освіті вчителя. 

За результатами вивчення та оцінки найбільш популярних 
блогів учителів України, що розміщені в мережі Інтернет і 
мають вільний доступ, охарактеризуємо блог як засіб 
професійного розвитку вчителя з позиції його функціональних 
можливостей. Дослідження показали, що блог виконує наступні 
функції: дидактичну, загальнокультурну, інформаційно-
комунікаційну, науково-методичну, психологічну, соціальну. 
Розглянемо їх детальніше. 

Дидактична функція. Блог дає можливість реалізувати 
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метод рефлексивного навчання шляхом читання статей, їх 
коментування, перегляду та аналізу аудіо та відео матеріалів, 
участі в онлайн-дискусіях. За допомогою блога можна 
організувати та управляти навчально-пізнавальною роботою 
навчаючих, здійснювати контроль навчання та оцінювати його 
результати. 

Загальнокультурна (інтелектуальна) функція. При 
підготовці і пошуку цікавої інформації, фактів і подій а також 
при використанні неординарних способів подачі матеріалу 
вчитель (блогер) збагачується новими знаннями, досвідом, 
зростає його творчий потенціал. Сприяє загальнокультурному 
розвитку також спілкування як з учнями та їх батьками, так і з 
колегами. Спілкуючись із закордонними колегами, вчитель 
послуговується однією із мов, вживаних для міжнародного 
спілкування: англійською, німецькою, російською. Ця обставина 
спонукає вчителя будь-якого предмету вивчати іноземну мову. 
Для вчителів іноземної мови блог є хорошим засобом для 
спілкування з носіями мови. Деякі дослідники виділяють цю 
функцію окремо  і називають її лінгвістичною. 

Інформаційно-комунікаційна функція. Блог значно 
розширює коло спілкування вчителів і дає їм можливість 
спілкуватися з учителями не тільки своєї країни, а й з інших 
країн. Усі учасники знаходяться в рівних умовах і мають рівні 
можливості для висловлення своїх ідей і думок. Спілкування в 
блозі, як і взагалі комунікація в Інтернеті відбувається за 
відсутності географічних кордонів. У блозі публікуються 
посилання на інформаційні матеріали розміщені в мережі 
Інтернет з короткими коментарями та анотаціями до них, які 
вчителі вважають корисними і цікавими для себе та колег. 

Науково-методична функція. Читання блогів колег 
викликає в учителів надзвичайно великий професійний інтерес. 
За допомогою блога можна проводити уроки, семінари, 
конференції в режимі онлайн. Можливість використання 
мультимедійних засобів (презентацій, відеофільмів), 
гіпермедійних засобів (посилання на інші ресурси) і мережної 
взаємодії учасників навчально-виховного процесу значно 
розширює творчий потенціал сучасного учителя. 

Психологічна  функція. Блог (онлайн-щоденник) є хорошим 
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засобом для рефлексії. Блог дає можливість врахувати вікові 
особливості учнів, заохотити та стимулювати навчально-
пізнавальну діяльність учнів. Враховуючи великий інтерес учнів 
до соціальних сайтів мережі Інтернет, використання блога є 
додатковим психологічним стимулом до вивчення предмету. 

Соціальна функція. Блог є надійним засобом для 
формування віртуального педагогічного співтовариства, що 
стимулює взаємодію вчителів під час обміну цікавою 
інформацією і коментування матеріалів. Робота в блозі дозволяє 
спілкуватися з колегами, що живуть і працюють на великій 
відстані. Ведення професійного блога вчителем – один із шляхів 
розвитку його професійної компетентності в інформаційному 
суспільстві. Під професійним блогом будемо розуміти такий 
блог, який допомагає вчителеві здійснювати його професійні 
функції – навчати і виховувати дітей. Ведучи професійний блог, 
учитель: 

- розвиває вміння самостійно здобувати знання, обробляти 
інформацію, що сприяє розвитку критичного мислення та 
формуванню уміння, навичок і потреби навчатися протягом 
життя; 

- удосконалює писемне мовлення, використовуючи 
автентичні матеріали різного ступеня складності; 

- розширює свій кругозір, розвиває соціокультурну 
компетентність; 

- навчається кращому, що є у колег, розвиває комунікативні 
уміння та навички; 

- підтримує розвиток професійного мережного вчительського 
співтовариства, коментуючи дописи вчителів-блогерів; 

- звикає діяти спільно і звіряти свої дії з нормами професійної 
спільноти; 

- безперервно удосконалює свою інформаційно-
комунікаційну та предметну компетентності. 

