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ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ 
Лавриш Ю.Е. 
НТУУ «КПІ» 

   Автор статті розглядає основні Smart- технології, які 
застосовуються у процесі викладання іноземних мов. У статті 
розкрито зміст та особливості застосування таких технологій як 
форум, вебінар, веб-квест та веб-блог. Проаналізовано педагогічні 
умови використання цих технологій. Зазначено переваги, недоліки 
та труднощі під час впровадження технологій у педагогічну 
практику. Особлива увага приділяється висвітленню питання щодо 
формування окремих мовленнєвих компетентностей під час 
застосування кожної технології. 
 
      Володіння іноземною мовою у контексті обраної спеціальності є 
одним із провідних компонентів професійної культури будь якого 
спеціаліста. А оволодіння інформацією, способами її отримання, 
обробки і використання за допомогою сучасних комп'ютерних 
засобів — необхідна умова успішного входження людини в 
інформаційне суспільство. 
   Ще до недавнього часу у процесі викладання іноземного дискурсу 
спілкування обмежувалось особистим контактом лише з 
викладачем, що нині не є актуальним. Кожен рік система 
викладання іноземної мови поповнюється новими формами та 
методами дистанційного навчання із застосуванням нових 
інтерактивних методик викладання. Це не тільки окремі технічні 
засоби для обміну та передачі інформації, а цілісна система методів 
навчання, спрямованої на розвиток мовленнєвих компетентностей. 
Застосування нових SMART технологій (вебінари, блоги, твиттери, 
веб-квести, подкасти тощо ) у асинхронному та он-лайн режимах 
все більше доповнюють традиційні методи навчання, допомагають 
формувати комунікативні навички та вміння самостійного 
розв’язання комунікативно-пізнавальних завдань, підвищують 
мотивацію студентів до навчання, розвивають навички критичного 
мислення, сприяють творчому розвитку. Також змінюється 
сприйняття студентами сутності та значення академічної 
дисципліни «іноземна мова» з формального предмета у навчальній 
програмі на засіб вивчення мови для реального фахового 
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спілкування. Але з розвитком інтерактивних технологій 
прискорюється і процес застарілості знань, що створює 
необхідність постійної самоосвіти сучасного викладача. 
   При роботі із SMART-технологіями особливих змін зазнає роль 
викладача (тьютора) як організатора і координатора процесу 
навчання. Викладач отримує більше можливостей координувати та 
змінювати навчальний процес відповідно до потреб та 
індивідуальних особливостей студентів. Відомо, що 
комунікативний підхід до викладання іноземних мов полягає у 
побудові навчального процесу як моделі процесу спілкування.       
Саме тому велике значення для успішного навчання іноземній мові 
має правильно скерована групова робота та комунікативно-
орієнтована організація навчального процесу. Перед викладачами 
постає важливе завдання – організувати навчальну діяльність 
студентів таким чином, щоб забезпечити найбільшу мотивацію до 
навчання. Не менш важливими є і завдання спільної діяльності – 
знайти нову інформацію і зафіксувати її, дати оцінку фактам, 
спільно обговорити проблемні питання, брати участь у дискусії. Під 
час виконання інтерактивних завдань студенти працюють творчо та 
самостійно, а не виконують роль пасивних виконавців мовних дій. 
   SMART- технології доцільні та ефективні у навчальному процесі, 
оскільки вони:    
--відкривають  нові можливості для діяльності, до якої  легко 
приєднуються люди,що не мають  спеціальних знань у галузі 
інформаційних  технологій;  
– у результаті поширення інтерактивних технологій велика 
кількість матеріалу попадає у відкритий доступ, що розширює 
тематику та форми навчального матеріалу; 
– спрощують процес створення матеріалів та публікації у мережі, 
кожен може не тільки отримати доступ до файлів, а й взяти участь у 
формуванні власного контенту; 
– дозволяють організувати особистий простір студента; 
– розширюють можливості для участі студентів та викладачів у 
професійних спільнотах мережі Інтернет. 
   Розглянемо деякі форми SMART- технологій: навчальний форум, 
вебінари, блог та веб-квест. 
   Найбільший інтерес викликає у викладачів робота з навчальними 
форумами, оскільки метою форму є обговорення теми іноземною 
мовою. Форум –це асинхронній інструмент спілкування, що 
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дозволяє вести бесіду поза межами часових рамок заняття. Ця 
форма дискусії розвиває мовленнєві навички, активує лексичний 
запас студентів та формує міжкультурні навички спілкування 
Працюючи в системі он-лайн форумів, студенти підвищують власну 
мотивацію до вивчення іноземної мови і можуть творчо 
самореалізуватися. При письмовому спілкуванні на форумах 
студенти часто використовують більш складні розгорнуті лексичні 
та граматичні структури, які поступово переносять і у реальне 
спілкування. З точки зору психології, час на перевірку та 
осмислення відповіді під час спілкування на форумі дозволяє зняти 
мовний бар’єр, допомагає відчути себе впевненими у знаннях та 
перестати боятися спілкування іноземною мовою. 
   Іншою не менш цікавою та ефективною формою роботи є 
вебінари. Вебінар – це он-лайн семінар, який допомагає викладачеві 
передавати знання та інформацію, а учасники за допомогою 
віртуального середовища, можуть отримати цю інформацію. Під час 
проведення вебінару, викладачі мають майже необмежені 
можливості: показ презентації, схем та малюнків, проведення 
опитувань, відповідати на студентські запитання через он-лайн чат 
або форум. Цей альтернативний формат побудови діалогу із 
студентами дозволяє проводити дистанційне навчання та 
організовувати відео конференції у режимі он-лайн. Подібна форма 
є повноцінна альтернативна прямому реальному спілкуванню 
викладача та студентів. Серед переваг вебінару можемо назвати: 
відсутність географічних обмежень; розмір аудиторії залежить 
лише від технічних можливостей і завдань заняття; економія часу і 
засобів як викладача, так і учасників. Головний недолік вебінару - 
менша кількість каналів взаємодії, як наслідок, недостатній 
зворотний зв'язок з учасниками (не можна побачити їх реакцію і 
т.п.); менше можливостей контролювати учасників та утримувати 
увагу (не можна перевірити, слухають вони чи ні). 
   Блог (щоденник у мережі Інтернет) – є одним із розповсюджених 
соціальних сервісів, що орієнтований на організацію особистого 
інформаційного простору користувача у вигляді журналу. 
Технологія блогів дозволяє публікувати, зберігати, обробляти, 
передавати інформацію та знаходити її. Серед переваг цієї 
технології вважають інтерактивність, високий рівень взаємодії 
викладача та студента, просту у використання та доступність. 
  Більшість щоденників мають спільні характеристики: 
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хронологічна організація інформації, доступ до минулих 
повідомлень, інтерактивність (отримання зворотного зв’язку через 
коментарі) , посилання на інші сайти. Серед поширених блог 
сервісів можемо виокремити такі, як Blogger, LiveJournal, 
WordPress. Ресурси для створення навчальних блогів: SchoolBlogs, 
Blogosphere.us та Weblogg-ed. Дослідниця проблеми застосування 
веблогів у навчальному процесі А. В. Філатова [5] виокремлює такі 
види блогів:: 

●  за  автором–  особистий,  колективний, 
 корпоративний; 

●  за  типом  мультимедіа  – текстовий, 
 подкаст, відеоблог    тощо; 

●  за  особливостями  контенту  ; 
●  за  технічною платформою; 
●  за  жанром. 

      Визначають наступні дидактичні властивості блогів: існування у 
контексті особистості автора, інтерактивність, ефективність 
організації навчального інформаційного простору, максимальна 
можливість мультимедійності, простота у використанні. 
Ефективними у навчальному процесі є блог викладача, 
індивідуальний блог, колективний навчальний блог. Блог викладача 
включає інформацію щодо академічного предмету, приклади 
навчального матеріалу, завдання, перелік корисних джерел для 
самоопрацювання, посилання на он-лайн тести для самоконтролю. 
   Індивідуальний блог може бути у вигляді електронного портфоліо 
студента, який може містити колекцію матеріалів, що свідчать про 
особистий прогрес студента за певний проміжок часу, також 
відомості щодо родини, захоплень, друзів, цікаві факти та 
посилання. 
  Колективний навчальний блог допомагає організувати 
позааудиторну роботу у групі. Тут викладача розміщує навчальні 
завдання, додаткову формацію, матеріали для коментування. На 
відміну, від індивідуально блогу, у цьому випадку коментарі 
студентів розміщено послідовно на одній сторінці, що полегшує 
ознайомлення із коментарями та стимулює обговорення. Кожен 
учасник може висловити власну думку, почути думку інших, 
навчитися сприймати культурні відмінності як норму співіснування 
у сучасному полікультурному світі, розвивати навички критичного 
мислення. При організації колективного блогу дуже важливо 
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залучати велику кількість людей до обговорення. 
       Під час роботи з блогами необхідно обговорювати частотність 
та об’єм розміщення повідомлень по темі, регулярність 
коментування і кількість гіперпосилань, вимагати від студентів 
дотримуватись вимог, пов’язаних із використанням мовних норм та 
мережевого етикету, правилами оформлення посилань та 
цитування. Завдяки блогам активується пізнавальні діяльність 
студентів, підвищується мотивація до вивчення мови та рівень 
творчої реалізації, удосконалюються навички пошуку та аналізу 
формації, формуються навички критичного мислення, самостійної 
роботи. Блоги створюють оптимальні умови для формування 
міжкультурної компетентності. 
      Наступна технологія – веб-квест. Веб-квест (webquest) — це 
проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання 
якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. 
Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси 
мережі Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає 
ефективно вирішувати цілий ряд завдань: удосконалення навичок 
самонавчання і самоорганізації; формування навичок командного 
рішення проблем (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, 
взаємоконтроль); використання ІКТ для вирішення професійних 
завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення 
результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, 
баз даних тощо); уміння знаходити декілька способів рішень 
проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, 
обґрунтовувати свій вибір; удосконалення навичок публічних 
виступів. 
      Головні відмінності веб-квесту від просто пошуку інформації: 
постановка завдання, пошук інформації у мережі Інтернет з метою 
розв’язання завдання, колективне прийняття кінцевого рішення. 
При використанні веб-квесту у навчальному процесі підвищується 
мотивація студентів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до 
використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з 
іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в 
мережі, адже студенти, працюючи над завданням, збирають, 
узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники 
веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі 
Інтернет для розширення професійного світогляду. 
    Веб-квести можуть містити як завдання з однієї окремої 
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проблеми або теми, так можуть бути і міжпредметними. Тематика 
веб-квестів не має обмежень, рівень фахової та комунікативної 
складності завдання задає сам викладач відповідно до рівня 
володіння студентами іноземною мовою. Основа веб-квесту – 
індивідуальна або групова робота учнів (з розподілом ролей) за 
рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, 
підготовлених учителем. Результати виконання веб-квесту, залежно 
від матеріалу, що вивчається, можуть бути представлені у вигляді 
усного виступу, комп'ютерної презентації, буклетів, публікації робіт 
учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті). 
      Розрізняють два типи веб-квестів: для короткочасної та тривалої 
роботи. Мета короткочасного веб-квесту — поглиблення знань з 
однієї фахової або лінгвістичної теми. Виконання такого типу веб-
квесту триває від одного до трьох занятть. Довготривалий веб-квест 
спрямований на поглиблення знань студентів з комплексної теми та 
ґрунтується на принципі міжпредметної інтеграції.. Цей тип веб-
квесту розрахований на тривалий термін (можливо, на семестр або 
навчальний рік). Розробник технології веб-квесту Берні Додж [2], 
визначив такі види завдань для веб-квестів: 

●  переказ  —  демонстрація розуміння теми 
на основі  подання матеріалів з різних джерел в  новому 
форматі: створення презентації,  плаката, оповідання; 

●  планування  та проектування—  розробка 
плану або проекту на основі  заданих умов; 

●  самопізнання—  будь-які аспекти дослідження 
особистості; 

●  компіляція—  трансформація формату інформації, 
 отриманої з різних джерел: створення  книги 
кулінарних рецептів, віртуальної  виставки, капсули 
часу, капсули культури  тощо; 

●  творче  завдання—  творча робота у 
певному жанрі - створення  п'єси,  написання віршів, 
 пісень,  створення  відеоролика; 

●  аналітична  задача—  пошук і 
систематизація інформації; 

●  детектив,  головоломка, таємнича історія— 
 висновки на основі суперечливих фактів; 

●  досягнення  консенсусу—  вироблення рішення 
по гострій проблемі; 
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●  оцінка—  обґрунтування певної точки зору; 
●  журналістське  розслідування— 

 об'єктивний виклад інформації (розподіл  думок і 
фактів); 

●  переконання—  спілкування  з 
 опонентами  або нейтрально налаштованих осіб, 
 з метою отримання підтримки або згоди  по 
компромісному рішенню ; 

●  наукові  дослідження—  вивчення 
різних явищ, відкриттів, фактів  на основі унікальних 
он-лайн джерел. 

     На основі вищезазначеної інформації, можемо стверджувати, що 
веб-квест — це формат уроку з орієнтацією на розвиток 
пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, на якому основна 
частина інформації отримується через ресурси Інтернет. Ця 
технологія перетворює інформаційні технології на універсальний 
інструмент, здатний допомогти в рішенні найрізноманітніших 
проблем сучасної людини. 
      На основі викладених результатів дослідження, можемо робити 
висновок, що освітнє середовище, яке створюється на базі засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій у процесі іншомовної 
підготовки студентів вищих навчальних закладів, повинно бути 
спрямованим на формування у студентів комунікативних 
компетентностей та зорієнтованим на досягнення освітніх 
результатів, які є адекватними сучасним цілям і завданням вищої 
освіти. 
 
 

Література: 
1. Воробьев  Г.А. Веб-квест технологии в обучении 

социокультурной компетенции: дис. канд.  пед. наук: 
13.00.02 /  Воробьев  Геннадий Александрович– 
Пятигорск, 2004. –220с. 

2. Желізняк  Л.  Д. Технологія  „Веб-квест” на уроках 
інформатики  [Електронний  ресурс]/ Людмила 
Дезидерівна Желізняк/ - 2012.- Режим доступу:   

           http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/ 
3. Заболотня  Ю.В. Модель інформаційно-освітнього 

середовища ВНЗ/Ю.В. Заболотня// Педагогіка  вищої 



 15

та середньої школи: зб. наук.  праць. – Кривий Ріг,2011. – 
Вип.31. –С.  301–310. 

4. Ничкало  Н.Г. Ключові напрями педагогічних 
досліджень з проблем використання інформаційно-
телекомунікативних  технологій/ Н.Г. Ничкало// 
Інформаційно-  телекомунікативні технології у 
сучасній  освіті: досвід, проблеми, перспективи: 
зб.наук.праць. – Львів, 2006. –С.21–29. 

5. Филатова А.В. Технология веблогов в практике  
преподавания иностранного языка на продвинутом этапе / 
А.В. Филатова // «Языки в современном мире». Материалы 
V Всероссийской научно-практической  конференции: 
сборник статей.– М.: Изд-во КДУ, 2008. – 387–396 с.  

 
 
КОНЦЕПЦІЯ «ВІДКРИТА ОСВІТА» ТА МІСЦЕ ІКТ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Лебедєва І. Л.  
Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця 
Застосування інформаційно – комунікаційних технологій 
розглядається як запорука реалізації концепції «Відкрита освіта» 
в процесі професійної підготовки студентів денної форми 
навчання. У контексті компетентнісного підходу показані 
переваги застосування хмарних технологій при вивченні дисциплін 
математичного спрямування студентами економічних 
спеціальностей.  

 
Перехід суспільства до етапу постіндустріального розвитку, 

формування економіки знань висуває нові вимоги щодо 
відповідності освіти взагалі і вищої освіти зокрема потребам 
сучасного суспільства. Щойно прийнятий Закон України про вищу 
освіту визначає мету реформи, що відбувається, як здійснення 
«підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, 
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, 
ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях» [1]. При цьому 
зазначається, що одним із принципів державної політики є 
«міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти 
України у Європейській простір вищої освіти, за умови 
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збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій 
національної вищої школи» [1]. Така інтеграція забезпечується не 
тільки і не стільки академічною мобільністю учасників освітнього 
процесу, скільки розвитком інформаційно-комунікаційних 
технологій. Саме можливість використовувати інформаційно-
комунікаційні технології забезпечує і студентам, і викладачам 
доступ до відкритих освітніх контентів навчальних закладів. 
Одним із перших прикладів реалізації концепції відкритої освіти є 
проект OpenCourseWare, який здійснюється Массачусетським 
технологічним інститутом з 2002 року [2]. В якості навчальних 
ресурсів, до яких надається відкритий доступ, можуть 
застосовуватись будь-які навчальні матеріали, підручники, 
конспекти лекцій, посібники, методичні рекомендації до 
проведення семінарів, практичних занять так лабораторних робіт, 
тренінгів тощо, які викладаються безкоштовно в мережі Інтернет. 
Вільний доступ до освітніх контентів може використовуватись не 
тільки для того, щоб залучити до дистанційного навчання якомога 
більшу кількість людей, але і для того, щоб створити можливості 
для кращої підготовки до занять тих студентів, навчання яких 
здійснюється  на стаціонарі. 

У даної роботі досліджуються особливості застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні дисциплін 
математичного спрямування студентами економічних 
спеціальностей і реалізація їх можливостей для розвитку ключових 
(базових) та спеціальних компетентностей майбутніх фахівців 
щодо застосування математичних методів до моделювання 
реальних економічних процесів. При організації навчального 
процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця в якості віртуального навчального 
середовища використовується модульне об’єктно-орієнтоване 
динамічне навчальне середовище, або Moodle [3], яке дозволяє 
забезпечувати спілкування між викладачем і студентом як денної, 
так і заочної форм навчання. Відкритий доступ до освітнього 
контенту надає навчанню із застосуванням середовища Moodle ті 
риси, що має e-leaning [4], тобто не тільки забезпечує вільний 
доступ студентів до начальних матеріалів, але і дозволяє 
здійснювати дистанційне спілкування з викладачем, отримувати 
консультації, висловлювати свої думки з проблемних питань на 
форумі, а також у формі текстових повідомлень. Структуризація 
інформації щодо навчальних дисциплін математичного 
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спрямування здійснюється за календарним принципом, тобто 
відповідно з програмою дисципліни по кожному учбовому тижню 
представлені конспект лекцій, презентація лекцій, типові розв’язки 
прикладів і задач за темою, завдання для самостійної роботи та 
індивідуальні завдання, тести, питання для самодіагностики. Усі ці 
матеріали розробляє лектор, що викладає даний навчальний курс. 
Перед початком вивчення дисципліни студент має можливість 
ознайомитись з анотацією цієї навчальної дисципліни, робочою 
програмою курсу та технологічної картою, яка містить опис форм і 
методів контролю і оцінювання набутих компетентностей за 
бально-накопичувальною системою. Також сайт містить навчальні 
матеріали кафедри за даною дисципліною 

Серед багатьох можливостей, які надає Moodle, у процесі 
вивчення дисциплін математичного спрямування також активно 
використовуються перевірка виконання індивідуальних 
розрахункових завдань. Студент має можливість не просто 
відіслати звіт електронною поштою, а під час спілкування з 
викладачем у режимі on-line дізнатися про недоліки, якщо вони є, і 
виправити їх. 

Слід зазначити, що ставлення студентів до відкритих ресурсів 
навчання залежить від віку студента та форми навчання: денна, 
заочна чи здобування другої вищої освіти. Так студентів першого 
та другого років навчання більш приваблює можливість мати 
доступ до конспектів лекцій та прикладів розв’язання практичних 
завдань та виконання лабораторних робіт. Це обумовлено тим, що 
студенти такого віку ще не мають навиків самостійної роботи, і 
саме одним із завдань вищої освіти є створення умов для набуття 
знань, умінь і навичок, але і формування таких складових 
компетентностей, як комунікація, автономність і відповідальність. 
Отже, одним із завдань, які повинні вирішуватися в межах 
опанування матеріалу навчальних дисциплін студентів першого 
року навчання, є напрацювання у студентів навиків самостійної 
роботи за заданою темою, тому при вивченні дисциплін 
математичного спрямування з 12 кредитів, які відводяться для 
вивчення дисципліни, 47 % часу відводиться на самостійну роботу. 
З цією метою за кожною темою навчальної дисципліни наведено 
перелік питань для самостійного опрацювання і, відповідно, за 
кожною з компетентностей, які напрацьовуються, сформульовані 
такі вимоги, як автономність і відповідальність. Звіт про 
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виконання індивідуальних завдань, які базуються на самостійному 
опануванні певними знаннями, умінням і навичками, надається в 
електронному вигляді. Слід підкреслити, що застосування 
віртуального навчального середовища не тільки допомагає 
засвоєнню спеціальних компетентностей, але і сприяє формуванню 
такої ключової (базової) компетентності, як застосування сучасних 
інформаційно - комунікаційних технологій для набуття необхідної 
інформації та залучення сторонніх фахівців для її всебічного 
аналізу. 

На відміну від студентів першого курсу ті студенти, які 
навчаються у магістратурі, вже мають певний досвід роботи за 
фахом, частина з них поєднує роботу з навчанням, отже, вони вже 
набули навички самостійної робот, тому коло їх інтересів значно 
ширше. Зазвичай, такі студенти можуть і здійснюють самостійний 
пошук матеріалів щодо застосування математичних методів в 
економічних дослідженнях, використовуючи ресурси мережі 
Інтернет. Однак поряд із звичними формами занять – лекції, 
практичні заняття, лабораторні роботи – для магістрів 
застосовуються такі методи активізації навчання, як робота в 
малих групах, тренінги, дидактичні ігри, комп’ютерна симуляція. 
Так, магістерською програмою «облік та оцінювання майна 
підприємства» обов’язковою  є дисципліна «Економіко-
математичні моделі і методи оцінки майна», практичні заняття з 
якої проводяться у формі ділової гри «Рієлтер», яка відображає 
діяльність реальної рієлтерської агенції. Правилами гри 
передбачається, що у три команди, дві з яких утворюють 
рієлтерські агенції, що конкурують між собою, а третя команда – 
це покупні нерухомості, що звертаються до цих агенцій. Кожна з 
агенцій формує свою базу даних і створює так званий 
«рієлтерський калькулятор», тобто власний програмний продукт 
для визначення вартості об’єктів нерухомості. На цьому етапі для 
обговорення на форумі викладач виносить такі теми: специфікація 
економетричної моделі, на базі якої в подальшому створюється 
рієлтерський калькулятор; шляхи подолання проблеми поганої 
обумовленості матриці, що застосовується при обчисленні 
параметрів моделі; порівняння ринкової вартості об’єктів з 
результатами їх оцінювання за допомогою рієлтерського 
калькулятора. Форум проводиться з використанням можливостей 
Moodle для кожної команди окремо, при цьому викладачеві 
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відводиться роль модератора, тобто він забезпечує можливість 
усім учасника обговорення приймати участь у процесі 
знаходження рішень проблеми, відчуваючи при цьому повну 
відповідальність за результат. Функцією модератора є 
спостереження за дотриманням певних правил обговорення, що 
дає можливість прискорити процес пошуку рішення, не 
втручаючись при цьому в його суть. Заключний етап гри також 
передбачає проведення форуму, учасниками якого є всі студенти 
групи, тому саме обговорення проводиться в аудиторії, але йому 
передує надання інформації, що напрацювали обидві агенції, у 
відкритому доступі. За декілька днів до підсумкового обговорення 
файли, що містять бази даних щодо ринкової вартості об’єктів 
нерухомості та їх характеристик, результати розрахунків 
параметрів економетричних моделей та похибки (довірчого 
інтервалу для точкової оцінки), що має місце при застосуванні 
рієлтерського калькулятора, надаються у відкритому доступі у 
Moodle, також у Moodle за ініціативою студентів може 
здійснюватись попереднє обговорення отриманих результатів і їх 
оцінювання. За результатами обговорення учасники гри дають 
оцінку діяльності команди покупців і команди агенції - 
конкурента, а також самооцінку. З цією метою використовується 
електронний журнал Moodle, де завдяки відкритому доступі 
студенти (анонімно) заповнюють відповідні комірки журналу. 

Застосування електронного журналу, який містить середовище 
Moodle, дає можливість зробити процес оцінювання набутих 
компетентностей більш прозорим для студента, оскільки він має 
можливість порівняти бали, отримані за набуття певних 
компетенцій, з тими вимогами, що сформульовані у технологічній 
карті. Ця карта містить інформацію щодо змісту компетентностей, 
виду завдання, яке необхідно виконати, термін його виконання, 
критерії оцінювання та максимальну кількість балів, яку можна 
отримати на кожному етапі відповідно до прийнятої в ХНЄУ ім. С. 
Кузнеця накопичувальної системи оцінювання. 

Особливу роль відіграють хмарні технології у забезпеченні 
відкритого доступу до освітнього контенту для студентів, які 
отримують другу вищу освіту. Це люди, які для себе реалізують 
концепцію «Навчання протягом усього життя». Ця категорія 
студентів найбільш мотивована і найбільш підготовлена для 
самостійної роботи. Отже, навчальні матеріали для таких студентів 
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мусять складатись з кількох рівнів. На першому, ознайомчому 
рівні стисло викладаються основи навчальної дисципліни ї її 
зв’язок з реальними економічними задачами. Саме матеріали, що 
відповідають цьому рівню, дозволяють самому студенту 
визначити, в якій мірі ця навчальна дисципліна відповідає його 
потребам, і, відповідно, засвоїти цю дисципліну на рівні, що 
відповідає мінімальним кваліфікаційним вимогам. Другий, 
стандартний рівень містить докладні відомості за програмою 
дисципліни, що відповідає загальним вимогам і дозволяє набути 
передбачені цією програмою компетентності у повному обсязі. 
Третій рівень, який є рівнем підвищеної складності, поряд 
викладанням навчальної дисципліни в межах програми містить 
приклади реалізації побудови економіко-математичних моделей 
для реальних економічних задач. Така структуризація матеріалу 
дозволяє самому студенту обирати такий рівень вивчення 
дисципліни, який відповідає його потребам, його баченню 
подальшою застосування набутих знань, уміння і навичок у 
реалізації його планів, що пов’язані з майбутньому (або вже 
сьогоднішньою) діяльністю. Таке багаторівневе подання 
освітнього контенту можна здійснити за допомогою електронного 
підручника з дисципліни. Однак створення такого підручника 
вимагає спільних зусиль фахівців різного профілю і здійснюється 
групою викладачів кафедри. До речі, електронні підручники, які 
реалізують багаторівневу структур, є також зручним освітнім 
конвентом для вивчення базових математичних дисциплін. У 
цьому випадку створення такого підручника є спільною працею 
усього колективу кафедри. 

Таким чином, застосування інформаційно – комунікаційних 
технологій дозволяє підвищити рівень організації навчання і його 
методичного забезпечення студентів вищих навчальних закладів. 
Однак наповненість освітнього контенту залежить від форми, в якій 
здійснюється навчання. Якщо для студентів заочної форми 
навчання надання освітніх ресурсів у відкритому доступі завдяки 
використанню ІКТ є невід’ємною складовою навчального процесу і 
дозволяє здійснювати дистанційне навчання, то для студентів 
денної форми навчання використання ІКТ дозволяє не просто 
підвищити методичне забезпечення навчальної дисципліни, але і 
перевести його на якісно інший рівень.  
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позакласної роботи з інформатики є активне впровадження 
ресурсів мережі Інтернет, які все частіше використовуються 
поряд з традиційними засобами навчання. Інтернет-ресурси 
стають доцільними при вивченні будь-яких дисциплін, особливо в 
позакласній роботі з інформатики. 

 
В сучасних умовах інформатизації освіти використання мережі 

Інтернет у навчанні школярів стає невід’ємним компонентом 
педагогічного процесу. Все частіше поряд з традиційними засобами 
навчання, використовуються ресурси мережі Інтернет. 

Використання Інтернет-ресурсів є доцільним при вивченні будь-
яких дисциплін. Такі форми використання ресурсів у навчальному 
процесі як пошук основних понять, питань з дисципліни у просторі 
мережі Інтернет, віртуальних бібліотеках тощо; організація і 
проведення конференцій, олімпіад у мережі; організація 
дистанційного навчання тощо. Все це обумовлює побудову 
відкритої системи освіти, зміну способів одержання нових знань, 
підсилення особистісної орієнтації навчального процесу. 

На сьогодні стає важливим формування в учнів вміння 
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використовувати Інтернет-ресурси у процесі самостійної навчальної 
діяльності, навичок критичного підходу до вибору ресурсів, 
оцінювання якості Інтернет-джерел. Одним із засобів досягнення 
цієї мети є позакласна робота з інформатики в старших класах. 

Позакласна робота − це система занять, заходів і організованого 
навчання учнів в позаурочний час, що проводяться на основі їхньої 
добровільної участі в школах і поза ними під керівництвом 
учителів, громадськості, органів учнівського самоврядування [1]. 

Методисти та  науковці наголошують, що позакласна робота з 
інформатики сприяє розвитку інтересу учнів до її поглибленого 
вивчення; формуванню навичок науково-дослідницького характеру; 
забезпечує до-професійну трудову підготовку школярів в галузі 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій; організує 
вільний час і дозвілля школярів тощо [2]. 

В науково-методичній літературі розрізняють такі форми 
позакласної роботи як індивідуальна, групова та масова. Форми 
позакласної роботи спрямовані на самовиховання та що виходять за 
рамки навчальних програм, сприяють становленню пізнавального 
інтересу учнів та виявленню їх творчих здібностей, стимулюють 
активність, розвивають ініціативу, згуртовують учнівський 
колектив. 

Також виділяють об'єднуючі форми позакласної роботи (клуби 
за інтересами, музеї, бібліотеки тощо). 

За змістом виокремлюють такі форми позакласної роботи з 
інформатики як змагальні (конкурси, ігри, олімпіади, вікторини 
тощо), інформаційні (стінгазети, оголошення, бюлетені, усні 
журнали, дайджести, виставки-вікторини тощо), культурно-масові 
(вечори свят, портретів, зустрічей, хронік тощо), суспільно-масові 
заходи (форуми, фестивалі, прес-конференції, ярмарки, телемости 
тощо). 

Інтернет-ресурси – сукупність інтегрованих програмно-
апаратних та технічних засобів, а також інформації, призначеної для 
публікації в мережі Інтернет, яка  відображається в певній 
текстовій, графічній або звуковій формах. Інтернет-ресурс має 
доменне ім’я (Uniform Resource Locator) – унікальний електронну 
адресу, що дозволяє ідентифікувати Інтернет-ресурс, а також 
здійснювати доступ до Інтернет-ресурсу [3]. 

    Використання Інтернет-ресурсів в позакласній роботі з 
інформатики в старших класах має цілий ряд переваг: 
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-         учнями краще сприймається і легше запам'ятовується 
навчальний матеріал; 
-         досягається економне використання навчального часу; 
-         здійснюється індивідуалізація навчання; 
-         скорочуються види роботи, що стомлюють учня; 
-         використання мультимедіа сприяє збагаченню наочного та 
динамічного подання матеріалу; 
-         відбувається позитивний вплив на формування 
пізнавального інтересу та активізацію навчальної діяльності 
учня. 

Усі перелічені переваги позакласної роботи з інформатики, 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій,  забезпечують 
використання одержаних знань і навичок роботи та підсилюють 
особистісну орієнтацію навчального процесу. 

Технології, які використовуються для зв'язку учнів з спільнотами 
та один з одним, можуть зробити процес навчання більш цікавим, 
що відповідає реаліям сьогоднішнього дня, надаючи потрібну 
інформацію у потрібний час. 

Використання Інтернет-ресурсів при проведенні позакласної 
роботи з інформатики мають свої плюси у порівнянні з 
традиційними формами проведення позакласної роботи. 

Перш за все, можна визначити інтерактивні сайти, які можна 
використовувати (при наявності доступу до Інтернету) для 
самостійної підготовки учнів старших класів. 

По-друге, використання ресурсів мережі Інтернет в позакласній 
роботі з інформатики підвищує інформаційну культуру учнів і 
розвиває прагнення використовувати Всесвітню павутину для 
самоосвіти. 

По-третє, Інтернет-ресурси дозволяють використовувати в 
позакласній роботі більш широку інформацію, ніж та, яка 
представлена в традиційних джерелах. Також,  наповнення 
різноманітних сайтів перебуває в стані постійного оновлення, 
завдяки чому учням доступна актуальна інформація, що з'являється 
в наукових журналах та інших спеціалізованих освітніх джерелах. 

При використанні інформаційних ресурсів мережі Інтернет в 
організації пізнавальної діяльності старшокласників в позакласній 
роботі необхідно враховувати рівень підготовленості та наявні для 
цього умови. Крім того, мотивація вивчення матеріалу йде більш 
успішним, якщо перед учнями ставляться конкретні і практично 
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значущі завдання, до вирішення яких залучаються різноманітні 
інформаційні технології. 

   Інтернет-ресурси дозволяють будувати відкриту систему 
освіти, корінним чином змінювати організацію процесу позакласної 
роботи, раціонально організовувати пізнавальну діяльність, 
формуючи в учнів навички системного мислення. На думку 
багатьох вчених Інтернет-ресурси поступово витіснять традиційні 
джерела подання інформації, оскільки їх використання дозволяє 
індивідуалізувати та поглибити навчальний процес з інформатики 
на основі принципово нових Інтернет- ресурсів.     
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПТНЗ 
Литвин Андрій Вікторович 

Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 

Розкриті концептуальні підходи та особливості підготовки 
електронних освітніх ресурсів (педагогічних програмних засобів) 
для навчання кваліфікованих робітників. 

 
Однією з центральних проблем модернізації професійно-

технічної освіти є створення електронних освітніх ресурсів – 
педагогічних програмних засобів (ППЗ) за основними напрямами 
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підготовки кваліфікованих робітників. ППЗ – складні електронні 
продукти, в яких інтегруються досягнення сучасної техніки, зміст 
предмета і методика навчання, дизайн і художні якості [5]. 
Переважно це автоматизований варіант друкованого видання, який 
передбачає збереження його структури і надає додаткові 
можливості, які реалізуються через гіпертекст і мультимедіа [3, с. 
38-39]. До переваг використання ППЗ у системі професійно-
технічної освіти зараховують можливість комп’ютерних 
демонстрацій, особливо в тих випадках, коли учень може повторити 
весь технологічний процес виробництва. Їх розроблення є тривалим 
і складним процесом, тому важливо виробити концептуальні 
підходи, алгоритм створення електронного ресурсу та обґрунтувати 
прийнятні для кожного етапу рішення. Це потребує знань з 
педагогіки професійної освіти, загальноосвітніх, технічних, 
професійно орієнтованих предметів, виробничого навчання, 
міжпредметних зв’язків тощо. 

Вимоги до педагогічних програмних засобів, зокрема їх 
структури та програмної частини, затверджені Міністерством освіти 
і науки України [7]. Принципами їх організації є: 

• відкритість - ППЗ мають передбачати взаємодію з іншими 
інформаційними системами; 

• сумісність - узгодження змістової частини ППЗ із 
міжнародними, державними і галузевими стандартами; 

• орієнтація інструментальних засобів на користувача -  ППЗ 
повинні бути простими у використанні та доступними для учнів, які 
мають лише загальні навички роботи з ПК; 

• об’єктна організація контенту - змістова частина ППЗ 
повинна формуватися у вигляді окремих об’єктів, що дозволить 
структурувати дані, забезпечити каталогізацію і пошук об’єктів за 
їх властивостями, використовувати раніше створені об’єкти; 

• забезпечення прав інтелектуальної власності розробника та 
замовника ППЗ. 

Створюючи педагогічні програмні засоби, необхідно 
проектувати як змістовну (інформаційну), так і організаційно-
управлінську сторони педагогічного процесу, тобто алгоритми 
керування самостійною пізнавально-практичною діяльністю учнів 
для досягнення поставленої мети. Комп’ютерні засоби подання 
навчального матеріалу доцільно створювати на засадах фреймового 
підходу, сутність якого полягає у змістовому стисненні укрупнених 
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дидактичних одиниць: згортанні інформації та вираженні її у 
вигляді знаків, символів, схем, таблиць, формул [9, с. 23]. ППЗ 
мають розроблятися з урахуванням психолого-педагогічних, 
фізіолого-гігієнічних і технічних вимог. Висуваються певні вимоги 
до змісту, якості відображення інформації (кольорова гама, 
розбірливість, чіткість зображення), ефективності зчитування 
інформації, розміщення тексту на екрані, режимів роботи учнів з 
ППЗ. Сутнісним у виборі тем та елементів змісту є: важливість і 
складність навчального матеріалу, організація наочності при 
вивченні схем, вузлів, деталей технічних пристроїв тощо, 
програмування навчального матеріалу тощо. Опанування роботи з 
ППЗ не повинно створювати значного додаткового навантаження 
для учнів і відволікати їх від змісту навчального предмета. 

Психолого-педагогічні теорії, на яких базується створення ППЗ, 
– теорія когнітивного та програмованого навчання. Теоретичною 
основою для конструювання електронних освітніх ресурсів є 
гармонійне поєднання традиційних та інноваційних дидактичних 
засобів і методів навчання з активною співпрацею учнів і педагогів. 
Передусім навчальна комп’ютерна система повинна бути науково 
обґрунтована, базуватися на принципах педагогіки. Відбір змісту 
базується на принципах науковості, доступності, професійної 
спрямованості, наступності, інтегративності, систематизації та 
генералізації тощо. Важливо дотримуватись й інших дидактичних 
критеріїв: принципу частоти використання понять, новизни 
інформації, доступності, придатності форм подання навчального 
матеріалу, враховувати, що в технологічному аспекті введення 
великої кількості анімованих сцен і складних об’єктів призводить 
до перевантаження матеріалу другорядною інформацією. 

Окремі розділи мають складатися з текстових блоків, 
доповнених мультимедіа та засобами інтерактивності. Медіа-
елементами є графіки, таблиці, схеми, рисунки, звукові й музичні 
фрагменти, фото- і відеоматеріали, анімація. Кожен блок, як 
кінцевий елемент, містить інтегровану перевірку навчальних 
досягнень. Ефективність ППЗ підвищується, якщо матеріал 
подається з урахуванням як лінійного, так і концентричного 
структурування [6, с. 21]. Необхідно враховувати можливість 
різноманітної послідовності навчання. 

Важливим є естетично, ергономічно та психологічно  правильне 
розміщення елементів інтерфейсу на екрані, їх розмір, колір, шрифт 
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тощо. Надлишкові елементи відволікають увагу учнів, тому 
потрібен оптимальний баланс між естетичним оформленням, 
змістом і функціональними можливостями ППЗ. Їх структура 
повинна бути пов’язана зі змістом предмета, враховувати вікові 
особливості, допустимі навантаження та закономірності 
сприймання учнів навчального матеріалу. 

Програмний педагогічний засіб – це програмно-інформаційна 
система, що складається з комп’ютерних програм, які реалізують 
сценарії навчальної діяльності, і певним чином підготовленої бази 
знань (структурованої інформації та системи вправ для її 
осмислення і закріплення). Звідси випливають ключові проблеми 
проектування ППЗ: підготовка інформаційного опису теоретичного 
матеріалу (навчальних текстів, ескізів графічних ілюстрацій, 
сценаріїв демонстраційно-ілюструвальних програм та анімації, 
відеокліпів тощо), створення вправ для активізації процесу 
засвоєння теорії, розроблення сценаріїв (алгоритмів управління) для 
організації ефективної цілеспрямованої пізнавальної діяльності 
учнів. Розробляючи сценарій ППЗ, конструюючи подання 
навчального матеріалу, проектуючи інтерфейс, доводиться 
вирішувати низку методично-технологічних завдань з урахуванням 
особливостей, притаманних електронним ресурсам. 

Обираючи методику створення ППЗ, необхідно брати до уваги 
дві складові – технологію проектування та інструментальні 
програмні засоби. Якщо така методика має чітке психолого-
педагогічне обґрунтування, то вона дозволяє виконувати 
проектування на системно-технологічній платформі, забезпечуючи 
високу якість і продуктивність ІКТ-підтримки навчання. 

Важливе значення для сприйняття інформації, засвоєння 
навчального матеріалу, сукупної роботи різних видів пам’яті 
(зорової, слухової, асоціативної) має взаємодія окремих частин і 
сценарію аудіо- та відіосюжетів. Розробники все більше уваги 
приділяють збільшенню рівня інтерактивності ППЗ, що впливає на 
якість сприйняття учнями навчального матеріалу. Будь-якими 
способами заохочується і рекомендується (де це можливо) 
проблемно-орієнтований виклад матеріалу, коли учень 
ознайомлюється з проблемою, фактом або явищем не за 
традиційною схемою (теоретичний матеріал – методи розв’язку – 
задача для прикладу), а в результаті постановки та вирішення 
практичного завдання з майбутньої професійної діяльності. 
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Проектування ППЗ потребує одночасно знань предметної галузі 
та інформаційно-комунікаційних технологій, а отже, співпраці 
викладача, програміста і методиста. Програміст за сценарієм 
педагогів створює оболонку, методист разом з викладачем 
проектують змістову, процесуальну й управлінську складові 
педагогічної взаємодії учнів і педагогів у процесі навчання. Такий 
розподіл у підготовці підручника відповідає його структурі [6, с. 
27]. 

Створюючи педагогічні програмні засоби, важливого 
забезпечити адекватне сприйняття і розуміння навчального 
матеріалу кожним учнем. Тому доцільно подавати матеріал на 
різних рівнях складності, кожний рівень має містити базовий і 
варіативний компоненти, а також відповідний обсяг додаткового 
матеріалу. На базовому рівні ППЗ має містити: основний 
теоретичний матеріал, який відповідає вимогам державних 
стандартів; систему вправ і завдань, які дозволяють виробити 
необхідні вміння і навички; методи і засоби управління процесом 
навчання; методи і засоби кінцевого оцінювання рівня засвоєння 
базових знань. Другий (варіативний) рівень передбачає: додатковий 
теоретичний матеріал для поглиблення вивчення окремих тем 
курсу; матеріал для задоволення професійних і творчих потреб і 
запитів майбутніх фахівців; дидактичні засоби управління 
навчальним процесом [6, с. 21]. Вважаємо недопустимим 
скорочення обсягу навчальної інформації, виключення з них під 
гаслом «економії» додаткового матеріалу, наявність якого значно 
підвищує навчальний вплив, дає змогу учням здобути усі необхідні 
знання і навички без звертання до безлічі інших джерел. Лише 
розширений підручник є конкурентоздатним, привабливим для 
учнів і педагогів. Не менш важливою є також технологія управління 
та самоуправління процесом пізнання, своєчасне виявлення 
помилок учнів, оперативний зворотний зв’язок для вироблення 
викладачем відповідних рекомендацій, індивідуалізація інтерфейсу 
як динамічного пристрою, що забезпечує діалог з програмою. 

Підготовлений комплект навчально-методичних матеріалів 
обов’язково включає програму курсу, підручник (навчальний 
посібник, задачник, посібник з виконання лабораторних робіт тощо) 
в електронному вигляді, а також методичний посібник (методичні 
рекомендації) з докладним описом раціональних прийомів роботи з 
ППЗ та їх ефективного використання [8, с. 161-162]. Бажаним є 
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також одночасне забезпечення учнів ПТНЗ друкованими аналогами. 
Оцінювання якості педагогічних програмних засобів вимагає 

врахування певних критеріїв [1; 2; 4]. Критерії визначення якості 
ППЗ науковці групують за напрямами: 

• Ціннісні критерії відображають професійну значущість 
відібраного навчального матеріалу. Вивчення кожного навчального 
предмета потрібно проводити в контексті формування професійних 
знань, умінь, навичок, а й становлення професійно-значущих 
якостей особистості та компетентностей майбутнього фахівця з 
урахуванням мотивації учнів до навчання та ставлення до 
навчально-пізнавальної діяльності в інформаційному середовищі. 

• Дидактичні критерії передбачають: загальні підходи до 
вивчення предметів та їх розділу на методологічному і 
методичному рівнях; рівень складності навчального матеріалу; 
частоту використання понять у фрагментах навчального матеріалу; 
ступінь новизни інформації; доступність і придатність обраних 
форм подання навчального матеріалу [1, с. 19-22]. Особливу роль 
відіграє критерій управління траєкторією учіння, який визначає 
типи стратегій управління, реалізованих у ППЗ [4, с. 347]. 

• Методичні критерії – доцільність включення гіпермедіа; обсяг 
навчального матеріалу; часовий критерій (вимагає врахування норм 
навчальної діяльності учнів); модульність навчальних матеріалів; 
можливість модифікації навчального матеріалу [1, с. 19-22]. 

• Технологічні критерії визначають оптимальну експлуатацію 
ППЗ, рівень технічної досконалості та складності структури ППЗ і 
стійкість до помилкових дій користувача. 

• Ергономічні критерії регулюють параметри ППЗ, які впливають 
на його ефективність, як засобу навчання та безпеку для фізичного 
та психічного здоров’я учнів [2, с. 11-12, 21-22]. 

З урахуванням цих критеріїв, основними показниками якості 
ППЗ для підготовки робітників є: 

1) Організаційна продуманість, психолого-педагогічна 
обґрунтованість, концептуальна спрямованість. 

2) Якість та прогностичність змістової частини. 
3) Технологічна довершеність; використання суттєвих переваг і 

можливостей ІКТ. 
4) Продуманість управління навчальною діяльністю, належне 

методичне забезпечення. 
Отже, складний процес створення педагогічних програмних 
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засобів для ПТНЗ, крім досконалого володіння певною предметною 
галуззю, потребує від розробників психолого-педагогічної 
підготовки, методичних компетенцій, навичок програмування, 
вимагає добре орієнтуватися в усіх тонкощах професійної освіти та 
її перспективних тенденціях.  