 Аналіз блогів створених учителями  різних предметів і 
розміщених у мережі Інтернет свідчить, що переважна більшість 
з них створюють особисті інформаційні ресурси для 
представлення результатів своєї роботи. Однак блог може 
використовуватись вчителями наступним чином: 

1) блог як інформаційно-освітнє предметне середовище – 
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компонент відкритого середовища освітньої установи; 
2) блог як електронне портфоліо педагога – спосіб оцінки 

професійної компетентності, а також інструмент рефлексії 
професійної діяльності; 

3) блог як персональне навчальне середовище (персональне 
освітнє оточення), персональний освітній простір – засіб 
реалізації освітньої потреби (професійні спільноти, інструмент 
читання новин тощо). Ведучи блог, учитель продовжує 
навчатися, підвищує рівень професійної компетентності й 
удосконалює свої педагогічні уміння та навички. 

Все більшою стає популярність блогів серед педагогів, що 
обумовлено декількома обставинами: 

1) досить легко публікувати інформацію в Інтернеті за 
допомогою блогів, адже їх використання не вимагає від 
користувача спеціальних знань, що дозволяє здійснювати 
оперативну публікацію будь-якої інформації (текст, графіка, 
аудіо та відео файли, анімація тощо), а створення нового допису 
зводиться до набирання тексту у відповідному полі та відправки 
його на сервер. Після цього допис зберігається на сервері, який 
автоматично формує веб-сторінки, посилання, додає стиль 
форматування тощо; 

2) зручна і проста реєстрація будь-кого на безкоштовних 
блогових платформах (Wordpress, Blogger тощо), де будь-хто 
може вести свій блог; 

3) моментальна доступність до опублікованої інформації в 
Інтернеті, де блоги періодично скануються потужними 
пошуковими машинами, такими як Google, Yahoo! та іншими; 

4) зручний для читання і сприйняття інформації інтерфейс 
блога, що настроюється користувачем у відповідності з його 
потребами. Використання спеціальних програм-клієнтів, які 
дозволяють зручним способом публікувати інформацію як за 
допомогою персонального комп’ютера, так і за допомогою 
мобільних засобів зв’язку; 

5) інтерактивність блогів – можливість користувачеві 
додавати коментарі, одночасно адмініструвати декілька блогів, 
вести дискусію тощо; 

6) висока надійність і безпека. Власник блога може вносити 
до нього нові записи, модерувати коментарі відвідувачів. У 
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блозі є можливість заборони на перегляд записів 
незареєстрованим користувачам. 

Саме завдяки цим характеристикам педагоги за допомогою 
блога розвивають свої інформаційні уміння, комунікаційні 
навички та інші базові компоненти їх професійної 
компетентності, здійснюють неперервну освіту. 

Характерною особливістю блога є можливість колективної 
або індивідуальної рефлексії, систематизації накопиченого 
педагогічного досвіду, узагальнення результатів самоосвіти та 
саморозвитку вчителів. Блог забезпечує можливість асинхронної 
міжособистісної або групової комп’ютерно-опосередкованої 
взаємодії. Таким чином, використовуючи у професійній 
діяльності блоги, учителі розвивають професійну 
компетентність та освоюють: 
- інтерактивну технологію навчання; 
- засіб інтеграції комунікативних, мовленнєвих, предметних 
умінь і навичок; 
- засіб рефлексії (контролю сформованості інформаційних умінь 
та комунікаційних навичок); 
- середовище індивідуального професійного розвитку та 
самостійності особистості; 
- сферу реалізації потенціалу особистості. 

Отже, блог є елементом інформаційно-комунікаційних 
технологій (технологій Веб 2.0) і завдяки своїм можливостям 
може бути експериментальним майданчиком і навчальним 
середовищем для неперервної освіти та професійного розвитку 
сучасного вчителя. Цим проблема використання блога для 
неперервної освіти вчителя не вичерпується. Перспективу 
подальших досліджень убачаємо в розробленні методики 
педагогічного сприяння неперервній освіті вчителя при 
активному використанні блогів як компонентів ІКТ і 
навчального середовища.  
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