Аналіз проектування педагогічних програмних засобів для 
робітничих професій дозволив обґрунтувати необхідність створення 
універсального інструментального програмного засобу для їх 
виготовлення. За його допомогою повинні бути розроблені 
стандартизовані електронні навчально-методичні комплекси 
педагогічних програмних засобів з різних предметів 
загальнопрофесійної та професійно орієнтованої підготовки, на 
основі яких формуватиметься ІКТ-насичене освітнє середовище 
ПТНЗ. Це дозволить перейти на якісно новий рівень підготовки 
висококваліфікованого виробничого персоналу. 
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ПРИКЛАДНА СКЛАДОВА ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ 

Литвин Віталій  
Львівський НПЦ ІПТО НАПН України 

Висвітлюються проблеми інформатизації професійної підготовки 
майбутніх фахівців-архітекторів у вищих навчальних закладах, 
зокрема, особливості навчання студентів спеціалізованого 
прикладного програмного забезпечення. 

 
Інтенсивний розвиток науки й техніки зумовлює впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери 
виробництва та суспільного життя. Комп’ютерно орієнтовані 
технології навчання, наділені значним освітнім, розвивальним, 
виховним потенціалом, стають невід’ємною складовою 
педагогічного процесу вітчизняних вищих навчальних закладів. 

Інформаційні й інформаційно-комунікаційні технології – це 
сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних 
засобів, інтегрованих з метою збирання, оброблення, зберігання, 
поширення, відображення й використання інформації в інтересах її 
користувачів [1]. Їх також розглядають як: 

- технології, що забезпечують та підтримують інформаційні 
процеси (процеси пошуку, збору, передачі, збереження, 
накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до 
неї); 
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- цілеспрямовану організовану сукупність інформаційних 
процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, які 
забезпечують високу швидкість оброблення даних, швидкий пошук 
інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації 
незалежно від місця їх розташування; 

- сукупність методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюг, що 
забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення 
їх надійності й оперативності та зниження трудомісткості процесів 
використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх 
надійності й оперативності [1]. 

Інформаційні технології навчання є методологією й технологією 
навчально-виховного процесу з використанням новітніх 
електронних освітніх ресурсів. Не менш важливими для 
навчального процесу є нові засоби й методи керування системою 
освіти (запровадження баз даних учнів і педагогів, інформаційно-
довідкові нормативні й методичні системи, телекомунікаційні 
системи між школами й установами освіти тощо) [3, с. 169]. 

У вищій освіті ІКТ є важливим засобом підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Ефективність 
запровадження цих технологій у навчання залежить від конкретних 
завдань циклу дисциплін, що вивчаються, а також напряму 
професійної підготовки фахівця в цілому. Застосування ІКТ у 
навчанні вимагає відповідного програмного забезпечення, вільного 
володіння викладачів і студентів комп’ютерною та 
телекомунікаційною технікою, цілеспрямованих зусиль науково-
педагогічних працівників щодо розроблення інформаційно-
змістового забезпечення вивчення різних дисципліни. 

У науково-педагогічній літературі висвітлено психолого-
педагогічні засади реалізації навчання з використанням сучасних 
технологій та основні напрями інформатизації професійної 
підготовки (В. Ю. Биков, Б. С. Гершунський, А. М. Гуржій, Р. С. 
Гуревич, О. М. Довгялло, О. П. Єршов, М. І. Жалдак, А. М. 
Матюшкін, Є. І. Машбиць, В. М. Монахов, І. П. Підласий, І. В. 
Роберт, О. С. Полат, О. К. Тихомиров та ін.). Передусім це: 
створення програм контролю і самоконтролю знань з різних 
дисциплін; розроблення навчальних мультимедійних систем; 
використання інформаційно-аналітичних баз даних; комп’ютерне 
моделювання виробничих ситуацій, професійних дій; 
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автоматизовані методи психодіагностики та аналізу педагогічної 
діяльності; впровадження програм дистанційного навчання тощо. 
Проте, незважаючи на значну увагу до інформаційних технологій, 
на нашу думку, недостатньо дослідженими в системі вищої освіти 
України є методики навчання фахівців спеціалізованого 
прикладного програмного забезпечення. 

На наш погляд, вивчення сучасних комп’ютерних технологій при 
підготовці майбутніх архітекторів, зокрема, предметно-
орієнтованого програмного забезпечення, необхідне для 
задоволення вимог роботодавців щодо компетентності випускників 
ВНЗ. 

Навчальні курси, на яких вивчають прикладні програми майбутні 
інженери – архітектори, як правило називаються “Основи 
комп’ютерного моделювання”. Отриманні під час опанування цієї 
дисципліни знання, вміння і навички студенти використовують у 
процесі курсового та дипломного проектування. Ця складова 
інформаційної підготовки архітекторів фактично визначає їхню 
готовність до професійної діяльності, а отже – професійну 
компетентність. 

Передумовою впровадження комп’ютерної технології у будь-яку 
предметну галузь є певний рівень формалізованого опису 
технологічних процесів, які планується автоматизувати. В останні 
десятиліття дістали широкого розповсюдження різноманітні 
універсальні системи автоматизованого проектування (САПР) для 
архітекторів, які поєднують функції двовимірного креслення і 
тривимірного моделювання (AutoCAD Architecture, ArchiCAD). 
Вони прискорюють щоденну роботу з підготовки документації, 
підвищують швидкість і точність її виконання. Програми 
дозволяють створювати на основі моделі розрізи і проекції, 
ефективно формувати комплекти креслень і керувати ними: 
групувати за розділами проекту та іншими категоріями, створювати 
переліки листів, управляти видами креслень, архівувати комплекти 
проектної документації й організовувати спільну роботу фахівців. 
Засоби візуалізації (анімація і реалістичне тонування) допомагають 
виявити будь-які вади на ранніх етапах проектування, до того, як 
вони зможуть викликати серйозні проблеми. Є можливості експорту 
й імпорту файлів різних форматів, що дозволяє ефективно 
організувати обмін даними. Програми для проектування невпинно 
розвиваються. 
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Зауважимо, що прикладні комп’ютерні програми, які 
використовують у професійній діяльності, як правило, створені без 
огляду на їх дидактичне застосування. Однак переважна більшість 
їх мають розвинуту систему допомоги і підказок, яка може 
використовуватись з метою навчання та самонавчання. 

Нині в архітектурно-будівельній галузі основним напрямом 
впровадження сучасних інформаційних технологій є концепція 
інформаційного моделювання, коли зміна якогось з параметрів 
будівельного об’єкта спричиняє автоматичну зміну інших аж до 
креслень, специфікацій і календарного графіка робіт. Такий підхід 
отримав назву BIM (Building Information Modeling) – інформаційна 
модель будівництва. Успіх цього підходу полягає в його здатності 
підвищити якість і швидкість розроблення проектної документації, 
збільшити рентабельність робіт, мінімізувати будівельні й 
експлуатаційні ризики, пов’язані з помилками проектування. 

Зарубіжні дослідники пропонують використовувати для 
інформаційної підготовки фахівців архітектурно-будівельного 
профілю кейс-метод [4, с. 173-249]. Безперечно, кращим методом 
розвитку в студентів здатності читати плани і виразно уявляти 
взаємозв’язки між 2D і 3D об’єктами є навчальне конструювання. 
Практичні вправи не можуть бути замінено чимось настільки ж 
ефективним для опанування базовими вміннями і навичками. На 
практиці при застосуванні сучасних комп’ютерних програм потреба 
в традиційній процедурі конструювання будівлі зникає. Однак з 
упровадженням BIM у навчальний процес з’являється можливість 
використовувати 2D документи конструкції проекту для побудови 
3D моделі, а отже, вміння читати креслення і навички візуалізації у 
майбутніх фахівців розвиваються повною мірою. Тобто 
підтверджується теза про доцільність поєднання сучасних і 
традиційних технологій професійної підготовки. 

Безумовно, вагомою частиною інформаційної підготовки 
майбутнього архітектора є належне навчання комплексу 
інструментальних програмних засобів. Практикуючому фахівцеві 
потрібно володіти знаннями щодо функціональної сумісності та 
специфіки інструментів, використовуваних у провідних програмних 
засобах; мати практичні навички роботи з відповідним програмним 
забезпеченням тощо. Побудова моделі проекту також розвиває (і 
дозволяє проконтролювати у процесі навчання) здатність студента 
глибоко розуміти суть роботи над проектом від документації до 
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готової конструкції. На практиці є лише один шлях оволодіти 
сучасними технологіями – опанування необхідними знаннями і 
вміннями під час виконання серії обов’язкових вправ і практичних 
робіт, передбачених навчальними планами та програмами [4, с. 138-
142]. 

Навчальне моделювання сприяє розумінню суті досліджуваних 
процесів, відпрацюванню навичок, допомагає в розв’язанні типових 
задач та у здійсненні проміжного і кінцевого контролю. 
Впровадження комп’ютерної техніки на курсовому проектуванні 
дозволяє досягти: економії часу; підвищення контрольованості 
процесу виконання робіт; зростання наочності; можливості 
багаторазового експериментування з різними умовами; розвитку 
технічного й економічного мислення; набуття навичок роботи з 
прикладним програмним забезпеченням і формування 
комп’ютерної культури та професійної компетентності майбутніх 
фахівців. 

Окрім того фахівці технічного профілю зобов’язані володіти 
універсальними інструментами для автоматизації обчислень 
(табличний редактор MS Excel, математична обчислювальна 
система MathCAD або інші аналоги). Їх використовують у 
проектних розрахунках. Програми для створення презентацій (напр. 
MS PowerPoint або Prezi) дозволяють підготувати ілюстративний 
матеріал для доповідей, семінарів тощо. 

На нашу думку, застосування новітніх комп’ютерних засобів та 
інформаційних ресурсів у професійній підготовці майбутніх 
архітекторів сприятиме підвищенню якості навчальної діяльності, 
інтерактивності педагогічної взаємодії, професійній спрямованості 
й наступності навчання, урізноманітненню форм і методів подання 
навчальної інформації. Формування необхідної інформаційної 
компетентності фахівців з архітектури можна забезпечити шляхом 
[2, с. 41]: 

- оновлення змісту освіти з урахуванням нового змісту діяльності 
спеціалістів цього профілю в інформаційному суспільстві; 

- застосування у професійній освіті ІКТ, які сприяють розвитку 
компетенцій роботи з інформацією, комп’ютерною технікою та 
готовності застосовувати сучасні технології у професійній 
діяльності; 

- розвитку в студентів мотивації до оволодіння прикладним 
програмним забезпеченням у галузі будівельного інформаційного 
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моделювання, прагнення до постійної самостійної роботи, 
самоосвіти та самовдосконалення. 

Аналіз напрямів підвищення якості освіти дає підстави 
стверджувати, що вирішальним чинником досягнення основних 
цілей модернізації професійної підготовки є її інформатизація. 
Інформатизація освіти мають базуватися на дослідженні видів 
діяльності, що здійснюються в системі освіти, і враховувати як 
реальні можливості, так і потребу модернізації навчальних закладів, 
сучасний стан і перспективи розвитку ІКТ у професійній галузі, з 
якої ведеться підготовка, новітні досягнення педагогіки, психології 
та інформаційних технологій навчання, тенденції розвитку 
прикладного програмного забезпечення, яке використовуватимуть 
випускники ВНЗ у своїй щоденній професійній діяльності. 

Підготовка фахівців-архітекторів із використанням 
інформаційних технологій є дидактичною системою, яка швидко 
прогресує під впливом соціально-економічного та технічного 
прогресу. Швидкі зміни в змісті й характері праці, викликані 
становленням інформаційного суспільства, вимагають перегляду 
усталених підходів до професійної освіти. На сучасному етапі 
відбувається формування технологій і методик створення 
комплексного інформаційного забезпечення професійної підготовки 
– інформаційно-освітнього середовища ВНЗ. 
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІКТ 

Литвиненко Наталія Іванівна, Заріцька Світлана Іванівна 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем, м. Київ, Україна 
Статтю присвячено проблемі активізації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів на уроках інформатики. Розглянуто ознаки та 
рівні  пізнавальної активності учнів, описано переваги організації 
навчання з використанням можливостей ІКТ. Робота презентує 
авторський підхід до розвитку творчих здібностей дітей в процесі 
конструктивної діяльності в комп’ютерному середовищі. 

  
Навчання відіграє головну роль у розвитку дитини. У психолого-

педагогічній літературі поняття "навчання" визначається як 
цілеспрямований процес здобування і засвоєння знань, умінь, 
навичок, способів пізнавальної діяльності людини, що здійснюється 
відповідно до поставлених завдань [1]. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів – це перехід 
до більш високого рівня активності й самостійності учнів у процесі 
навчання, який характеризується розвитком пізнавального інтересу 
та відбувається завдяки удосконаленню форм і методів навчання. 

В умовах орієнтації системи шкільної освіти на особистістно 
зорієнтований підхід у навчанні основною метою роботи вчителя з 
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів є розвиток їх 
творчих здібностей. 

  
Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей 

учнів 
Творчість, в  широкому сенсі — це діяльність, що сприяє 

прогресивному, продуктивному розвитку особистості. 
Творчий потенціал будемо розглядати за визначенням Моляко 

В.О. як системну характеристику особистості, яка дає їй можливість 
створювати, творити, знаходити нове, невідоме їй самій та, в 
результаті цього – унікальне [2]. 

Ця характеристика дозволяє людині самостійно приймати 
рішення, діяти оригінально та нестандартно в різноманітних 
ситуаціях. 

У психологічній літературі в якості вихідного фактора 
накопичення та реалізації творчого потенціалу особистості 
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виокремлюється мотиваційна готовність до творчості. 
Відзначається, що якщо у процесі формування загальної 
інтелектуальної здатності неабиякою є роль генотипу, то в розвитку 
творчого потенціалу домінуючими умовами постають середовище і 
мотивація . 

Генетично закладена в людині потреба в самоактуалізації часто 
втрачається під впливом оточуючого середовища [3]. При 
правильному, продуманому створенні сприятливого середовища 
формується креативність, яку можна використовувати й розвивати. 

Отже, одним із головних завдань формування творчої 
особистості школярів повинно стати створення такого навчально-
розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким в учнів 
формується готовність до осмислено-творчої діяльності та 
розуміння способів творчого застосування набутих знань, умінь і 
навичок на практиці. 

Засобом розвитку творчих здібностей учнів є вміле застосування 
таких методів і прийомів, які забезпечують високу активність учнів 
у навчальному пізнанні. 

Система роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності 
учнів повинна будуватись з урахуванням рівня пізнавальних 
здібностей учнів і поступового та цілеспрямованого розвитку 
творчих пізнавальних здібностей учнів, розвитку їх мислення. При 
цьому, велике значення надається  розвиваючій та активізуючій 
функціям методів навчання. 

Ознаками пізнавальної активності в будь-якій діяльності 
виступають такі показники, як готовність до роботи, прагнення до 
самостійної діяльності, якість роботи, шляхи вибору оптимальних 
способів розв’язання завдань. 

У психолого-педагогічній літературі виокремлюють три рівні 
пізнавальної активності (О.С. Дубинчук, Т.І. Шамова): 

•    перший рівень (низький) - репродуктивно-відтворювальна 
активність, що характеризується прагненням учня зрозуміти, 
запам'ятати і відтворити знання, оволодіти способом його 
застосування за зразком. Цей рівень відрізняється нестійкістю 
вольових зусиль школяра, відсутністю в учнів інтересу до 
поглиблення знань, відсутністю питань типу: «Чому?». 

•    другий рівень (середній) - пошуково-виконавча активність. 
Ознакою цього рівня є прагнення учня до виявлення сенсу 
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досліджуваного змісту, пізнання зв'язків між явищами і процесами, 
оволодіння способами застосування знань у змінених умовах. 
Характерним показником другого рівня є велика стійкість вольових 
зусиль, яка виявляється в тому, що учень прагне довести розпочату 
справу до кінця, при виникненні труднощів не відмовляється від 
виконання завдання, а шукає шляхи вирішення. 

•    третій рівень (високий) – рівень творчої активності, що 
характеризується інтересом і прагненням учня не тільки 
проникнути глибоко в сутність явищ та їх взаємозв'язків, але й 
знайти для цього новий спосіб. 

Слід зауважити, що ці рівні не ізольовані, а взаємопов'язані. 
Вони можуть співіснувати у процесі навчання. 

Основою розвитку пізнавальної діяльності є активний характер 
навчання. Тільки активна діяльність самого учня є запорукою його 
успішного розвитку. Тому проблема активізації навчально-
пізнавальної діяльності є однією з найактуальніших на сучасному 
етапі розвитку шкільної освіти. 

  
ІКТ як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності 
Сучасна освітня парадигма вимагає широкого впровадження 

активних методів навчання з використанням комп'ютерних 
технологій навчання та можливостей інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), які позитивно впливають на всі компоненти 
системи навчання. 

Питання використання можливостей новітніх засобів ІКТ з 
метою  покращення якості освіти стало предметом досліджень 
багатьох українських та зарубіжних науковців, серед яких В.Ю. 
Биков, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, Ю. О. Жук, Г.О. Козлакова, В.М. 
Кухаренко, А.Ф. Манако, Ю.І. Машбиць, Н.В. Морзе, Ю.С. 
Рамський, Є.С. Полат, М.Л. Смульсон,  О.М. Спірін, О.В. 
Хуторськой, І.С. Якиманська та інші. 

Сфера застосування комп’ютерно орієнтованих технологій 
навчання функціонально охоплює широке різноманіття теорій, 
моделей, методів і стратегій, пов’язаних з відповідними 
технологіями та науково-освітньо-виробничими системами, 
зокрема, від надання навчальних ресурсів та навчальних послуг 
через керовані навчальні середовища і мережі до кіберпросторів та 
глобального електронного науково-освітнього простору [4]. 
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Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження 
комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання дозволяє зробити 
висновок про те, що педагогічно обґрунтоване поєднання 
інноваційних і традиційних напрямів упровадження ІКТ у 
навчальний процес надає унікальні можливості для активізації 
навчально-пізнавальної діяльності школярів. 

Можна виокремити наступні переваги організації навчання з 
використанням засобів новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій: 

 1. розширення можливостей подання змісту навчальної 
інформації за рахунок застосування мультимедійної наочності, 
анімації, звуку, всіх сучасних засобів відеотехніки та 
інтерактивного спілкування, що дозволяє надавати інформацію в 
більш повному обсязі, сприяє кращому її засвоєнню і 
запам'ятовуванню; 
2. підвищення мотивації до навчання за рахунок комп'ютерної 
візуалізації досліджуваних об'єктів, управління досліджуваними 
об'єктами, можливості самостійного вибору форм і методів 
навчання, вкраплення ігрових ситуацій; 
3. розширення навчально-пізнавальної діяльності учнів за 
рахунок конструювання та моделювання інформаційних 
об’єктів, виконання проектів, роботи з мультимедійними 
програмами та енциклопедіями, пошуку інформації в Мережі 
Інтернет тощо; 
4. широкі можливості для індивідуалізації та диференціації 
процесу навчання школярів за рахунок реалізації інтерактивного 
діалогу, самостійного вибору режиму навчальної діяльності й 
організаційних форм навчання; створення сприятливого 
психологічного клімату на уроках; 
5. можливість цілеспрямованого розвитку певних якостей 
розумової та творчої діяльності за допомогою відповідних 
систем завдань, тренажерів та навчально-ігрових програм; 
6. усунення однієї з найважливіших причин негативного 
ставлення до навчання – неуспіху, обумовленого нерозумінням 
та значними прогалинами у знаннях. Використання 
комп’ютерних технологій у навчанні надає учню можливість 
довести виконання завдання до кінця, спираючись на необхідну 
допомогу; 
7. доступ до додаткових (крім підручника) навчальних 
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інформаційних ресурсів, що зменшує залежність учня від 
учителя як джерела інформації; 
8. поява нових форм взаємодії в процесі навчання і зміни змісту і 
характеру діяльності учителя і учня; 

9. гнучкість управління навчально-пізнавальним процесом за 
рахунок якісної зміни контролю за діяльністю учнів, можливість 
не тільки зафіксувати помилку, але й досить точно визначити її 
характер, що допомагає вчасно усунути причину її появи; 

10.можливість організації регулярного моніторингу індивідуальних 
психофізіологічних особливостей школярів з метою відстеження 
динаміки змін і здійснення адекватного управління навчанням 
кожного учня. 
 
Ефективне впровадження ІКТ в освіту є важливим чинником 

створення нової системи освіти, що відповідає вимогам 
інформаційного суспільства і процесу модернізації традиційної 
системи освіти, переходу до особистісно зорієнтованої системи 
навчання і виховання, яка передбачає аби в центрі навчально-
виховного процесу знаходився учень – той, на кого спрямовані 
навчальні дії і заради якого та в інтересах якого здійснюється 
навчально-виховний процес. 

Пізнавальні потреби та домінуюча пізнавальна мотивація, як 
структурні компоненти творчого потенціалу особистості, найбільш 
ефективно розвиваються в ході продуктивної творчої діяльності до 
якої належить і конструктивна діяльність у комп’ютерному 
середовищі (КС). 

  
Авторський підхід до розвитку творчих здібностей дітей в 

процесі конструктивної діяльності в комп’ютерному середовищі 
Авторами здійснюються дослідження можливостей 

використання засобів ІКТ з метою розвитку креативного мислення 
та творчих здібностей учнів різних вікових категорій в процесі 

конструктивної діяльності зі створення  інформаційних об’єктів 
у сучасному комп’ютерному середовищі [5; 6]. 

Конструктивною діяльністю у традиційному розумінні 
називають практичну діяльність, спрямовану на отримання певного, 
наперед заданого або задуманого предмета/об’єкта, що відповідає 
його функціональному призначенню. 

Конструктивна діяльність – це головним чином діяльність 
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розуму, а не рук, це творча, а не виконавча діяльність. 
Найбільш сутнісною ознакою конструктивної діяльності є 

доцільність, тобто більш чи менш чітке усвідомлення кінцевої мети. 
Конструктивна діяльність потребує уявного представлення її 

перебігу і результатів, здійснення аналізу об’єкта конструювання, 
планування діяльності по створенню заданого/ задуманого об’єкта 
та реалізацію розробленого плану. 

Ми розглядаємо конструктивну діяльність як основний вид 
діяльності у сучасному комп’ютерному середовищі [7]. 

Результатом конструктивної діяльності в сучасному КС є 
інформаційний об’єкт,  тип якого визначається призначенням 
комп’ютерного середовища – графічний, текстовий, аудіо, відео, 
тощо. 

Створений в КС інформаційний об’єкт може бути поданий як 
електронний продукт на носіях інформації. 

На основі узагальнення педагогічних методів та моделей 
формування навичок конструктивної діяльності учнів різних 
вікових категорій авторами розроблено модель  формування 
навичок конструювання інформаційних об’єктів з використанням 
засобів ІКТ. 

Пропонується інтеграційна модель поетапного формування 
навичок конструктивної діяльності при вивченні основ 
інформатики, що складається з наступних етапів: 

I етап –  ігрове конструювання в комп’ютерному середовищі 
(класичні задачі на розвиток мислення: пазли, танграми, задачі із 
“сірниками”та ін.); 

II етап –  конструювання графічних об’єктів в середовищі 
графічного редактора; 

III етап – конструювання інформаційних  об’єктів комбінованого 
типу (текст + графіка) в середовищі текстового редактора; 

IV етап – конструювання алгоритмів і програм; 
V етап – тематичне конструювання складних інформаційних  

об’єктів в мультимедійному середовищі; 
VI етап – проектне конструювання з використанням кількох 

комп’ютерних програмних засобів і можливостей мережі Internet. 
  
В моделі закладено можливості реалізації особистістно 

зорієнтованого навчання (через форми та методи навчання), 
урахування актуальних потреб суб’єктів навчального процесу в 
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опануванні сучасними інформаційними та телекомунікаційними 
технологіями. 

Конструювання в комп’ютерному середовищі сприяє 
опануванню сучасних технологій для розв’язання  практичних 
задач, формуванню системно-інформаційної картини світу, 
системного та об’єктно зорієнтованого мислення, пізнавальної 
активності та творчих компонентів мислення дитини. 

У процесі конструктивної діяльності в комп’ютерному 
середовищі послідовно і систематично формується культура 
розумової праці на якісно новому рівні. Учні вчаться планувати 
свою діяльність, раціонально її здійснювати, критично 
співвідносити початковий план роботи з реальним процесом її 
виконання, корегувати свою діяльність, спрямовуючи її на 
досягнення потрібного результату. 

Авторами розроблено систему різнорівневих завдань з 
конструювання графічних об’єктів в середовищі растрового 
графічного редактора та методичні рекомендації для вчителів [7; 8]. 
Розробляється методика та система завдань з конструювання 
інформаційних об’єктів комбінованого типу (текст + графіка) в 
середовищі текстового редактора. 

Виконання завдань з конструювання інформаційних об’єктів 
передбачає використання стандартного програмного забезпечення 
шкільного ПК. Авторами здійснено добір вільно поширюваних 
програмних засобів (free) навчально-розвивального призначення, 
що відповідають дидактичним і методичним вимогам [9] і можуть 
бути використані на  різних етапах формування навичок 
конструктивної діяльності учнів з використанням засобів ІКТ як 
доповнення до стандартного програмного забезпечення. 

Результати апробації авторських розробок у загальноосвітній 
школі I-III ступенів №132 м. Києва дозволяють стверджувати, що 
набуті учнями уміння й навички конструктивної діяльності в 
комп’ютерному середовищі позитивно впливають на ефективність і 
якість навчання інформатики, сприяють розвитку пізнавального 
інтересу та формуванню самостійності учнів у розв’язанні 
навчально-пізнавальних завдань з використанням засобів ІКТ. 

  
Висновки 
Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів - це 

багатоаспектна соціально значуща проблема, вирішення якої в 
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умовах розбудови інформаційного суспільства можливе за умови 
педагогічно обґрунтованого використання у навчальному процесі 
широких можливостей новітніх ІКТ. 

При цьому засоби інформаційно-комунікаційних технологій 
постають як нові інтерактивні засоби навчання, які мають цілий ряд 
дидактичних особливостей, що дають змогу якісно змінити методи, 
форми і зміст навчання. 

Одним із основних видів навчальної діяльності учнів на уроках 
інформатики є діяльність зі створення інформаційних об’єктів з 
використанням засобів ІКТ, що по своїй сутності є конструктивною. 
Конструктивна діяльність у комп’ютерному середовищі як різновид 
продуктивної творчої діяльності сприяє підвищенню рівня 
активності та самостійності учнів, зростанню працездатності та 
інтересу учнів до навчання. 

Водночас, сформованість навичок конструювання 
інформаційних об’єктів у КС є необхідною умовою ефективного 
використання учнями засобів ІКТ для розв’язання навчально-
пізнавальних завдань. 

З позицій теорії розвиваючого навчання важливим є 
використання завдань з конструювання інформаційних об’єктів в 
комп’ютерному середовищі як засобу розвитку операційних 
структур мислення, пов’язаних із творчою продуктивністю. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що впровадження засобів 
новітніх ІКТ у навчальний процес загальноосвітнього навчального 
закладу сприяє організації самостійного розумового пошуку як 
основної умови розвитку творчого мислення та уяви учнів, розвиває 
творчу спрямованість пізнавальної діяльності учнів, допомагає 
формуванню відповідних компетентністних і особистісних якостей. 

З огляду на загальносвітові тенденції поширення мережевої 
освіти, подальшого дослідження потребують питання розробки 
засобів навчання нового покоління на базі інноваційних мережевих 
освітніх технологій та створення методичної підтримки щодо їх 
використання, розробка  нових форм і методів навчання на основі 
мережевих інформаційних технологій в контексті активізації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ КЕРІВНИКАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: РЕАЛІЇ 
ТА ПРОБЛЕМИ 

Луценко Світлана Миколаївна,  
Захарова Ірина Олександрівна 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
В статті піднімаються питання про необхідність використання 
інформаційно – комунікаційних технологій в діяльності керівників 
навчальних закладів та проблеми, що пов’язані з цим. Авторами 
розглянуто досвід Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти по формуванню інформаційної компетентності 
керівників навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації та 
доведено, що саме інформаційно-комунікаційні технології 
дозволяють керівникам навчальних закладів приймати оптимальні 
управлінські рішення та ефективніше реалізувати напрямки їх 
діяльності. 

 
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному 

етапі розвитку українського суспільства, і освіти, зокрема, 
вимагають нових підходів до управління навчальними 
закладами, пріоритетними серед яких є впровадження новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій, що мають 
забезпечити доступність та ефективність освіти, 
вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовку 
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві. Подолати суперечності між фактичним рівнем 
професійної компетентності керівників навчальних закладів і 
необхідними для сучасного управління знаннями і вміннями в 
умовах інформаційного суспільства можливо шляхом 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Рівень інформатизації освіти визначає ступінь готовності 
суспільства до існування в умовах інформаційного 
суспільства, рівень конкурентноздатності держави на 
міжнародній арені. Для характеристики рівня розвитку 
інформаційного суспільства використовуються ІКТ-індекси, 
серед яких основних індикаторів експерти включають 
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індикатори стану доступу до телекомунікаційної 
інфраструктури: доступ населення й суспільства до радіо, 
телефону, ПК, Інтернет; у шкіл – до ПК, Інтернет; місцевої 
влади й уряду – до телефону, ПК, Інтернет. 

Ефективність використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) в управлінні навчальним закладом у 
суспільстві знань очевидна. Інформаційна діяльність 
керівника навчального закладу повинна ґрунтуватися на 
інформаційних процесах і реалізуватись, через створення 
програми інформатизації діяльності навчального закладу, 
формуванні та розвитку освітньо-інформаційного середовища, 
створенні та використанні інформаційних ресурсів і 
автоматизованих систем управління, розробці і використанні 
телекомунікаційних технологій у  навчально-виховному та 
управлінському процесах [1]. 

Ефективність управління загальноосвітнім навчальним 
закладом значною мірою визначається професійною 
кваліфікацією, управлінською та інформаційною культурою 
керівних кадрів. Вітчизняні та зарубіжні вчені (В.І.Бондар, 
Л.І.Даниленко, Г.А.Дмитренко, Г.В.Єльнікова, М.І.Кондаков, 
Ю.А.Конаржевський, В.І.Луговий, О.І.Крюков, 
Ю.І.Мальований, В.І.Маслов, Н.М.Островерхова, 
В.Ф.Паламарчук, С.О.Сисоєва, Т.І.Шамова та ін.) 
додержуються думки, що соціальні зміни й інформаційні 
збудження найбільше впливають на організацію діяльності у 
навчальному закладі. 

За оцінкою вчених інформаційна діяльність є складовою 
управлінської, зміст якої виходить за межі педагогічних знань 
і потребує опанування керівниками навчальних закладів 
інформаційним менеджментом, соціальною та правовою 
інформатикою. Сьогодні ефективне функціонування 
навчального закладу залежить від уміння керівником 
навчального закладу здійснювати оперативний аналіз ситуації, 
своєчасного її коригування та прийняття ефективного 
управлінського рішення. 
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Готовність до інноваційної діяльності стимулює 
особистісний розвиток, визначає професійну спрямованість, 
напрямки професійної освіти, професійне самовизначення 
керівника навчального закладу. Успішність інноваційної 
діяльності передбачає, що керівник навчального закладу є 
менеджером освіти та усвідомлює практичну значущість 
інновацій у системі освіти на професійному та особистісному 
рівнях[2]. 

Одним із методів удосконалення системи управління 
освітою є впровадження інформаційних систем, що дозволяє 
оптимізувати процес обміну інформацією, зменшити обсяг 
роботи адміністратора системи освіти керівника навчального 
закладу та дозволяє йому приймати ефективні управлінські 
рішення. 

Розглянемо напрямок інформатизації системи управління 
загальноосвітнім навчальним закладом. Розвиток засобів 
інформаційно – комунікаційних технологій та застосування їх 
у різних сферах освіти створюють основу для широкого 
запровадження комп’ютерних комплексів автоматизації 
управління навчальним закладом[4,5]. Але використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
закладі стримується, в першу чергу через організаційні та 
технічні причини – відсутність вільного доступу до 
комп’ютерного обладнання, швидкісного Інтернету. Однак, 
головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони 
полягають у низькому рівні готовності керівників навчальних 
закладів до використання ІКТ на лише у навчально – 
виховному процесі, а й в управлінні закладом, відсутності 
науково - обґрунтованої методики використання ІКТ при 
проведенні нарад та роботи з педагогічними кадрами, 
недостатньої забезпеченості навчальних закладів як кількісно, 
так і якісно, педагогічними програмними засобами. Це лише 
частина проблем без розв’язання яких неможливо позитивно 
вирішити питання застосування інформаційно – 
комунікаційних технологій в управлінській діяльності в 
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цілому. 
Управління навчальним закладом — це особлива 

діяльність, у якій акцент все частіше переноситься на 
взаємини між людьми і трактується як взаємодія керівника і 
підлеглих на основі «суб'єкт-суб'єктних» відносин. Це 
діяльність, у якій її суб'єкти за допомогою планування, 
організації, управління, керівництва і контролю забезпечують 
організованість спільної діяльності учнів, вчителів, батьків, 
обслуговуючого персоналу та її спрямованість на кінцевий 
результат. 

Якщо говорити про управління навчальним закладом, як 
про цілеспрямовану, активну взаємодію керівника з іншими 
учасниками освітнього процесу з метою забезпечення 
координації зусиль щодо оптимального функціонування 
навчального закладу та переведення її на більш високий 
якісний рівень, то перш за все виникає потреба в усвідомленні 
потенціалу закладу, наявності осяжної та рельної мети для 
його розвитку, створення мотиваційного комплексу та 
процесу щодо необхідності впровадження нововведень та 
досягнення мети[3]. 

Нагальним залишається питання розширення та 
удосконалення єдиного інформаційного освітнього простору 
закладу починаючи від сайту закладу і закінчуючи 
індивідуальною роботою з кожним учителем та учнем, 
дистанційним навчанням, роботою з обдарованими учнями, 
освітньою та самоосвітньою діяльністю педагогів тощо. 

Неможливо не відзначити, що інформатизація 
управлінської діяльності підвищує вимоги до професійної 
підготовки управлінців, особливо до рівня їх інформаційної 
компетентності. У Сумському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти під час підвищення 
кваліфікації перш за все приділяється увага комп’ютерній 
грамотності керівних кадрів навчальних закладів та 
формуванню у них інформаційної компетентності[7]. 

Розглядаючи інформаційну компетентність як знання 
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комп’ютерних програм; навички роботи з інформацією в 
електронному вигляді; знання та вміння використовувати 
найефективніші методи пошуку та зберігання інформації; 
уміння працювати із зовнішнім інформаційним середовищем; 
уміння оптимально використовувати архіви інформації та ін., 
викладачами СОІППО розроблено спеціальні навчальні курси 
для керівників навчальних закладів. Так керівникам 
навчальних закладів пропонується спецкурс “Intel для 
менеджерів’’, додаткові заняття щодо вироблення навиків по 
роботі з програмою Microsoft Office. Маючи попередній 
власний досвід роботи з програмою та бажання керівників 
навчальних закладів, розпочато їх навчання по освоєнню 
прикладного програмного забезпечення і паралельно з цим 
формування нової структури річного плану, системи роботи з 
документами закладу, перехід на електронний документообіг 
[6]. 

Окремо хочеться зупинитися на особливостях 
використання керівниками навчальних закладів при роботі з 
документацією програми Оutlook. Найкраще використовувати 
дану програму з документацією з місцевих органів освіти 
(відділів, управлінь): всі документи розписуються, після чого 
за пунктами розносяться, як до календаря річного плану, так і 
в окремий розділ завдань програми Оutlook. Пункти 
документів, які містять інформацію про конкретні заходи в 
межах району чи міста за участю педагогів чи учнів закладу, 
вносяться до календаря, а пункти, які потребують виконання 
(надання зворотньої інформації), вносяться до завдань в папку 
“Документи” з зазначенням номеру та дати входу документу, 
терміну виконання та відповідальної особи з числа 
адміністрації навчального закладу. У саме завдання вноситься 
текст відповідного пункту документу. Внаслідок такого 
опрацювання отримується список завдань із конкретним 
терміном виконання та визначеною відповідальною особою, 
що, в свою чергу, не тільки полегшує роботу з документацією, 
але й забезпечує виконання контрольної функції управління та 
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прийняття ефективних управлінських рішень. 
Отже, управління навчальним закладом без застосування 

інформаційно-комунікативних технологій не можливе. 
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
усіх сферах життя людини, суспільства, економіки, держави, з 
огляду на світові тенденції, є необхідним для того, щоб 
Україна посідала гідне місце серед країн світу. Таким чином, 
саме інформаційно-комунікаційні технології дозволяють 
керівникам навчальних закладів приймати оптимальні 
управлінські рішення та ефективніше реалізувати напрямки їх 
діяльності, як то: управління навчальним закладом, 
дослідницька діяльність, збір, накопичення й обробка 
методичної та управлінської інформації, створення фонду 
науково-методичної інформації; навчання та самоосвіта 
педагогів тощо, 
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КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Е-НАВЧАННЯ 
Мазурок Т.Л. 

Південноукраїнський національний педагогічний університет 
ім.К.Д.Ушинського (м. Одеса) 

Розглянуто обґрунтування доцільності застосування 
кібернетичного підходу до формування цілісної інфраструктури е-
навчання, як організаційно-технічної складної системи. В якості 
основного інструментарію реалізації запропонована гібридизація 
інтелектуальних засобів у поєднанні з багатоагентним 
формуванням гнучкої структури програмної підтримки різних 
форм е-навчання.  

 
Особливості розвитку національної інфраструктури 

інформатизації, які полягають у визначенні знань та інформації в 
якості основних ресурсів суспільства, дозволяють мати певні 
переваги на фазових переходах розвитку інформаційного 
суспільства [1]. Втім практичне втілення національної політики 
інформаційного суспільства в Україні нерозривно пов’язано зі 
створенням умов для високоякісного безперервного навчання. 
Отже, процес формування інформаційних потоків, забезпечення 
постійного оновлення освіти на основі нових знань потребує 
системного дослідження всіх складових інфраструктури 
електронного навчання, як складної організаційно-технічної 
системи, цілеспрямований розвиток і функціонування якої 
забезпечується специфічною автоматизованою системою 
управління (АСУ). 

Сучасна методологія системного аналізу (СА) базується на 
взаємодоповнюючих підходах – системному, синергетичному та 
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інформаційному, що дозволяє більш поглиблено досліджувати 
складні процеси та об’єкти, що управляються. Аналіз практичного 
досвіду розробки АСУ свідчить про те,що, з одного боку, 
проектування складних технічних систем пов’язано зі зростанням 
уваги до врахування «людського» фактору на всіх стадіях 
життєвого циклу, з другого боку – управління організаційними 
системами, предметна галузь яких є слабко формалізованою, 
потребує кібернетичних підходів. Таким чином, більшість сучасних 
складних об’єктів, що управляються, можна віднести до 
організаційно-технічних систем, для яких методологія розробки 
АСУ знаходиться на етапі становлення. 

Моделювання поведінки людини в таких системах пов’язано із 
необхідністю застосування різних сучасних інструментів 
інтелектуалізації управління, інтелектуальної підтримки прийняття 
рішень та ін. Отже інтелектуальні технології, що з’являються, 
свідчать про доцільність застосування методів штучного інтелекту 
та дозволяють перевести в практичну площину застосування 
синергетичного підходу до СА систем управління організаційно-
технічними системами. 

Основний синергетичний постулат щодо «не нав’язування» 
ззовні керуючого впливу, врахування при його виробленні власних 
тенденцій саморозвитку об’єкту управління, є вкрай важливим для 
більшості реальних систем, зокрема педагогічних. Тому еволюційне 
перетворення кібернетичного підходу до синергетичного є основою 
для збільшення кількості функцій управління, що можуть бути 
автоматизованими. 

Сучасні організаційно-технічні системи різного походження 
являють собою комплекс різних підсистем, які виконують певні 
функції та пов’язані між собою процесами інтенсивної динамічної 
взаємодії, обміну енергією, речовиною та інформацією. Це визначає 
необхідність їх розгляду як нелінійних, багатомірних та 
багатозв’язних, в яких відбуваються складні перехідні процеси, 
виникають критичні та хаотичні режими. Розв'язання проблеми 
управління такими системами на основі методології теорії 
управління є неможливим без переходу від силового підходу до 
ідей самоорганізації. 

Моделі управління складними організаційно-технічними 
системами містять поряд з формалізованими та слабко 
структурованими задачами в умовах неповноти інформації ще й 
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клас задач мішаного типу, які можуть мати представлення як у 
вигляді аналітичних, так і евристичних моделей. Евристичні моделі 
характеризуються випадковістю зовнішніх впливів, апріорною 
неповнотою інформації, невизначеністю цілей. Тому для управління 
такими системами найбільш ефективними є засоби щтучного 
інтелекту. 

Отже, синергетичний підхід до управління є розвитком 
системного підходу, який надає нові можливості для дослідження та 
проектування систем управління. Врахування синергетичних 
закономірностей змінює традиційні уявлення щодо управління, 
дозволяє створювати більш ефективні АСУ. В традиційних 
системах ефект управляючого впливу однозначно та лінійно 
залежить від величини застосованого зусилля. Втім, в складно 
організованих системах є неможливим нав’язування ззовні шляхів 
розвитку. Тому перспективним вважаємо пошук об’єктивних 
законів управління на основі максимального врахування природних 
властивостей об’єктів відповідно до їх походження. 

Така принципово нова проблема теорії управління породжує нові 
самостійні задачі у тих предметних галузях, до яких належить 
об’єкт управління. 

Аналіз існуючих засобів реалізації синергетичного управління 
показує, що до найбільш ефективних відносяться: fuzzy-регулятори, 
багатошарові нейронні мережі, еволюційні методи та гібридні. 
Втім, найбільший синергетичний ефект досягається саме за умов 
сумісного застосування нечітких, нейромережевих та еволюційних 
методів. 

В межах створення АСУ для індивідуалізованого навчання, як 
основної форми впровадження моделі безперервного 
високоякісного навчання, був виконаний СА на основі 
синергетичного підходу, в наслідок чого сформована синергетична 
модель управління. Ця модель дозволяє отримати інваріантне 
різноманіття у фазовому просторі на основі визначеної залежності 
між координатами стану і управління. Застосування моделі 
дозволяє автоматично регулювати швидкість надання навчальної 
інформації в залежності від динаміки змін параметрів вектора 
інтелекту особи, що навчається. 

Для реалізації синергетичного управління на макро-рівні 
системи управління навчанням сформована тришарова нейронна 
мережа, на основі якої за параметрами «трикутника» управління 
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визначається оптимальне співвідношення між знаннями та 
вміннями кожної особи, що навчається. Таким чином, застосування 
синергетичного підходу дозволяє врахувати внутрішній 
саморозвиток об’єкта (вектора інтелекту) при виборі навчаючих 
впливів, що створює основу індивідуалізації. 

Сучасні педагогічні системи спрямовані на формування певного 
набору компетенцій, суттєвою відмінністю якого від традиційних 
знань, умінь та навичок, є інтегративна складова, що спрямовує 
набуті знання та навички на виконання відповідних професійних 
задач. Управління таким складним, багатоступеневим процесом 
потребує в межах синергетичної моделі управління потребує 
застосування принципу необхідного різноманіття У. Ешбі з метою 
підвищення адаптивних характеристик управляючих впливів на 
основі багатоваріантності траєкторій досягнення певних 
компетенцій та їх професійно залежних наборів (систем). Тому 
запропонована багаторівнева вкладена схема, що утворюється з 
уніфікованих блоків управління навчання навчальному елементу, 
навчальній дисципліні, формування компетенції, системи 
компетенцій. 

Реалізація запропонованої схеми пов’язана із забезпеченням 
умов для параметричних перетворень, дослідження, узагальнення та 
класифікація яких визначила основні види, що відрізняються 
відповідністю структурно-функціональній схемі, типом функції 
управління, засобами реалізації перетворення. Таким чином, 
декомпозиція схеми управління навчанням та подальший аналіз 
ступеня невизначеності параметрів та їх основних перетворень 
дозволяє визначати основні функції управління, відповідні засоби 
реалізації. Разом з графом навчання, моделлю міжпредметних 
зв’язків, моделлю системи компетенцій, а також взаємозв’язком між 
цими двома моделями, забезпечується функціонування схеми 
управління індивідуалізованим добором змісту в межах 
синергетичної моделі, що враховує саморозвиток особи, що 
навчається. 

Аналіз необхідних структурно-параметричних перетворень 
вкладених схем управління обумовлює зворотний процес – синтез 
необхідних засобів, що забезпечують вибір, ініціалізацію та 
виконання управляючих впливів безпосередньо до об’єкту 
навчання. Синтезовано гібридну модель управління 
індивідуалізованим навчанням, яка реалізує основні перетворення, 
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що визначені в наслідок структурно-функціонального аналізу 
системи управління навчанням. Гібридизація засобів управління 
полягає в поєднанні систем різного типу функціонування – 
нечіткого логічного виведення, еволюційної оптимізації, 
нейромережевої кластеризації, які об’єднані єдиною ціллю, що 
визначається на макро-рівні параметрами синергетичної моделі 
управління. 

Реалізація структурно-функціональної схеми на інформаційному 
рівні пов’язана зі забезпеченням перетворень, більшість з яких є 
інтелектуальними, тому обумовлює потребу у спеціалізованій 
інформаційній підтримці процесу автоматизованого управління 
навчанням. До особливостей зовнішньої первинної (вхідної) 
інформації можна віднести різнорідність джерел інформації, засобів 
її надання; неповноту, нечіткість, неметризуємість, погану 
вербалізацію деяких даних; розмите поняття предметної галузі. 
Внутрішні інформаційні процеси значною мірою пов’язані із 
забезпеченням інформацією відповідних інтелектуальних 
перетворювачів, що потребує організації бази знань. Відкритість 
АСУ навчанням, синергетичний принцип її функціонування 
визначають необхідність підтримки інформаційної взаємодії з 
зовнішнім середовищем, як джерела отримання додаткової 
інформації для встановлення інформаційної рівноваги. 

Отже інформаційне забезпечення системи управління навчанням 
(СУН) ґрунтується на поєднанні знань, даних, статистичної та 
експертної інформації, та методах їх отримання і обробки. 
Інформаційна модель СУН складається з інформаційних моделей 
системи компетенцій, навчальної дисципліни, навчального 
елементу, міжпредметних зв’язків, та особи, що навчається. 
Інформаційна модель міжпредметних зв’язків є динамічною, 
розподіленою, визначається матрицями нечітких бінарних 
відношень між елементами різних навчальних дисциплін та 
коефіцієнтами інтеграції структурних навчальних одиниць. 

Сучасні тенденції в стандартизації структури навчальних 
об’єктів для електронного навчання свідчать про технологічну 
спрямованість розвитку систем управління контентом, відсутність 
стандартизованої фіксації міжпредметних зв’язків. Тому 
запропоновано метод конфігурування навчальних елементів на 
основі гібридизації засобів нейрон-нечітких мереж та еволюційного 
підходу з метою інтегрування ієрархічних структур навчальних 
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дисциплін, що створює умови для автоматизації управління 
процесом конфігурування. 

Наявність інтелектуальних компонентів в СУН передбачає в 
якості основної складової часини інформаційного забезпечення базу 
знань (БЗ), що містить декілька видів знань, а саме: 

1.        предметні знання – знання предметної галузі, які є 
відображенням наукових знань відповідних навчальних дисциплін 
та взаємозв’язків між ними; 

2.        стратегічні і методичні знання – знання, що відносяться до 
організації, планування та управління процесом навчання. До них 
відносяться загальні цілі, стратегії і сценарії навчання, правила 
комбінування різних навчальних дисциплін і форм занять,засоби 
формування стратегій навчання та ін.; 

3.        дидактичні знання – знання, що відносяться до управління 
діяльністю осіб, що навчаються; 

4.        мета-знання – знання про засоби автоматизованого 
управління ступенем інтеграції знань. 

Концептуальний підхід до розробки систем автоматизованого 
управління індивідуалізованим навчанням базується на об’єднанні 
методологій створення автоматизованих навчальних систем та 
створення інформаційно-управляючих систем, в т.ч. з 
інтелектуальними компонентами. Програмний комплекс, що 
здійснює функціонування АСУ-Н, містить поряд з аналітичними 
процедурами, процедури логічного виведення, використання 
нейромереж різного виду, генетичних алгоритмів, взаємодії з 
інформаційною підсистемою, запити до експертів та ін., тобто є 
складною системою з множиною зв’язків, які динамічно 
змінюються. Однією з особливостей синергетичної моделі  
управління є виключна роль додаткової інформації для 
встановлення рівноважного стану, що неможливо спланувати 
заздалегідь. Здійснення інтелектуальної складової АСУ-Н 
визначається потребою у високому ступені гнучкості всієї системи, 
можливості налагодження на певний тип педагогічної ситуації, 
варіанту навчання. В загальному випадку АСУ-Н є розподіленою 
системою. Система має забезпечити збір, обробку та зберігання 
різнорідної інформації з метою формування бази даних та знань. 
Головна мета АСУ-Н – формування індивідуальної траєкторії 
навчання досягається на основі інформаційної та процедурної 
непередбачуваної взаємодії окремих елементів системи. В умовах 
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повноцінного використання АСУ-Н для розвинутих форм 
електронного навчання система має узгоджуватись з зовнішнім 
оточенням (системою Інтернет, системою дистанційного навчання, 
онтологічним представленням предметної галузі та ін.). 

На основі аналізу особливостей цілісного програмного 
забезпечення, що реалізує СУН можна зробити висновок, що 
найбільш доцільною формою реалізації СУН, як розподіленої 
системи з непередбаченими взаємодіями структурних елементів, що 
утворюють індивідуальні траєкторії навчання, є використання 
мультиагентних систем (МАС). Структура МАС базується на 
моделях агентів-тьюторів, агентів-учнів, агентів-викладачів 
навчальних дисциплін. За рахунок оптимізації співвідношення між 
централізованим і децентралізованим управлінням досягається 
ефект самоорганізації персоналізованого навчання в електронних 
середовищах. Засобом формального опису моделі ПЗ АСУ-Н 
обрано поширення уніфікованої мови моделювання UML – 
AgentUML, яка є засобом візуалізації агентно-орієнтованого 
програмування, що забезпечує вищий ступень абстракції у 
порівнянні з ООП. Розроблено діаграму прецедентів, діаграму 
класів програмних компонентів, діаграми послідовності: «учень-
викладач», «тьютор-викладач», «експерт-викладач», «учень-
тьютор»; діаграми взаємодії між агентами, діаграми можливостей 
для агентів та представлення їх сервісів, діаграма послідовності 
взаємодії між агентами. 

Запропонований підхід до проектування інфраструктури е-
навчання орієнтований на створення умов для високоякісного 
безперервного компетентностного навчання. Результати досліджень 
впроваджені в різних формах навчання, підтверджують 
працездатність та ефективність розроблених моделей та засобів їх 
реалізації. До перспективних напрямків розвитку СУН вважаємо 
вдосконалення засобів вимірювань особистих характеристик та 
навчальних досягнень для адекватного забезпечення системи 
управління зворотним зв’язком. 
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ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ У ШКОЛАХ 

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇЇ 
Малицька Ірина Дмитрівна 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України 

На основі аналізу міжнародних документів Європейського 
Союзу, державних освітніх документів Великої Британії, 
аналітичних матеріалів визначено підстави, які обумовили 
впровадження у Національний курикулум нового предмету 
«Комп’ютинг» замість предмету «Інформаційні і комунікаційні 
технології» (ІКТ). Наголошено, що на процес реформування 
системи освіти Великої Британії впливають бізнес структури 
країни, які формують сучасний і майбутній ринок праці.  

 
Для подолання економічної кризи та досягнення цілей, 

окреслених стратегією розвитку країн-членів Європейського Союзу 
“Європа 2020” (Europe 2020) [1] необхідною умовою визначено 
освіту упродовж життя, підвищення якості освіти, підтримку 
креативності й інновацій, розвиток підприємницької діяльності, 
використання потенціалу  інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), набуття цифрової компетентності всіма громадянами країн 
ЄС. У Цифровому плані дій для Європи (Digital Agenda for Europe), 
затвердженому у 2010 році, який є втіленням Стратегії “Європа 
2020” (Europe 2020) [2] підкреслюється, що недостатність навичок у 
галузі ІКТ є однією з ключових перешкод на шляху використання 
всього можливого потенціалу інформаційно-комунікаційних 
технологій. Відповідно до цього плану пріоритетами систем освіти 
європейських країн залишається: підготовка учнів до життя у 
цифровому суспільстві, набуття ними відповідних цифрових умінь і 
навичок, цифрової грамотності починаючи з початкової школи. 

Відповідно даних, які оприлюднила статистична організація 
Європейської Комісії Євростат (Eurostat) щодо комп’ютерних 
навичок, якими володіють громадяни країн Європи віком 16–74 
років станом на 2012 рік [3], у середньому в ЄС27, 66% громадян 
мають мінімальні навички роботи з комп'ютером, 14% — низький 
рівень навичок, 25% — середній та 27% — високий. Відповідно цих 
даних рівень комп'ютерної грамотності порівняно з 2006 роком 
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значно підвищився (2006 рік — 57% — мінімальні навички роботи з 
комп'ютером, 13% — низький рівень, 23% — середній та 21% — 
високий). У цій статистиці існує чітке вікове й освітнє розділення: 
високий рівень комп’ютерних навичок 45% відноситься до вікової 
групи 16–24 років; відповідно 31% і 10% відноситься до вікових 
груп 25–54 та 55–74 років. Окрім того, комп'ютерні навички 
позитивно корелюються з рівнем освіти в усіх вікових групах. 

Такий досить низький рівень цифрової грамотності серед 
населення Європи залишає одним із головних завдань систем освіти 
європейськиї країн підвищення рівня комп’ютерної грамотності 
населення різних вікових груп, мотивування учнів постійно 
підвищувати рівень компетентностей, зокрема цифрової, через 
освіту упродовж життя. Досягнення поставлених цілей планується 
кожною країною окремо, відповідно до сучасного стану її розвитку, 
вимог та потреб ринку праці. У Великій Британії відповіддю на 
такий виклик було проведення освітньої реформи. 

Проблемами реформування зарубіжних систем освіти, системи 
освіти Великої Британії зокрема, займаються такі науковці як: 
Клайд Чітті, Дерек Гіллард, Девід Колбі, Роберт Філліпс; українські 
учені Лавриченко Н. М., Локшина О. І., Першукова О. О., 
Пуховська Л. П.; російські учені Алєксєвіч С. Ю, Воскресенська Н. 
М., Вульфсон Б. Л., Джуринський А. Н. 

Формування та оцінювання компетентностей, зокрема 
інформаційно-комунікаційної компетентності є предметом 
дослідження таких вітчизняних учених як: Биков В. Ю., Морзе Н. 
В., Лукіна Т. О., Ляшенко О. І., Жук Ю. М., Жалдак М. І., Спірін О. 
М., Овчарук О. В., Литвинова С. Г. та ін.) та зарубіжних (Г. Айзенк, 
С. Берт, К. Гіпс, Д. Уільям та інші) учених. 

Підгрунтям для проведення освітньої реформи у Великій 
Британії, яка впроваджується з вересня 2014 року, були аналітичні 
дослідження різних бізнес структур, які фактично окреслили її 
основні напрями. 

Так, аналітичний огляд «Навчання для зростання: яку освіту і 
навички очікують роботодавці. Огляд освіти і навичок 2012» 
(Learning to grow: what empoyers need from education and skills. 
Education and skills survey 2012), який був проведений 
Конфедерацією Британської промисловості CBI (The Confederation 
of British Industry), показав дуже низький рівень володіння 



 61

англійською мовою (граматика, читання) — 56%, математикою — 
55%, інформаційними технологіями — 66% працівників сучасного 
ринку праці Великої Британії. У цьому ж огляді були надані 
рекомендації і побажання роботодавців, адресовані представникам 
освіти й уряду країни щодо підвищення рівня освітніх стандартів, 
зокрема підвищення мотивації учнів віком 14–19 років до 
опанування технологіями, комп’ютерною грамотністю, отримання 
ІТ-спеціальностей, які, за їх прогнозами, будуть у попиті через 
декілька років [4]. 

Крім того, за даними Євростат (Еurostat) 2011 року у Великій 
Британії (у тому числі — Фінляндії, Швеції, Норвегії, Люксембурзі, 
Ісландії, Австрії і Нідерландах) 100% населення віком 16–24 років 
використовують комп’ютер; 94% уміють створювати, копіювати та 
переміщати файли; 61% створювати електронні презентації і тільки 
25% писати комп’ютерні програми (для порівняння — Австрія — 
30%, Фінляндія — 37%, Швеція — 34%). Не зважаючи на те, що 
Велика Британія залишається впевненим лідером з упровадження 
ІКТ в освіті серед країн Європи, за останні роки у країні 
спостерігається зниження інтересу до більш глибокого вивчення 
комп’ютерної техніки серед молоді, що підтверджується даними 
Євростат (Eurostat): кількість випускників університетів за 
спеціальностями з обчислювальної техніки складала — 5.9% — 
2005 рік, 4.0% — 2009 рік. У той же час у деяких країнах Європи 
просліджується інша картина, кількість випускників з 
обчислювальної техніки за період з 2006-го до 2009-го року зростає, 
наприклад, на Мальті — з 1.9% до 5.6%, Угорщині — з 2.0% до 
3.4%, Австрії — з 4,8% до 5.6%, Чехії — з 3.6% до 4,25% [5]. 

Зростання необхідності використовувати сучасну 
обчислювальну техніку на робочих місцях приводить до 
необхідності підвищення комп’ютерної грамотності для більшості 
професій. Розуміння, знання комп’ютерних додатків і програм стає 
все найбільш важливим для отримання роботи. 

Така ситуація спонукала проведення освітньої реформи у 
Великій Британії, зокрема у сфері обчислювальної техніки та ІКТ. 
Навчальні програми з ІКТ були визнані застарілими, з досить 
обтяжливою документацією, більш сфокусованою на вмінні 
використовувати технології, а не на розвиток креативності з 
використання програмного забезпечення і цифрового контенту. З 
огляду на вимоги ринку праці і відповідну підготовку учнів до 
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повноцінного життя у цифровому суспільстві, предмет ІКТ був 
замінений на новий базовий предмет «Комп’ютинг», навчання з 
якого більш зосереджено на вивченні обчислювальної техніки, 
програмуванні. Підкреслено, що когнітивна складова Комп’ютинга 
допомагає розвивати навички обчислювального мислення (наприк. 
алгоритмічні, логічні, візуальні) у школярів різного віку на всіх 
ключових етапах навчання. 

У розробці навчальної програми Комп’ютинг, окрім 
освітянських організацій (Департамент освіти Великої Британії 
(Department for Education), Департамент зі стандартизації в освіті, 
послуг та навичок для дітей (Ofsted)), бізнес структур (Департамент 
бізнесу, інновацій і навичок Англії (BIS), Академія з комп’ютингу 
BCS, Конфедерація Британської промисловості CBI (The 
Confederation of British Industry)), брали участь компанії Google, 
Microsoft, Intellect.  

Новий Національний курикулум з Комп’ютинга в Англії 
(National curriculum in England: computing programmes of study) з 
вересня 2014-го року також був затверджений і впроваджений у 
навчальні плани і програми в інших регіонах Сполученого 
Королівства (Уєльсі, Північній Ірландії та Шотландії) [6]. 

За основним означенням Комп’ютинг має бути високоякісною 
освітою з комп’ютерної техніки, яка розвиває в учнів розуміння як 
можна змінювати світ через логічне мислення і креативність, 
застосовуючи інші предмети, такі як математика, природничі науки, 
дизайн і технології. Основою Комп’ютингу є комп’ютерні науки, 
завдяки яким учні навчаються принципів інформації і обчислень і 
роботі цифрових систем, забезпечує учнів вмінням використовувати 
інформаційні технології для створення програм, систем і низки 
медіа. Цей предмет також спрямований на отримання учнями 
цифрової грамотності — вміння використовувати, виражати себе, 
розвивати свої ідеї через інформаційні і комунікаційні технології — 
відповідно рівню майбутнього працевлаштування як активних 
учасників цифрового суспільства. Охоплюючи всі ключові етапи 
навчання Комп’ютинг спрямований на формування ІК-
компетентності учнів, починаючи з початкової школи. 

У рамках реформування Національного курикулуму у Великій 
Британії з вересня 2014 року, змінюється і система оцінювання 
досягнень учнів. Відміна порівневого оцінювання, на погляд 
освітян країни, надає вчителям більш гнучко оцінювати навчальний 
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прогрес учнів. 
Окреслені завдання і цілі наприкінці кожного етапу навчання в 

рамках нового Національного курикулума відповідно визначають 
напрями і підходи щодо оцінювання досягнень учнів, які необхідно 
проводити наприкінці кожного ключового етапу навчання, особлива 
увага приділяється безпосередньому зв’язку з батьками і постійним 
їх інформуванням щодо навчальних досягнень їхніх дітей. 

 Зміни в проведенні оцінювання стосуються всіх ключових 
етапів навчання і будуть впроваджені поступово. На цей час на 
офіційних сайтах Департамента освіти Великої Британії і 
відповідальних за проведення освітньої реформи установ 
розміщуються проекти Агенції зі стандартизації і тестування 
(Standards and Testing Agency) з обов’язкового тестування учнів 
наприкінці 1-го та 2-го ключових етапів навчання, приклади тестів, 
охоплюючи такі предмети, як англійська мова, читання, математика 
і природничі науки. Тільки після проведення двох раундів 
обговорень остаточний варіант планується опублікувати восени 
2015 року з метою його застосування у 2016 році [7]. 

 Для створення нових інноваційних методів і заміни порівневого 
оцінювання досягнень учнів з Комп’ютингу у школах Великої 
Британії був проведений конкурс, у якому відзначили 8 шкіл з 
Лондона, Йоркшира, Сассекса, Девона і Оксфордшира, що 
представили найбільш вдалі моделі оцінювання, які на цей час 
рекомендовані для впровадження в інших школах країни. 
Обговорення нових моделей оцінювання і надалі проводиться через 
створені з цією метою блоги і підкасти. 

 Оскільки школам надається самостійність у визначенні форм і 
методів оцінювання, Департамент освіти Великої Британії, після 
проведення дискусій і консультацій з експертами і директорами 
шкіл, окреслив загальні принципи, які необхідно враховувати у 
визначенні підходів щодо проведення оцінювання успішності учнів. 
Основний наголос робиться на відкритості і доступності інформації 
щодо оцінювання як для учнів, так і для їхніх батьків, відповідність 
обраних методів сучасним нормам і вимогам, підвищення рівня 
викладання, використання кращих зарубіжних практик [6]. 

З огляду на нові підходи до викладання і навчання 
інформаційних технологій, упровадження Комп’ютингу дещо 
змінюються складові ІК-компетентності, які є темою обговорень і 
дискусій представників системи освіти Великої Британії. 
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На цей час у початковій і середній школах (Key Stages 1–3) 
(учні віком 5–14 років), компетентність учнів у сфері ІКТ 
оцінюється вчителем. Наприкінці закінчення обов’язкової середньої 
освіти (Key Stage 4) (учні віком 16 років) оцінювання проходить 
через зовнішні кваліфікаційні тести та екзамени, після чого учні 
отримують разом із Сертифікатом про загальну середню освіту 
(GCSE) відповідні рівні кваліфікації. 

Для імплементації у школах нових навчальних планів з 
Ком’пютингу в Інтернеті розміщені он-лайнові інструменти, 
відповідні допоміжні матеріали і рекомендації розроблені 
Департаментом освіти Великої Британії. Зважаючи на різний рівень 
підготовки вчителів щодо викладання Комп’ютингу у школі було 
створено мережу Ком’пютинг у школі (Computing at School - CAS), 
яка охоплює вчителів-предметників всієї країни, допомагає їм у 
розробці планів-уроків, навчальних програм, розміщуючи на своїх 
сторінках допоміжні он-лайнові документи, матеріали, посібники 
тощо [8]. 

Аналіз вищезазначених матеріалів показав, що для 
конкурентоспроможності будь-якої країни, подолання економічної 
кризи, створення цифрової економіки необхідною умовою є 
підвищення якості й ефективності освіти, спрямованої на 
підготовку учнів до життя у цифровому суспільстві, набуття ними 
відповідних цифрових умінь і навичок, цифрової грамотності. 
Важливим фактором ефективності освітніх реформ є тісна 
співпраця освітніх і бізнес структур, що допомагає визначити 
профілі, зокрема в школах Великої Британії, а також сприятиме 
успішному проведенню профілізації старшої школи в Україні. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІКТ В ОСВІТІ 
А.Ф. Манако, К.М. Синиця 

МННЦ ІТіС 
У статті розглянуті деякі парадокси, що супроводжують 
розвиток ІКТ. Визначені основні стратегічні напрямки розвитку 
ІКТ в освіті.  

 
Розвиток інформаційного суспільства, прискорені темпи 

розвитку всесвітнього сектора ІКТ,  під впливом процесів 
глобалізації  породили абсолютно нову суть - освіта на базі 
активного використання ИКТ. Глобальний електронний науково-
освітній простір [1-3],  в якому функціонують численні електронні 
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системи освіти - динамічна конструкція, що твориться суспільством 
на благо розвитку особистості і майбутнього людства.  Вона 
повинна обумовлювати різноманіття сценаріїв розвитку 
особистості, допомагати орієнтуватися в навколишній дійсності, 
стимулювати вироблення ціннісних категорій, змістовних 
установок індивідуального буття як чинників розвитку і 
удосконалення особи в сучасному інформаційному суспільстві. 
Філософія сучасної електронної освіти повинна розчиняти в собі 
квінтесенцію трансферу міждисциплінарних інновацій [1], інакше 
відбуватимуться процеси відчуження прогресивних форм, методів і 
змісту освіти, а також порушиться основне право на доступ до 
знань і інформації, що є необхідною умовою для сучасного 
розвитку людини. 

Нині добре видимий ефект стискування часових масштабів 
впровадження інновацій і нововведень у життя. Об'єктивною 
реальністю стало загальне розуміння феномену ІКТ в 
цілеспрямованому і стійкому розвитку. ІКТ розвивалися 
горизонтально, охоплюючи всі сфери діяльності людини, і 
вертикально, і зараз займають одне з провідних місць у світовій 
індустрії. Виникли нові класи інформаційних технологій для 
підтримки виконання різних професійних задач, у тому числі і в 
освіті. Якщо раніше, до 20-го століття, процеси освіти  
еволюціонували досить інертно, то в минулому столітті прогрес 
різко прискорився [4]. Причиною цьому послужила поява двох 
потужних складових сучасного навчання - комп'ютера і Інтернету. 

Комплексні наслідки еволюційного і конвергентного, 
міждисциплінарного і досить стохастичного розвитку ІКТ в цілому 
породили стартові умови для глобальних масових і безперервних 
трансформацій, визначили загальні напрями подальшого розвитку, 
нові стратегічні рішення на глобальному і національному рівнях, 
але й висвітлили певні парадокси. Навіщо необхідно намагатися їх 
розв’язати? Вивчення парадоксів дозволить виявити 
закономірності, що в перспективі дозволять отримати знання про 
природу нових сутностей  і обернути їх на благо розвитку. Коротко 
виділимо, на наш погляд, основні парадокси. 
1. Парадокс цифрового розриву. Розвиток ІКТ породжує цифрову 

нерівність. Попри  небувалий прогрес, країни продовжують 
ділитися на бідні і багаті з точки зору доступу до сучасних ІКТ, 
інформації та знань в електронному вигляді, і розрив між ними 
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збільшується. Парадокс полягає у тому, що цифрова відсталість 
може бути наслідком не тільки економічного занепаду, але й 
відсутності перспективної політики на національному рівні. 
Цифровий розрив може існувати і в рамках однієї країни. 
Частина учбових закладів в умовах інформаційного і 
технологічного буму теж в тій чи іншій мірі опинилася у групі 
ризику, тобто тих, хто не спроможне адекватно реагувати на 
інноваційні виклики. 

2. Парадокс інформаційного вибуху. Інформаційний вибух 
породив як доступ до інформації для усіх, так і інформаційну 
кризу. Доступність великих об'ємів інформації знижує рівень 
мотивації, прагнення до актуалізації і генерації знань. В той же 
час, виникло ряд перешкод, обумовлених, породжених 
невизначеністю вибору, проблемами розуміння значення. До 
того ж суспільство уперше зіткнулося з постійним надлишком 
інформації, проблемами її фільтрації та вибору, а також 
актуалізацією законів інформації (розсіяння, старіння). Поряд с 
цим, існування інформації не гарантує доступу до неї через 
наявність певних інформаційних та технологічних бар'єрів, що 
заважають її прочитати, послухати, побачити, усвідомити і так 
далі.   

3. Парадокс Солоу: «Ви можете побачити еру комп'ютерів всюди 
навколо себе, але не в цифрах росту продуктивності» [5]. 
Комп'ютер - це знаряддя виробництва, схожий за своїм 
призначенням до традиційних механізмів: від уміння їх 
правильно і ефективно використовувати залежить якість 
кінцевого результату. Перенесення старих процесів в 
електронне середовище не призводить до підвищення якості 
або ефективності [6]; нові комп’ютери або програмне 
забезпечення можуть використовуватись як дошка з крейдою. 
Наприклад, створення презентацій - необхідний елемент 
сучасної інформаційної грамотності, проте, багато людей, що 
володають технологіями створення презентацій, не розуміє 
правил та принципів подання інформації.  

4. Парадокс невизначеності. Для прикладу зупинимось на 
термінологічній невизначеності. Існують терміни, які дуже 
часто використовують в наукових публікаціях, тому вони 
сприймаються як загально відомі позначення понять. Проте, їх 
визначення може бракувати  фундаментального базису, або він 
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стрімко змінюється чи розширюється. Наприклад, 
віртуальність, масовість, безперервність, трансграничність, 
мобільність тощо. 

5. Парадокс освіти та навчання.  У галузі освіти проміжок часу, 
за який застаріває половина отриманих знань (так званий період 
«напіврозпаду знань» [7]), стає все більш коротким, а кількість 
потрібних суспільству кваліфікованих працівників все зростає, 
тому потрібно переглянути поняття безперервного навчання 
упродовж усього життя. Знання потрібно не тільки 
розширювати та оновлювати, але й позбуватися непотрібних 
застарілих уявлень, вирішувати проблему забування, тобто 
звільнення від застарілих або зайвих знань чи інформації [8]. 

Таким чином, ми бачимо, що незважаючи на стрімкий розвиток 
інформаційного суспільства та темпи впровадження ІКТ, існують 
певні внутрішні протиріччя та ускладнення, які потребують 
системного підходу до їх вирішення.  

Ліквідація цифрової нерівності знаходиться у фокусі уваги 
міжнародної спільноти. Існує багато  програм та благодійних акцій, 
які спрямовані на поставку комп’ютерів, техніки, ліквідацію 
безграмотності тощо. Проте, наряду з технічним оснащенням 
потрібно ще й бажання використовувати нові технології. Суттєвим 
є людський фактор. Саме умотивованість до самовдосконалення та 
активного використання технологій є рушійною силою розвитку 
сучасних форм освіти. Нажаль, певна частка людей ще вважає 
сучасні технології джерелом інформаційних загроз, і прагне 
контрольованого навчального середовища з обмеженим доступом 
до навчальної інформації. Потрібно вирішувати низку проблем, 
пов’язаних з формуванням computer thinking [9,10] який стає однією 
з базових фундаментальних навичок людини у майбутньому і яку 
потрібно масово та безперервно удосконалювати на науковій 
основі. 

Багато робиться і для вирішення проблем, що пов’язані  з 
інформаційним вибухом, який, у свою чергу, породжує 
інформаційний стрес у значної частини людства. Один з шляхів 
подолання – це масове безперервне навчання, особливо в режимі е-
навчання. Проте, за аналітичними оглядами, рішення ще не 
знайдено.  

Дослідження глибинної природи нових явищ, які породжені 
інформаційним суспільством, знаходиться на начальній стадії 



 69

розвитку. З одного боку – потрібно їх вивчати і оприлюднювати 
результати досліджень, але ще більш важливою проблемою є 
сприйняття нового як засобу реалізації прагнень и задумок, людство 
повинно навчитися критичному аналізу, генерації нових знань, 
ефективній комунікації та співробітництву для успішного 
впровадження. Нажаль, об’єктивною реальністю є дуже повільні 
темпи розповсюдження або розуміння нових досліджень в сфері е-
навчання. Існує певний «розрив» між практикою використання 
технологій в освіті, теоретичними результатами досліджень в цій 
сфері та готовністю до впровадження інноваційних методик, що 
базуються на цих дослідженнях. Наприклад, технології 
педагогічного  проектування, що визнані міжнародною спільнотою, 
в нашій країні практично не використовують в розробках 
навчального контенту, та у фахових наукових дослідженнях на 
здобуття наукового ступеню.  

Не зважаючи на існуючі показники інформатизації потрібно 
розуміти, що неможливо все вирішувати цифрами у такій складній 
галузі, як ІКТ в освіті. Потрібно ще й вимірювати показники 
ефективності. 

Закономірно, що стрімке впровадження ІКТ в освіту породжує 
парадокси та проблеми, які постають в процесі розвитку нових 
форм навчання, методів викладання та використання технологій, що 
постійно оновлюються. У зв’язку з цим, потрібно запроваджувати 
та активно розвивати фундаментальні міждисциплінарні 
дослідження, формувати та удосконалювати основні стратегічні 
напрямки подальшого розвитку використання ІКТ в освіті для всіх. 
Велику увагу потрібно приділяти створенню нових підходів та 
систем для підтримки освіти [11] та інформаційно-освітніх ресурсів 
нового покоління. 

Коротко зупинимось на можливих стратегічних напрямках 
розвитку ІКТ в освіті як об’єкту  досліджень та сфери використання 
інноваційних технологій в освіті, природа якої стрімко змінюється. 
Дослідження явних та прихованих функцій освіти та навчання, 
урахування трансформацій інформаційного суспільства [1], 
процесів глобалізації, ролі ІКТ в освіті, сприяє всебічному 
розумінню механізмів безперервного та масового обслуговування 
системою освіти широкого кола людей різних вікових груп, з 
різними потребами та можливостями; дозволяє постійно 
удосконалювати надання послуг на високому рівні якості. 
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Окреслимо деякі проблеми, що їх розв’язання має теоретичне та 
практичне значення для розвитку ІКТ в освіті: 

- Проблема ефективного створення та доступу до інноваційного 
інтерактивного навчального контенту в умовах розбіжностей 
технологічних платформ та штучно створюваних обмежень. 
Необхідна підтримка передових технологій, що працюють на 
багатьох платформах, технічних рішень, що сприяють сумісності 
технологій, вивчення міжнародного досвіду у сфері конвергентних 
рішень, а також поширення відкритих систем та технологій для 
координації зусиль з удосконалення технологій навчання. 

- Проблема розвитку педагогічної підтримки застосування 
нових технологій в нових умовах (наприклад, мобільні технології 
для дорослих). Сучасні системи електронної освіти будуються на 
«технологічному»  фундаменті,  такому, що практично не має 
інформаційно-дидактичного базису, в тому розумінні, яке 
обумовлює глобальний, регіональний і національний інноваційний 
розвиток  освіти в цілому. 

- Проблема підготовки кадрів як процесу підтримки 
професійного розвитку в умовах інформаційного суспільства. 
Підходи до організації, програми підготовки, а також професійні 
стимули та вимоги щодо інформаційної, інтернет та медійної 
грамотності не відповідають динамічному характеру об’єкту 
вивчення. 

- Проблема координації та підтримки досліджень та розробок 
в національному масштабі, для підвищення якості та ефективності 
створення електронного навчального контенту, спеціалізованих 
технологій та методик використання ІКТ, створення інноваційних 
навчальних середовищ. 

Порівняльний аналіз розвитку ІКТ в освіті в Україні та 
розвинутих країнах Заходу, на рівні досліджень та практичного 
використання у школах, університетах, державному та 
корпоративному секторі,  дозволяє зробити наступні висновки: 

По-перше, інформаційна культура, навички використання 
технологій та здатність до самостійного професійного розвитку 
повинні стати базовими вимогами для всіх кваліфікованих 
працівників. В першу чергу, це стосується працівників освіти. 

По-друге, для освітян необхідна більш суттєва підтримка в 
опануванні технологій, які не підтримуються «розробниками» 
шляхом організації семінарів та акцій. Важлива роль належить 
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асоціаціям та групам, що сприяють обміну досвідом та створенню 
засобів «професійної взаємодопомоги», у тому числі, через 
віртуальні спільноти. 

По-третє, останні зміни в освітньому законодавстві України 
сприяють розвитку ініціатив щодо удосконалення навчально-
методичної роботи, у тому числі, за рахунок впровадження новітніх 
технологій, тому необхідно змінити погляд на інновації, вивчати, 
створювати та активно їх впроваджувати. 
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КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ТА ТРЕНАЖУ ФАХІВЦІВ 

ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 
Матвієнко Р.М. 

Івано-Франківський  
національний технічний університет нафти і газу 

В статті проводиться аналіз літературних джерел, що 
висвітлюють питання створення моделей та технологій 
проектування комп’ютерних систем навчання та тренажу 
фахівців екстремального профілю. 
На основі проведених досліджень та власного досвіду наведено 
класифікацію комп’ютерних тренажерних комплексів за 
поколіннями розвитку, призначенням та моделями реальності. 

 
Вступ. Методика, алгоритми та інструментальні засоби 

проектування тренажерних комплексів для обслуговуючого 
персоналу технологічних процесів та промислових систем 
підвищеної експлуатаційної небезпеки якісно трансформувалися 
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починаючи з початку ХХІ століття. Такі зміни викликані багатьма 
об’єктивними причинами, до яких слід віднести стрімкий розвиток 
систем автоматичного управління в напрямку ускладнення 
алгоритмів функціонування та управління, підвищення рівня 
екологічної небезпеки при виникненні нештатних (аварійних) 
ситуацій на технологічних об’єктах різноманітного призначення, 
використання у промисловості, на транспорті сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), апаратних та 
програмних засобів. 

Мета статті та постановка завдання. Метою даного 
дослідження є аналіз інформаційних джерел щодо сучасних 
підходів розвитку інформаційно-функціональних моделей, 
математичного апарату та інструментальних засобів створення та 
інтегрування в професійну освіту комп’ютерних комплексів 
навчання, тренажу та атестації фахівців екстремального профілю. 

Тренажерна підготовка операторів складних технологічних 
об’єктів як фахівців екстремального профілю, являє собою складну 
та важливу теоретичну та практичну наукову проблему. Вирішення 
даної проблеми має багатовекторну спрямованість на досягнення 
оптимальних та безпечних умов експлуатації технічних засобів та 
максимально ефективного використання людського потенціалу в 
структурі людино-машинних комплексів (ЛМК) нового покоління. 

Викладення основного матеріалу. Для визначення 
оптимальних шляхів та методичних підходів створення 
комп’ютерних комплексів нового покоління необхідно дослідити 
еволюційні процеси розвитку систем подібного класу та досвід їх 
застосування  в професійній освіті дорослого населення. 

Слід відмітити, що типи тренажерних комплексів та шляхи їх 
удосконалення суттєво відрізняються при організації процесів 
професійного навчання фахівців різних галузей промисловості. 

Так, тренажерні комплекси підготовки машиністів залізничного 
транспорту повинні забезпечувати їх професійну підготовку, 
здатність швидко приймати правильні рішення в складних та  
критичних ситуаціях [1]. Тренажерні комплекси нового покоління 
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для фахівців даного профілю повинні забезпечити їх підготовку 
шляхом підвищення навичок управління, вміння грамотного 
прийняття нестандартних рішень, злагодженого функціонування в 
команді із врахуванням функціональних особливостей кожного 
оператора в умовах максимального наближення до реальних умов 
руху електропоїздів. 

Тренажерні комплекси для навчання машиністів електропоїздів 
почали створюватися з 70-років ХХ століття. Перші тренажери були 
т. зв. “тіньового” типу, в них модель ділянки шляху у вигляді 
проекції тіні приводилась в рух електроприводом, який управлявся 
електронним модулем вирішення системи рівнянь руху потягу. Такі 
тренажери слід віднести до систем із закладеною жорсткою 
логікою. 

Бурхливий розвиток мікропроцесорної та комп’ютерної техніки 
дозволило в 90-х роках ХХ століття провести якісну модернізацію 
тренажерних комплексів машиністів електропотягів до рівня 
мультиплікаційних тренажерів на основі графічних моделей 
залізничних шляхів. 

Подальший розвиток комп’ютерної техніки та поява операційної 
системи Windows дозволило проводити цифрову обробку 
відеозображення дільниць залізничних шляхів, що в 1997 році 
дозволило створити перший тренажер на базі цифрового відео з 
включенням робочого місця машиніста, пульта управління, 
акустичних колонок, монітора замість вітрового скла та робочого 
місця машиніста інструктора. При цьому всі пневматичні та 
механічні прилади та органи управління пульта машиніста були 
замінені на електричні, моделювання динамічних процесів зміни 
траєкторії руху та процесів зміни стану електропотягу 
здійснювалося в реальному масштабі часу. Такі тренажери 
випускались в Росії до кінця 2009 року. 

Починаючи з 2010 року, враховуючи світові тенденції 
інноваційних підходів в тренажеробудуванні, на ринку послуг 
з’явилися комплекси нового покоління мультифункціонального 
типу. Тренажерні комплекси нового покоління засновані на єдиній 
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системі математичних та імітаційних моделей сучасних пристроїв 
автоведення, управління та безпеки локомотива з передбаченням 
режиму зупинки та перезапуску процесів моделювання в реальному 
масштабі часу. Для забезпечення більш якісного та дієвого процесу 
навчання, оптимального відтворення нештатних та аварійних 
ситуацій і адекватної оцінки реакції на них локомотивної бригади на 
тренажерних комплексах застосовують відеосистеми 
багатоканальної 3D-графіки, впровадження яких ускладнюється 
високою вартістю систем подібного класу. Практика застосування 
тренажерних комплексів в суміжних транспортних галузях показує, 
що найбільшого ефекту процесів навчання та тренажу можна 
досягти лише при врахуванні функціональних особливостей та 
поточного стану фахівців даного профілю. При цьому необхідно 
використовувати методики різного рівня, які можуть не потребувати 
навіть спеціальних апаратних засобів, що, в свою чергу, значно 
зменшує ціновий аспект впровадження тренажерних комплексів. 

Розуміння необхідності інноваційного розвитку систем 
тренажерного типу приходить до фахівців практично усіх галузей 
промисловості. Підвищення показників якості та надійності 
технічних засобів у структурі ЛМК спрямовує вектор проблем 
забезпечення високоефективної та безпечної експлуатації 
комплексів подібного класу в бік уваги до людського фактору, як 
найбільш невизначеної ланки в їх структурі. 

Тренажерний комплекс повинен забезпечувати формування 
адекватних пар “образ – ціль” та “образ – об’єкт”, як основних 
складових професійної діяльності, основних задач та ситуацій 
діяльності. В імітаційному моделюванні професійної діяльності 
фахівців екстремального профілю повинні формуватися не лише 
його професійні задатки з доведеними до автоматизму алгоритмами 
діяльності, але й специфічні особливості комунікативних якостей 
фахівця, морально-вольові та соціально-відповідальні якості 
особистості за поставлені перед нею завдання, мотиви та цілі 
професійної діяльності. Такі вимоги до організації процесів 
навчання та тренажу і до тренажерних комплексів, як інструменту їх 
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реалізації, дозволять забезпечити високу надійність людської ланки 
у структурі ЛМК з формуванням максимально можливої 
працездатності. 

Дослідники, які детально вивчали поведінку пілотів сучасних 
літаків в критичних аварійних та нештатних ситуаціях, відмічають 
той факт, що їх адекватна поведінка та успіх вирішення проблемної 
ситуації максимально залежать не лише від здібності до логічного 
мислення та високого рівня професійних знань, але і від здібності до 
інтуїтивних форм оцінки і прийняття невербальних рішень. 
Спеціальні дослідження індивідуально-психологічних якостей 
пілотів, які попадали в аварійні ситуації, показали, що успішному 
виходу з них сприяли не стільки відвага, рішучість та відпрацьоване 
стандартизоване мислення та діяльність, скільки здатність 
розподіляти увагу, відокремлювати головне в ситуації, вміння 
включити продуктивні (творчі) форми діяльності [2, 3]. 

Дані дослідження наводять на думку, що сучасні тренажерні 
комплекси повинні проектуватися та будуватися на основі сучасних 
моделей і методів таких наукових областей, як теорія прийняття 
рішень, інтелектуальні алгоритми нейроуправління та системи 
управління на основі штучного інтелекту. 

Також враховуючи виробничу необхідність фахівців приймати 
рішення в умовах неповної та/або нечіткої інформації слід звернути 
увагу на використання нечітких моделей управління, на основі яких 
створюються інтелектуальні блоки для допомоги фахівцям у 
прийнятті рішень в умовах швидкозмінних, нештатних та аварійних 
ситуацій. Класифікація сучасних тренажерних комплексів за 
різними ознаками, в тому числі і за поколіннями розвитку та 
впровадження, наведена на рис. 1. 
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Рис. 1 – Класифікація комп’ютерних тренажерних комплексів 

 
Слід відмітити, що вибір моделі та інформаційно-

функціональної моделі тренажерного комплексу суттєво залежить 
від специфіки досліджуваного технологічного процесу або об’єкту. 
Повнофункціональний сучасний тренажерний комплекс не 
виключає розробки та включення в нього модулів, які відповідають 
характеристикам комплексів попередніх поколінь. Скоріше за все, 
таке включення слід розглядати як необхідну складову 
професійного навчання фахівця. Слід лише зауважити, що розвиток 
комп’ютерної техніки, інформаційно-комунікаційних технологій 
потребують інтелектуалізації тренажерних комплексів на 
заключному етапі розробки. Як необхідну умову широкого 
впровадження комплексів подібного класу слід на сьогодні також 
враховувати переведення їх у клас Web-орієнтованих систем 
навчання. 

Автором статті у співавторстві з іншими розробниками був 
спроектований та введений в пілотну експлуатацію Web- 
орієнтований комп’ютерний тренажерний комплекс навчання, 
атестації та тренажу змінних інженерів компресорних станцій. 
Особливості структури, функціонального призначення та етапи 
розвитку даного КТК розглянуті в ряді робіт [4-8]. 
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Для надання розробленому КТК інтелектуальних якісних 
властивостей прийняте рішення про розробку та включення у його 
структуру вбудованого інтелектуального модуля навчання та 
відпрацювання нештатних та аварійних ситуацій, розробленого на 
основі теорії нечіткої логіки. 

Висновки. Сучасні КТК фахівців екстремального профілю 
повинні бути побудовані з максимальним використанням сучасних 
ІКТ на основі останніх досягнень інтелектуальних моделей 
прийняття рішень. Такий підхід дозволить відійти в професійній 
підготовці фахівців від жорстких моделей навчання. Це, в свою 
чергу, повинно сприяти підвищенню надійності фахівців при 
виникненні нештатних та аварійних ситуацій в складних людино-
машинних комплексах за рахунок розвитку їх креативних 
розумових здібностей та нестандартного мислення. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ  ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Мелешко Інна 

Національний технічний університет України «КПІ» 
 Сучасна освіта в Україні, що є спрямованою на особистість, 
зумовлює пошук нових засад організації навчального процесу та 
самостійної роботи студентів на основі інтерактивних та 
інноваційно-інформаційних методів навчання. Викладачі іноземної 
мови проводять активний пошук шляхів модернізації процесу 
викладання іноземних мов у вищій немовній школі та впровадження 
в навчальну практику найбільш ефективних методик і технологій, 
поєднуючи традиційні та інноваційні методи в навчанні. 
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У сучасній освіті відбулися суттєві зміни пов’язані з 
формуванням нового типу освітнього простору. З процесом 
розвитку інформаційного суспільства рівень інформатизації 
обумовлює зміни не лише у сфері виробництва, але й у сфері 
лінгвістики та педагогіки. Все більше уваги, на сучасному етапі 
розвитку українського освітнього простору, приділяється 
міжнародній співпраці, тому питання опанування іноземною мовою 
вимагає особливої уваги. 
 Сучасний розвиток освіти та суспільства вимагає постійного 
пошуку нових підходів та найбільш ефективних методів, що 
забезпечать інтерес до навчання. А це вимагає нових підходів до 
навчального процесу викладання іноземних мов. Новітні технології 
та прогресивні методики, одночасно полегшують та ускладнюють 
завдання викладача адаптувати вищу освіти до європейського 
освітнього простору та підвищення мотивації. Викладачі знаходять 
та пропонують оригінальні ідеї, приймають нестандартні рішення. 
Одним із пріоритетних напрямків у процесі викладання іноземних 
мов є запровадження інноваційних технологій. Що стосується 
сучасного студента, то він часто сприймає процес навчання через 
тісний зв'язок з новітніми технологіями, що стає невід’ємною 
складовою професійної компетенції та успішної кар’єри сучасного 
фахівця. 
  Аналіз досліджень і публікацій підтверджує, що, у сучасних 
умовах, педагоги об’єднують зусилля та професійні вміння для 
визначення пріоритетних засобів оволодіння іноземною мовою та 
розробки новітніх методів розвитку навичок та вмінь вивчаючих 
мову. Теоретичними проблеми використання інноваційних методів 
навчання, а особливо інтерактивними займаються та розглядають у 
своїх роботах М.Ю. Бухаркина, Л.М. Вавілова, Ю.О. Жук, О.А. 
Голубкова, Т.М. Добриніна, М.В. Кларина, Г.Е. Міхненко, Е.С. 
Полат, О.В. Пометун, О.І. Сидоренко, Т.Л. Чепель та інші. 
Використання інформаційних методів навчання робить освітню 
сферу більш ефективною і дозволяє розвивати вміння орієнтуватися 
в інформаційному потоці сучасного світу [2]. Застосування 
інформаційних технологій були висвітлені у наукових працях Г.М. 
Васильєвої, І.М. Дичківської, О.П.Симанчука та закордонних 
науковців: Д. Баак, Ж. Гоне, К. Тайнер та інших. 
  Освітні реформи надають можливість викладачу впроваджувати 
поетапно новітні технології та містять інноваційні засоби 
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використання технологій для підтримки навчання та викладання 
іноземних мов. Та не менш важливим є шляхи реалізації цих 
реформ, так як попит на мультимедійний продукт постійно зростає. 
Ми розуміємо, що для підтримки сучасних технологій потрібен 
надійний доступ до відповідних серверів з високим рівнем 
пропускної спроможності, які б одночасно забезпечували миттєвий 
зворотній зв'язок між студентами та викладачем. Постає 
необхідність у ефективному засобі збору та аналізу даних [4]. 
  Сучасний інформаційний простір вимагає від викладачів уміння 
використовувати ефективні методи переробки інформації, 
користуватись абсолютно новими засобами та прийомами  обробки 
різної за видами інформації. Для цього необхідно здійснювати 
впровадження у навчальний процес вивчення та навчання іноземної 
мови вищої школи нові інтерактивні та інформаційні технології 
навчання [5] 
    Ми можемо стверджувати, що пріоритетними методами навчання 
іноземної мови стають інтерактивні методи, де основна увага 
приділяється практичній обробці навичок,  умінь і знань. Слід 
зазначити, що від вмілого використання викладачем інноваційних 
методів навчання у процесі вивчення іноземних мов залежить успіх 
навчального процесу, те як швидко студенти оволодіють 
необхідним об’ємом знань. Головним завданням сучасних інновацій 
є подати навчальний матеріал послідовно, швидко, просто та 
лаконічно.  
 Викладач вищого технічного навчального закладу, маючи 
обмежену кількість практичних занять, при постійному 
зростаючому об’ємі інформації, потребує впровадження таких 
інновацій  у процес навчання, що дозволяють за малий та 
обмежений проміжок передавати відносно великий обсяг 
інформації та знань, забезпечити високий рівень освоєння матеріалу 
та закріпити його на практиці [3]. Використовуючи на заняттях 
іноземної мови інтерактивні методи, викладач залучає до активної 
участі студентів та зосереджується на якості навчального процесу, 
враховуючи індивідуальні потреби розвитку кожного студента [6]. 
Широко використовуються новітні засоби та інтерактивні 
технології навчання, а саме: ділові ігри, ситуативні та комунікативні 
вправи, методи проектів, тренінги, комп’ютерне та  програмоване 
навчання,, навчальні групові дискусії. 
   Проаналізувавши практичний досвід викладання іноземної мови, 
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ми можемо виділити найбільш пріоритетні комп’ютерні технології, 
що є розповсюдженими в навчальному процесі: навчання з 
використанням мультимедійних засобів та дистанційна освіта на 
основі різноманітних програмних і технічних засобів, застосування 
яких дозволяє ефективно  використовувати одночасно всі види 
мовленнєвої діяльності. Комп’ютерні технології дають можливість 
впровадити та застосовувати електронні підручники та дистанційні 
курси, подати складний матеріал наочно та доступно. Студенти 
можуть виконувати відразу кілька видів тренувальних вправ, 
швидко та ефективно перевіряти виконання завдання та тестових 
завдань. Студент одночасно стає читачем, слухачем та глядачем. 
Текст, звук, відео та графіка  відтворюють інтегроване 
інформаційне середовище, яке забезпечує комплексний вплив 
різнопланової інформації на студентів та створює майже реальне 
комунікативне середовище [1]. Це дає можливість значно 
вдосконалити можливості навчального процесу та розширити 
діапазон навчального матеріалу. Викладачі іноземної мови широко 
застосовують такі мультимедійні продукти, як граматичні, 
фонетичні програми, різні тренажери, довідники, енциклопедії та 
навчальні ігри. 
   Засоби мультимедія дозволяють використовувати презентації на 
практичних заняттях. Презентації допомагають удосконалити 
навички монологічного мовлення та вміння студентів виступати 
перед аудиторією. Слід зазначити, що презентація готується за 
визначеним планом з урахуванням усіх структурних компонентів. 
Викладачі теж обирають презентації для проведення власних 
мультимедійних занять за різними темами. Робота з презентаціями 
дозволяє організувати тренінги, враховуючи індивідуальні здібності 
студентів. Мультимедійні засоби забезпечують різноманітність 
форм подачі навчального матеріалу, а також підвищують інтерес до 
вивчення іноземної мови. 
  Інтернет технології, на сучасному етапі становлення освітнього 
простору, дозволили  запровадити нову форму навчання в систему 
освіти, а саме дистанційної. Дистанційне навчання та його елементи 
стають доступними в процесі отримання освіти, а отже 
підвищується власна конкурентоспроможність на освітньому ринку. 
Дистанційна форма навчання застосовує інноваційні методи, засоби 
і форми навчання, засновані на телекомунікаційних та 
комп'ютерних технологіях. Технології дистанційного навчання, які 
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використовуються у навчальному процесі науковці умовно 
поділяють на 3 групи: кейс-технології; телевізійно-супутникова 
технологія; мережеві технології. 
  Беззаперечним є той факт, що основою дистанційної освіти є 
принцип самостійного навчання, характерною особливістю якого є 
швидкий зворотній зв’язок при умові віддаленого простору та часу 
за допомогою засобів Інтернет комунікацій. Дистанційні засоби 
навчання допомагають викладачу організувати навчання іноземній 
мові. Активна участь студентів є невід’ємною складовою 
дистанційної освіти, яка є зосередженою на якості навчального 
процесу з урахуванням потреб кожного окремого студента. Таке 
поєднання не лише забезпечує ефективне засвоєння матеріалу, але й 
значно підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземної мови. 
Студентам мають більший вибір та гнучкість у виконанні завдань, а 
викладачі більші можливості та засоби у їх контролі. Багато 
українських навчальних закладів відчувають переваги дистанційної 
освіти, яка може задовольнити викладачів та студентів одночасно і 
при цьому залишається достатньо простою, щоб розпочати 
використовувати елементи її для освітньої мети в українській 
практиці навчання. 
  Через обмежену кількість годин практичних занять іноземної 
мови, особливо у вищих технічних навчальних закладах, окремої 
уваги викладачів заслуговує поєднання традиційних методів 
навчання з інноваційними технологіями у процесі викладання 
іноземної мови, що часто переміщується в площину дистанційної 
освіти, комбінуючи різні можливості пріоритетних та інтерактивних 
технологій навчання. Поєднання інноваційних засобів навчання з 
традиційними методиками допомагає вирішити дидактичні питання 
на практичних заняттях з іноземної мови, враховуючи обмежену 
кількість годин. А саме: 

-    створюються умови для моделювання реальних ситуацій 
спілкування; 

-     мотивація до вивчення мови підвищується; 
-     запас активної та пасивної лексики розширюється; 
-  формуються навички та вміння читання та розуміння 

текстів різної складності; 
-     творча активність студентів розвивається [5], [6]. 

 Проблема форм діяльності студентів на заняттях є однією з 
ключових в організації навчального процесу. Виникає потреба 
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інтенсифікувати навчальну діяльність студентів. Розвиток 
інноваційних технологій зумовив не лише якісне, але й кількісне 
впровадження та поширення інформації у процес навчання та 
виховання. Процес викладання іноземної мови у вищих технічних 
навчальних закладах неможливий без комплексного підходу до 
навчання та вивчення мови. Педагоги і лінгвісти на цьому етапі 
розвитку освіти розглядають цей процес як взаємозбагачення 
міжпредметних зв’язків між різними спеціальностями. Існує певний 
підхід в організації використання інтерактивних методів навчання, а 
також система вправ та прийомів при роботі з ними, що дає 
підставу використовувати різні форми роботи у навчальному 
процесі. Активізація діяльності студентів повинна відбуватися не за 
рахунок активності викладача, а за рахунок впровадження 
інноваційних форм роботи на заняттях одночасно впродовж 
певного часу, але в умовах певної самостійності. Володіючи 
технічним арсеналом сучасних новітніх засобів навчання, 
викладачу слід правильно інтегрувати їх у процес навчання [7]. 
  Ми можемо стверджувати, що застосування знань студентом лише 
однієї іноземної мови, не застосовуючи знань з різних галузей наук, 
не приводить до ефективного вивчення студентом своєї 
спеціальності. Головне завдання викладача іноземної мови у 
технічному закладі встановити зв’язки між предметом «іноземна 
мова» та предметами зі спеціальностями. Така взаємодія сприяє 
розвитку мовлення, а позамовний матеріал, що носить 
інформаційний характер, сприяє ефективному навчальному 
процесу. Викладач робить акцент на сформованість мовної 
компетенції та засвоєнні обов’язкових системних знань, де 
використання іноземної мови є важливим у спілкуванні  в різних 
галузях. Поєднавши знання мови та спеціальності студент набуває 
практичних навичок, де головним є вміння студента навчитися 
приймати власні рішення. Засвоєння навчальних дисциплін у 
поєднанні з вивченням іноземної мови активізує та створює умови 
для творчого та всебічного розвитку, який і формується в результаті 
використання знань з різних галузей технічних спеціальностей [8]. 
Ключовим питанням навчання іноземній мові на основі 
міжпредметних зв’язків є відбір доступного професійно-
орієнтованого матеріалу та організація навчання на основі 
відібраного матеріалу. Ми повинні зазначити, що за допомогою 
правильно підібраного професійно-орієнтованого матеріалу з 
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іноземної мови та предмета зі спеціальності викладач активізує 
діяльність студентів та заохочує їх до науково-пізнавальної 
діяльності. Головне завдання викладача сформувати у студента 
мотивацію до навчання, допомогти визначити цілі та знайти шляхи 
для їх досягнення [2]. 
  Сучасні інтерактивні та інноваційно-інформаційні технології є 
ефективним засобом навчання, який полегшує засвоєння знань, 
робить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим так 
само, як індивідуальним, цікавим та наочним. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУ 

Микитенко Павло Васильович 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

В практиці освітніх закладів як метод контролю або діагностики 
нерідко застосовується педагогічне тестування. Педагогічне 
тестування не є чимось новим, в свій час різні педагоги (В.С. 
Аванесов, В.П. Безпалько, І.Є. Булах, О.А. Раков, В.П. Сергієнко і 
т.д.) досліджували це питання й висвітлювали в своїх працях. Їхні 
наукові пошуки привели до удосконалення методики педагогічного 
тестування. Прийнята концепція Національної програми 
інформатизації сприяла зміні використовуваних традиційних 
засобів на застосування комп'ютерно орієнтованих технологій (по 
суті це поєднання комп'ютера з спеціальним програмним 
забезпеченням, або системами програмних засобів), при цьому 
потреба в удосконаленні тесту залишається актуальною. Однак 
незважаючи на інформатизацію освітньої сфери, в технологіях які 
дозволяють автоматизувати процес тестування не закладено 
таких функціональних можливостей як аналіз критеріїв 
педагогічного тесту.  

 
Серед підходів для перевірки якості тестових матеріалів 

найуживанішими та ефективнішими є такі: Classic Test Theory – 
ґрунтується на класичній теорії тестів та Item Response Theory – 
ґрунтується на сучасній теорії. Проте жодна з цих теорій не 
реалізована повною мірою в комп'ютерно орієнтованих технологіях 
освітніх вимірювань. Так, наприклад, використання LCMS 
MOODLE, яка без перебільшень є найпотужнішою системою для 
автоматизації процесу тестування, все одно не дає бажаного 
результату - повного аналізу тестових матеріалів. В LCMS 
MOODLE можна обчислити такі критерії: середня оцінка; медіана; 
стандартне відхилення; значення асиметрії розподілу; значення 
ексцесу розподілу; коефіцієнт внутрішньої узгодженості; 
співвідношення помилок; стандартна помилка; індекс складності; 
ефективна вага; індекс дискримінації; коефіцієнт дискримінації. 
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Рис. 1. Фрагмент веб-сторінки "Головна" 

Але дані критерії не дають повного уявлення про якість тесту та 
тестових завдань, вирішенням цієї проблеми стала розробка 
комп’ютерно орієнтованого технологічного компоненту визначення 
критеріїв якості педагогічного тесту "Quiz statistics calculations" 
(Аналіз критеріїв педагогічного тесту). Він реалізований у вигляді 
веб-сайту (Рис. 1), використання якого дає можливість в он-лайн 
режимі здійснити обчислення: валідності тесту, надійності як 
стійкості результатів, надійності як внутрішньої узгодженості 
завдань тесту. 

Валідність тесту це придатність результатів тестування для 
досягнення мети, заради якої проводилося тестування. Даний 
критерій визначає, наскільки тест відображає те, що він повинен 
оцінювати. Для оцінювання валідності тесту використовують 
кореляцію між показниками тесту і деяким зовнішнім критерієм 
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(експертна оцінка). При такому оцінюванні важливо обрати 
значимий зовнішній критерій. Для педагогічних тестів як критерій 
беруться оцінки експертів, або оцінка яка виставляється в 
результаті проходження комп'ютерного тестування. Термін 
валідність походить від англійського "valid" і означає 
обґрунтований, дійсний, придатний, той, що має силу. Валідність 
тесту – це поняття, яке визначає, що вимірює тест і наскільки якісно 
це здійснюється. 

Формула за якою обраховується валідність: 

 
де n – кількість студентів; yi – кількість правильних відповідей; 

Yi– експертна оцінка; Y – середнє арифметичне експертних оцінок, 
розраховується за формулою: 

 
y – середнє арифметичне тестових балів: 

 
SY – стандартне відхилення експертних оцінок: 

 
Sy – стандартне відхилення правильних тестових балів: 

 
Таблиця 1 

Критерії валідності тестових завдань 

Значення коефіцієнта Висновок 

від 0.6 до 1 висока валідність тесту 

від 0.3 до 0.6 средня валідність тесту 

менше 0.3 низька валідність тесту 
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Надійністю результатів називається характеристика тесту, яка 
відображає точність тестових вимірювань, а також стійкість 
тестових результатів до дії випадкових факторів. Тест вважається 
надійним, якщо він забезпечує високу точність результатів 
вимірювань та, якщо він дає близькі результати при повторному 
тестуванні за умови, що підготовка студентів не змінилася за час до 
повторного виконання тесту. Таким чином будемо вважати, що 
надійність тесту показує, на скільки точно тест вимірює знання 
студентів. Надійність характеризує точність тесту як 
вимірювального інструмента. Надійність як стійкість результатів 
вимірюється за допомогою повторного тестування на тій самій 
вибірці тестованих, зазвичай через два тижні після першого 
тестування. Для обчислення даної характеристики пропонується 
використовувати формулу Пірсона. 

Формула Пірсона: 

 
де Xi– тестовий бал i-го тестованого при проходженні тесту 

перший раз; Yi– тестовий бал i-го тестованого при повторному 
проходженні тесту. 

Для перевірки надійності як внутрішньої узгодженості завдань 
тесту використовується метод розщеплення тесту. При 
застосуванні методу розщеплення тестову матрицю розбивають на 
дві частини, що складаються з завдань з парними і непарними 
номерами. Використовуючи формулу Рюлона, можна обчислити 
даний коефіцієнт. 

Формула Рюлона: 

 
де Sd

2 – дисперсія між тестовими результатами кожного 
тестованого за обома частинами тесту: 

  
Sz

2 – дисперсія сумарних балів результатів тесту: 
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Xi – кількість правильних відповідей з парним номером; Yi – 

кількість правильних відповідей з непарним номером; Zi – кількість 
правильних відповідей. 

Таблиця  2 
Критерії надійності тестових завдань 

Значення коефіцієнта Висновок 

від 0.9 до 1 дуже висока надійність тесту 

від 0.8 до 0.9 висока надійність тесту 

від 0.7 до 0.8 хороша надійність тесту 

менше 0.7 низька надійність тесту 

Веб-сайт написаний мовою програмування HTML (Hyper Text 
Markup Language – мова розмітки гіпертекстових документів) – 
стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Документ 
HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у 
звичному для людини вигляді [1]), з елементами PHP (Personal 
Home Page Tools – гіпертекстовий препроцесор, скриптова мова 
програмування) та JavaScript (JavaScrip – динамічна, об'єктно-
орієнтованa мова програмування. Найчастіше використовується як 
частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта 
взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно 
обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та 
зовнішній вигляд веб-сторінки [2]), функціонує на базі серверу 
Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова (адреса веб-
сайту: http://zmyo.npu.edu.ua/! quiz/index.shtml). 
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 Рис. 2. Фрагмент веб-сторінки "Обчислити критерії" 

Сайт складається з таких сторінок: 
-  Головна – на цій сторінці містяться теоретичний матеріал та 

інструкції щодо виконання роботи по обчисленню критеріїв. 
-  Обчислити критерії – розміщені поля та матриці результатів 

тестування, які потрібно заповнити для обчислення коефіцієнтів 
(Рис. 2). 

-  Інтерпретація результатів – представлені таблиці з 
еталонними значеннями критеріїв та рекомендації щодо 
конструювання тестів. 

-     Контакти. 
На веб-сайті викладені рекомендації щодо конструювання тестів 

та тестових завдань, з урахуванням особливостей алгоритму 
обчислення валідності та надійності: 

1. Якщо тест розглядати як засіб контролю якості знань, то, 
насамперед, необхідно удосконалювати форму тестових завдань з 
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метою підвищення якості педагогічного вимірювання, включаючи 
до тесту не тільки завдання з вибором однієї правильної відповіді, 
але і вибором кількох правильних відповідей. Безумовно, тестові 
завдання з вибором однієї правильної відповіді зручно 
використовувати при автоматизованому контролі знань. Однак за 
допомогою таких завдань не завжди можна якісно перевірити 
знання випробовуваних, оскільки існує велика ймовірність 
вгадування правильних відповідей. Такого недоліку позбавлені 
тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей і 
завдання відкритої форми, а інтенсивний розвиток інформаційних 
технологій дозволяє включити їх в педагогічний тест і при 
автоматизованому контролі знань. 

2. Якщо розглядати тест як засіб навчання, призначений для 
формування системи знань студентів, то в педагогічній практиці 
доцільно використовувати комплекси тематичних тестів з 
відповідної дисципліни. Ці комплекси повинні складатися не тільки 
з тестів для перевірки практичних умінь і навичок студентів, а й з 
тестів для перевірки їх теоретичних знань, які є ядром системи 
знань студентів. 

3. Для підвищення валідності тесту варто дотримуватись 
наступних рекомендацій: 

● складайте тестові завдання оптимальної складності для 
забезпечення нормального розподілу балів по тесту; 

● проводьте експертизу якості змісту тесту; 
● правильно розраховуйте оптимальний час виконання тесту; 
● включайте в тест завдання з високою дискримітавною 

здатністю. 
4. Для підвищення надійності тесту, уникайте впливу на тест 

наступних факторів: 
● суб'єктивізму при оцінюванні результатів виконання завдань 

тесту, використовуючи для цього завдання закритого типу; 
● вгадування, що істотно знижує надійність тесту, особливо у 

випадках, коли тестується група слабких студентів, які 
зазвичай вдаються до вгадування при виконанні найбільш 
складних завдань тесту; 

● невиправданого вибору вагових коефіцієнтів; 
● невиправданої довжини тесту, так як його надійність зростає 

зі збільшенням довжини, зазвичай достатньо 30 тестових 
завдань; 
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● відсутності інструкції до тесту, так як будь-які неоднозначні 
відомості в інструкції ведуть до зниження надійності тесту; 

● джерел ненадійності, пов'язаних з тестованими. 
5. Іноді при обчисленні коефіцієнта надійності відбувається 

ділення на нуль. Це може статися, якщо всі випробувані мають 
однакову кількість правильних і неправильних відповідей. Таке 
рідко буває на практиці, швидше за все, стався витік даних про 
правильні відповіді. В даному випадку слід провести тестування 
повторно. 

6. При знаходженні надійності як стійкості, так само можливий 
випадок, який дає у відповіді невизначеність, тобто відбувається 
ділення нуля на нуль. Таке може статися, коли випробуваний дав 
однакову кількість правильних і неправильних відповідей на 
першому і повторному тестуванні. Це означає, що тест складений 
дуже вдало або ж навпаки, дуже невдало. Радимо перевірити інші 
тестові характеристиками та виходячи з них, зробити висновки. 

7. При розрахунку валідності також можливий випадок, коли 
відбувається ділення на нуль. Це може відбутися в тому випадку, 
якщо всі випробувані мають однакову кількість правильних і 
неправильних відповідей або, якщо всі експертні оцінки однакові. 
Таке рідко може статися на практиці, швидше за все, стався витік 
даних про правильні відповіді, і результат спотворений [3]. 

Застосовуючи в комплексі стандартний набір аналізу тестів LCMS 
Moodle та додатковий компонент  "Quiz statistics calculations" можна 
аргументовано здійснювати коригування інструментаріїв 
педагогічної діагностики, проаналізувати точність даних про стан 
підготовки студентів, виробити заходи щодо ліквідації прогалин у 
навчальному процесі та на основі даних діагностичних процедур 
обрати подальшу траєкторію на удосконалення їх підготовки. 

 
Література: 
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РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ 

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
Михайлів Н.Д. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу 

Успішна робота будь-якої організації залежить від якості 
підготовки персоналу. Для цього в організаціях розробляються та 
вводяться різні технології  навчання персоналу. Метою даних 
запроваджень є оцінка рівня підготовки персоналу та його 
підвищення. Часто використовують такі види навчання як вступні 
інструктажі, навчання із застосуванням робочих стендів, 
проведення майстер-класів та робота з комп’ютерними 
тренажерними комплексами (далі - КТК). 
 

Використання КТК дає можливість підвищити професійний 
рівень персоналу, дати необхідні практичні знання - відпрацювати 
базові навички роботи з системою управління і дії у випадку 
аварійних ситуацій. Все це відбувається без ризику вплинути на 
злагоджену роботу технологічного процесу на реальних об’єктах. 

Одним з найбільш ефективних підходів до навчання та 
підвищення рівня кваліфікації персоналу є використання КТК 
реального часу. Основне їхнє завдання - це формування 
комплексних навичок прийняття рішень,  які базуються на 
можливості змоделювати динамічну відповідь об’єкту та системи 
управління на будь-які дії персоналу. 

Протягом останніх декількох років розробка КТК на основі 
нових інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ) почала 
спрямовувати розвиток їх побудови в перспективно новий 
напрямок. Поряд з апаратною реалізацією КТК, фінансові затрати 
на яку є досить великими, а подальша модернізації не завжди є 
можливою, розробляється спеціалізоване програмне забезпечення 
(ПЗ), технології віртуалізації та візуалізації. На розробку нових 
програмних технологій у порівнянні з апаратною реалізацією 
витрачається менше фінансових та інших ресурсів, а подальша 
модернізація обмежується тільки правильним вибором початкової 
архітектури проекту [1]. Перевага програмних технологій в тому,  
що для розробників сьогодні є багато готових програмних пакетів, 
завдяки яким можна спростити розробку нових КТК.  Одним із 
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таких програмних  пакетів є SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) - розподілена системи спостереження та керування 
технологічними процесами. Вибравши декілька готових 
програмних пакетів, можна створити середовище розробки КТК, не 
витрачаючи час на створення власних рішень, що дає можливість 
зосередитися на побудові архітектури проекту. Завдяки такому 
підходу при розробці нових КТК появляється можливість 
інтегрувати в єдину структуру математичні та імітаційні моделі, 
навчальні курси, обробку результатів дослідів, таким чином 
створивши сучасне віртуальне навчальне середовище (ВНС). Також 
не менш важливою є можливість закладення в структуру нового 
КТК клієнт - серверної моделі дистанційної роботи з ним, що дає 
можливість не бути прив’язаним до конкретного середовища 
роботи, а використовувати звичайний браузер в якості терміналу 
доступу. 

В процесі розробки КТК основною проблемою є мобільність 
технології комп’ютерного тренажу, засобами якої кожна підсистема 
повинна бути розроблена на високу рівні.  Володіючи 
математичними моделями технологічних процесів та при цьому не 
вирішивши проблеми їх зв’язку з персоналом, який проходить 
навчання в режимі реального часу, неможливо досягти якісного 
формування навичок управління. Також не можна відкидати той 
факт що маючи математичні моделі та потужну апаратно - 
програмну тренажерну платформу, але не вибравши методику 
комп’ютерного тренінгу, не можна очікувати якісного закріплення і 
перенесення придбаних навичок і умінь в реальну практику [2]. 

Завжди треба враховувати що існує певна віддаленість між 
розробниками в області моделювання динамічних процесів, 
створення користувацьких інтерфейсів і засобів підтримки з одного 
боку, та когнітивними дослідженнями механізмів формування і 
перенесення навичок - з іншого. Когнітивний підхід до дослідження 
в даному випадку слід розуміти як установку на виявлення 
механізмів сприйняття і дешифрування інформації, яку людина 
отримує від технічної системи, та подальше освоєння цієї 
інформації в процесі прийняття рішень [3]. 

Для створення якісно нових КТК, потрібно вивчити методи 
дослідження, які в свою чергу базуються на використанні 
математичних моделей технологічного процесу, теорії штучного 
інтелекту, методів професійного відбору та статистичної обробки 
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даних. 
Проектування КТК при використанні даного підходу можна 

представити у послідовності взаємопов’язаних етапів, що 
дозволяють об’єднати сучасні технології та обрані методи 
дослідження (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Етапи побудови комп’ютерної моделі 

Перший етап проектування КТК - дослідження та аналіз об’єкта, 
ставить перед розробником ряд першочергових завдань які 
необхідно проробити для переходу на інший етап. Рішенню будь-
якої проблеми неодмінно передує точно визначена постановка 
задачі і її формулювання. В постановці задачі повинні міститися 
мета і призначення дослідження, строки проведення досліджень, 
замовники результатів дослідження, відповідальні за проведення 
досліджень. Правильно сформульована постановка, врахування 
можливостей реалізації поставленої мети (організаційне, технічне, 
методичне, математичне, програмне забезпечення, наявність 
підготовлених кадрів) - усе це сприяє вирішенню поставлених задач 
при проектуванні нових КТК. 

Виділення об'єкта та предмета дослідження починається вже на 
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стадії коли визначаються цілі та задачі проектування КТК. Далі 
аналіз поглиблюється, стає більш конкретним і детальнішим. Тільки 
детальний і поглиблений аналіз дозволяє розробити концептуальну 
модель. Об’єктом дослідження в даному випадку є людина-
оператор в структурі складного людино-машинного комплексу. 
Предметом дослідження в даному випадку є  професійна 
придатність людини-оператора, яка може включати в себе аналіз 
його навиків та надійності при роботі з реальними технологічними 
об’єктами. Аналіз об'єкта дослідження проводиться на всіх етапах 
побудови і реалізації моделі КТК, забезпечуючи при цьому 
необхідну інформацію для уточнення, корегування моделі, хоча 
роль його на різних етапах не однакова. 

Другий етап проектування КТК – побудова робочої моделі КТК, 
яка поступово переходить від концептуальної моделі до 
комп’ютерної моделі, або іншими словами кінцевого програмного 
продукту. 

Побудова концептуальної моделі починається з того, що на 
основі мети моделювання встановлюються межі модельованого 
КТК, визначаються впливи зовнішнього середовища. Висуваються 
гіпотези і фіксуються всі припущення , необхідні для побудови 
імітаційної моделі . Обговорюється рівень деталізації модельованих 
процесів . 

Здійснюється декомпозиція КТК, визначаються найбільш 
істотні, в сенсі сформульованої проблеми, елементи та взаємодії 
між ними, виявляються основні аспекти функціонування 
модельованого людино-машинного комплексу (складається 
функціональна модель), наводиться опис зовнішнього середовища. 
Елементи моделі КТК повинні відповідати реально існуючим 
фрагментам складних технологічних об’єктах. Складна система 
розбивається на частини, зберігаючи при цьому зв'язки, що 
забезпечують взаємодію [4]. 

Можна скласти функціональну схему, яка прояснить специфіку 
динамічних процесів, що відбуваються в обраному технологічному 
процесі. Важливо визначити, які компоненти будуть включені в 
модель, які будуть винесені в зовнішнє середовище, і які 
взаємозв'язки будуть встановлені між ними. На рисунку 2 можна 
побачити структурно-функціональну схему програмних та 
апаратних засобів нового покоління КТК, яка дозволяє детально 
розробити окремі елементи складного людино-машинного 



 98

комплексу. 

 
Рисунок 2 – Структурно-функціональна схема КТК 

Дана концептуальна модель уже має розгалужену систему 
взаємозв’язків, але в процесі розробки завжди є потреби в додаванні 
нових підсистем, які легко можна буде інтегрувати. Тому 
концептуальні моделі завжди переглядаються на різних етапах 
проектування КТК. 

Організація роботи з даними - це один з найголовніших етапів 
створення КТК. Саме від цього етапу, який часто недооцінюється, 
залежить створення всієї системи, успіх її експлуатації у кінцевого 
споживача. Для обговорення цієї проблеми доведеться торкнутися 
теорії інформаційних систем і почати із засобів опису організації 
даних - інформаційних моделей. 

Інформаційні моделі (далі - ІМ) - це засіб формування уявлення 
про дані, їх склад і використання в конкретних умовах. 
Використовуючи сучасні пакети прикладних програм можна, не 
торкаючись ІМ, створювати складні БД, але якщо ви бажаєте, щоб 
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КТК працював швидко і займав мінімальний об’єм, не обійтися без 
попереднього аналізу задачі за допомогою ІМ. Для розробника КТК 
уявлення про ІМ важливе з точки зору правильної постановки 
задачі. Шлях до реальної БД тернистий і всіяний дискусіями із 
замовником і кінцевими споживачами, в даному випадку це є 
робочий персонал, уявлення яких про майбутню задачу повинно 
бути узагальнене в концептуальній моделі. Кінцевим результатом 
має бути правильно спроектована реляційна база даних, яка стане 
основою на якій буде розроблятися КТК. 

Під час розроблення комп’ютерної моделі визначаються засоби 
для програмування, тобто мови програмування або пакети. 
Наприклад, можуть використовуватись мови програмування 
загального призначення, такі як С чи PASCAL, або спеціалізовані 
програмні пакети, про які уже згадувалося раніше. Перевага 
використання мов програмування полягає в тому, що, як відомо, 
вони мають невисоку закупівельну вартість, і на виконання моделі з 
їх допомогою затрачується менше часу. Натомість використання 
програмних пакетів сприяє зменшенню тривалості програмування і 
вартості всього проекту. Здійснюється програмування моделі КТК 
та її налагодження. 

Останнім етапом у розробці КТК є експериментальні 
дослідження. Виконуються тестові прогони моделі КТК на основі 
контрольних даних, провадиться аналіз отриманих даних, щоб 
визначити, які фактори в моделі суттєво впливають на робочі 
характеристики системи і мають моделюватись дуже точно. Після 
того як модель КТК буде повністю доведена до потрібного режиму 
роботи, можна приступати до впровадження його для тренажу та 
навчання персоналу. 

Всі викладені принципи та етапи проектування знайдуть 
практичне застосування у вирішенні завдань розробки нових КТК у 
сфері підготовки персоналу складних технологічних комплексів. 
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ВЕБ-СЕРВІСИ ТА ЇХ РОЛЬ В УДОСКОНАЛЕННІ МЕТОДИЧНОЇ 
СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ  

Мукій Таїсія Володимирівна 
Українська інженерно-педагогічна академія, 

Харківська гімназія № 14 
У зв’язку із бурхливим розвитком ІКТ, переходом до нової 

інноваційно-гуманістичної парадигми навчання та необхідністю 
набуття учнями ключових та предметної інформатично-
комунікаційної компетентностей, сучасна методична система 
навчання інформатики потребує удосконалення. У статті 
розглядаються сучасні веб-сервіси, їх роль та шляхи 
використання у процесі навчання інформатики з метою 
розвитку навичок ХХІ століття, рефлексивного і 
гуманістичного потенціалу особистості. 

 
Актуальність роботи. XXI століття - час збільшення 

інформаційних потоків, технологізації, автоматизації 
інформаційного простору життя суспільства, у якому вирішального 
значення набувають такі якості особистості, які детермінують 
готовність дати відповідь новим викликам цивілізації: вміння 
швидко приймати рішення, співпрацювати, ефективно 
використовувати ІКТ, критично мислити, брати на себе 
відповідальність, бути проактивним, працювати над проектами. 
Аналіз вимог до ключових компетентностей особистості ХХІ 
століття Ради Європи, Інституту Майбутнього, Міжнародної 
програми оцінювання сучасних навичок учнів PISA 2012, 
ЮНЕСКО, українських національних освітніх програм дав нам 
змогу переконатися, що з метою забезпечення учнів навичками ХХІ 
століття одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти має стати 
перехід до нової гуманістично-інноваційної парадигми навчання, 
яка забезпечить зростання інтелектуального, духовно-морального, 
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культурного потенціалу суспільства і особистості. Центральне 
місце у зазначеній парадигмі освіти займають інноваційні 
компетентності ХХІ століття, психологічний і гуманістичний 
потенціал особистості. 

Аналіз досліджень науковців показав, що в існуючий системі 
навчання інформатики у середній школі існують певні протиріччя: 

● між традиційною методикою навчання інформатики та 
необхідністю вирішувати гуманістично-інноваційні завдання 
навчально-виховного процесу в умовах широкого використання 
нових інформаційно-комунікаційних  технологій (ІКТ); 

● між потребами суспільства у особистості з високо 
розвиненим інтелектуальним, культурним, духовно-моральним 
потенціалом та недостатньою розробленістю теоретичних і 
методичних основ розвитку в учнів гуманістичних орієнтирів і 
рефлексивних здібностей на уроках інформатики; 

● між станом розвитку сучасних ІКТ і недостатнім рівнем їх 
включення у процеси гуманізації освітнього простору навчання 
інформатики. 

Проблеми та шляхи впровадження в освітній процес 
інформаційно-комунікаційних технологій за останні десятиріччя 
вивчаються науковцями як важливі та нагальні. Питання 
використання засобів та ресурсів інформаційних технологій у 
навчальному процесі у своїх наукових працях розкривали 
М.Жалдак, В.Биков, С.Григор’єв, В.Андрущенко, А.Гуржій, 
І.Роберт, М.Смульсон, Н.Морзе, О.Співаковський; проблеми та 
особливості педагогічного спілкування і взаємодії між педагогом і 
учнем із використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
розглядали А.Брушлинський, Т.Габай, Й.Ривкінд, О.Матюшкін, 
Ю.Машбиць, та ін.; проблеми та питання інформатизації навчально-
виховного процесу - В.Биков, І.Булах Б.Гершунський, С.Гончаренко, 
Р.Гуревич, М.Жалдак, А.Манако, В.Михалевич, В.Лапінський, 
Н.Морзе, О.Овчарук, О.Спірін та ін. 

Характерною ознакою сучасного розвитку ІКТ є динамічне 
зростання їхнього впливу на ефективність навчально-виховного 
процесу, на змінення та удосконалення засобів методичної системи 
навчання інформатики. Цей факт зумовлений розробкою нових ІКТ-
орієнтованих педагогічних і освітніх технологій, новітніх засобів 
навчання, електронних інформаційних освітніх ресурсів і мережних 
сервісів. 
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Проте у зв’язку з тим, що в останні роки динамічного розвитку 
набули засоби і технології інформаційно-комунікаційних мереж, 
зокрема Інтернет, значно поліпшилися користувальні та операційно-
процесуальні властивості, існує проблема якісного ефективного 
інноваційного впровадження нових сучасних соціально спрямованих 
веб-сервісів у навчальний процес. 

Актуальність теми нашої роботи насамперед зумовлена 
необхідністю визначення нової ролі і шляхів впровадження сучасних 
веб-сервісів для удосконалення методичної системи навчання 
інформатики на якісно новому рівні, що базується на гуманізації 
навчального процесу та сприяє розвитку в учнів не тільки ключових 
та предметної інформаційно-комунікаційної компетентностей, але і 
гуманістичного та рефлексивного потенціалу особистості. Значення 
та важливість розвитку саме рефлексивних здібностей та гуманних 
якостей, набуття гуманістичного світогляду, формування навичок 
рефлексивної діяльності учнів у віртуальному просторі мережі 
Інтернет розглянуто нами у попередніх дослідженнях [1, 2]. 

Метою публікації є висвітлення способів розвитку цих 
особистісних характеристик та предметної ІК-компетентності 
шляхом впровадження веб-сервісів у процес навчання інформатики. 

Основний зміст роботи. Проведений аналіз літературних 
джерел дозволив визначити, що веб-сервіс, веб-служба (англ. Web-
service) - це мережева технологія, що забезпечує міжпрограмну 
взаємодію на основі веб-стандартів. У Таблиці 1 наведено 
класифікацію веб-сервісів за способом їх використання та 
особливостями впливу на розвиток особистості учнів. 

Таблиця 1. Класифікація веб-сервісів та особливості їх впливу на 
розвиток особистості учнів 

№ 
п.п. 

Група веб-сервісів за 
способом використання 

Вектори особистісного розвитку 
учнів 

1 Мережеві щоденники Розвиток особистісної, 
інтелектуальної, комунікативної 
рефлексії, гуманістичного 
світогляду, критичного, 
рефлексивного мислення, ІК-
компетентності. 
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2 Веб-сервіси спільного 
пошуку інформації 

Розвиток інтелектуальної 
рефлексії, критичного, 
рефлексивного мислення, 
рефлексивних здібностей, ІК-
компетентності, вміння швидко 
переробляти і резумувати великі 
обсяги інформаційних даних. 

3 Веб-сервіси для 
спільного зберігання 
закладок. Створення 
учнівських і 
викладацьких спільнот 
на базі мережевих 
сервісів Веб 2.0 

Розвиток інтелектуальної, 
кооперативної рефлексії, 
критичного, рефлексивного 
мислення, рефлексивних 
здібностей, ІК-компетентності, 
інформаційної грамотності, 
вміння швидко переробляти і 
резюмувати великі обсяги 
інформаційних даних. 

4 Веб-сервіси для 
спільного зберігання 
медіафайлів: 
фотографій, схем, 
малюнків; презентацій, 
відео, документів, 
аудіозаписів 

Розвиток кооперативної, 
інтелектуальної рефлексії, 
критичного, рефлексивного 
мислення, рефлексивних 
здібностей, ІК-компетентності, 
інформаційної грамотності, 
міжкультурної компетентності, 
уміння працювати із сучасними 
медіа. 

5 Веб-сервіси для 
спільного редагування 
документів, 
електронних таблиць 

Розвиток особистісної, 
кооперативної, комунікативної, 
інтелектуальної рефлексії, 
критичного, рефлексивного 
мислення, рефлексивних 
здібностей, ІК-компетентності, 
вміння працювати віддалено. 

6 Колективне 
редагування 

Розвиток кооперативної, 
інтелектуальної рефлексії, 
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гіпертекстів (ВікіВікі, 
НПЖ) 

критичного, рефлексивного 
мислення, рефлексивних 
здібностей, ІК-компетентності, 
інформаційної грамотності. 

7 Мережеві карти пам’яті Розвиток кооперативної, 
інтелектуальної, особистісної 
рефлексії, рефлексивного 
мислення, рефлексивних 
здібностей, ІК-компетентності, 
інформаційної грамотності. 

8 Географічні веб-сервіси Розвиток кооперативної, 
інтелектуальної, особистісної 
рефлексії, рефлексивного 
мислення, рефлексивних 
здібностей, ІК-компетентності. 

9 Веб-мешап (соціальний 
сервіс, що поєднує в 
собі функції двох і 
більше сервісів таким 
чином, щоб вийшов 
новий оригінальний 
сервіс) 

Розвиток кооперативної, 
інтелектуальної, особистісної 
рефлексії, рефлексивного 
мислення, рефлексивних 
здібностей, ІК-компетентності (у 
залежності від обраних сервісів 
можуть бути й інші якості). 

Головними особливостями використання веб-сервісів в 
удосконаленій методичній системі навчання інформатики є: 

1. Інтерактивність. Веб-сервіси надають можливості 
міжособистісної взаємодії учнів та педагога, як наслідок – 
відбувається розвиток ключових соціальних компетентностей, ІК-
компетнтності, комп’ютерної грамотності, соціальної рефлексії, 
гуманних якостей особистості учня; 

2. Синдикація (mash-up). Веб-сервіси надають повне або 
часткове використання в якості джерел відомостей інших сервісів 
Інтернет (наприклад, RSS-каналів), за рахунок чого учневі 
надається нова функціональність для роботи. Сервіс, що 
використовується в mash-up, може також ставати джерелом 
відомостей для інших mash-up сервісів. Так утворюється мережа 
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залежних один від одного сервісів, інтегрованих між собою. Як 
наслідок – розвиток ІК-компетнтності, комп’ютерної грамотності 
тощо. 

3. Соціалізація. Веб-сервіси надають: 
 кожному учневі: заохочення, підтримку і довіру до 

«колективного розуму». Результат: надання можливостей для 
самореалізації рефлексивного та гуманістичного потенціалу, 
ключових компетентностей учнів; 

 колективу учнів: технології, використання яких 
уможливлює взаємне саморегулювання, мотивує користувачів для 
присутності у віртуальній мережі (змагальний елемент, система 
репутацій тощо). Результат: розвиток комунікативного, 
кооперативного, інтелектуального, особистісного аспекту 
рефлексивності [1, 2], соціорефлексії, ключових компетентностей 
ХХІ століття; 

 вчителеві інформатики: додаткові технології психолого-
педагогічного впливу на особистість учнів, технології віддаленого 
регулювання навчальним процесом, аналізу успіхів навчальної 
діяльності. Результат: розкриття та формування гуманістичного 
світогляду учнів, «ненав’язливого» розвитку гуманних якостей, 
рефлексивних здібностей особистості, налагодження тісного 
емоційного контакту із вихованцями тощо. 

Для розкриття масштабного психолого-педагогічного потенціалу 
технології використання веб-сервісів на уроках інформатики нами 
створено віртуальну педагогічну майстерню інноваційно-
рефлексивного розвитку. Практична значимість та інноваційність 
такого освітнього веб-середовища для педагогічної спільноти 
обумовлена її змістовим наповненням. 

Освітній веб-ресурс «Віртуальна педагогічна майстерня 
інноваційно-рефлексивного розвитку» містить: 

1) опис, характеристики та особливості впровадження 
рефлексивних прийомів та методів навчання інформатики; 

2) характеристику та систематизацію сучасних веб-сервісів 
розвитку рефлексивності, гуманістичного потенціалу, ключових 
компетентностей учнів на уроках інформатики за наступними 
елементами: за рефлексивними прийомами та методами навчання 
інформатики; за етапами уроку, на яких буде доцільно 
використовувати той чи інший рефлексивний прийом навчання. 

Для ефектнішої візуалізації віртуальної майстерні ми 
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користувалися графічними веб-сервісами, он-лайн дошками, які 
дозволили нам: створювати мультимедійні веб-постери 
«Рефлексивні прийоми навчання», «Етапи уроків інформатики»; 
варіювати глибину «занурення» у той чи інший розділ; забезпечити 
високий рівень наочності. 

Висновки. Результати опитування педагогів після апробації 
віртуальної педагогічної майстерні, практика викладання 
інформатики у загальноосвітньому-навчальному закладі дали змогу 
переконатися, що ефективність використання такого осередку веб-
сервісів: відповідає головним концептуальним засадам інноваційно-
гуманістичної парадигми навчання; сприяє суттєвому 
удосконаленню методичної  системи навчання інформатики. При 
цьому особливого значення набуває поглиблена інтеграція зусиль 
освітньої галузі в інноваційних напрямах розвитку ІКТ та здобутків 
психолого-педагогічної науки. 
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ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Никитенко О.В. 
Національний університет харчових технологій  

Стаття присвячена питанню формування іншомовної 
компетенції студентів засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій. Розглядається доцільність, ефективність та 
можливості застосування ІКТ на заняттях з іноземної мови з 
метою досягнення результату навчання. 
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В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–

2021 роки наголошується на тому, що одним з першочергових 
кроків розвитку освіти і науки є їх інформатизація, тобто 
«впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного 
процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого 
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [5]. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
передбачають реалізацію інформаційних та комунікаційних 
процесів, а саме: методів пошуку, збору, обробки, розповсюдження 
інформації та процесів й методів поширення отриманої інформації. 
Основним орієнтиром в галузі викладання іноземних мов в умовах 
інформаційно-навчального середовища ВНЗ є розвиток мовної 
особистості, яка володіє технологіями маніпулювання великими 
обсягами іншомовної інформації та здатна до самостійного 
отримання знань про мову та культуру. 

Спільною метою всіх викладачів іноземної мови є формування 
іншомовної комунікативної компетенції студентів, тобто 
забезпечення такого рівня володіння іноземною мовою, яке б дало 
змогу спілкуватися на професійному рівні. Це передбачає прямий 
взаємозв’язок між теоретичними знаннями й практичними 
навичками зі своєї спеціальності та вивченням іноземної мови. В.І. 
Клочко зазначає, що студентам вищих навчальних закладів – 
майбутнім фахівцям – необхідно набути як професійної 
компетенції, так і комунікативної іншомовної компетенції. Мова 
йде про набуття необхідних знань, умінь та навичок користування 
іноземною мовою [4]. 

І.Л. Зімняя трактує іншомовну комунікативну компетенцію як 
певну мету-результат навчання мови, як здатність суб'єкта 
здійснювати мовну діяльність, реалізувати мовну поведінку [2]. 

Сучасний вищий заклад в контексті мовної підготовки створює 
умови, що сприяють ефективному розвитку іншомовної 
комунікативної компетенції та введенню нових способів її 
формування завдяки доступності інформаційних ресурсів різних за 
формою та змістом, можливості накопичувати і обмінюватися 
інформацією, в тому числі іншомовного характеру. 

Іншомовна комунікативна компетенція розглядається, з одного 
боку, як опанована в процесі організованого навчання здатність і 
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готовність особистості розуміти і висловлювати іншомовну 
інформацію стосовно певної комунікативної ситуації, а з іншого, і 
як засіб розвитку інформаційної та навчальної компетенцій. 

Специфіка гуманітарних дисциплін, зокрема, іноземної мови, 
дозволяє всебічно використовувати інформаційні технології в 
навчанні cтудентів ВНЗ. На заняттях з іноземної мови засоби ІКТ 
більшою мірою надають можливість розвивати навчально-
пізнавальні, інформаційні, комунікативні компетенції студентів. 
Завдяки їм можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань, а 
саме: формувати навички та вміння читання, письма, аудіювання 
та говоріння, використовуючи матеріали глобальної мережі; 
поповнювати словниковий запас студентів; формувати у студентів 
стійку мотивацію до вивчення іноземної мови. 

Величезний дидактичний потенціал мають такі електронні 
освітні ресурси, як освітні портали, навчальні інтернет-програми, 
оn-line словники, підручники, енциклопедії, інформаційно-
аналітичні газети іноземною мовою. 

В процесі навчання студентів іноземній мові доцільно та 
ефективно використовувати мультимедійні технології. За С.У. 
Гончаренко мультимедійні технології дозволяють з допомогою 
комп’ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати 
різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи 
обміну інформацією, серед яких зображення, текст, анімація, 
цифрове відео, звук, графіка, гіпертексти [1]. 

Серед засобів мультимедія в навчанні мови позитивно 
зарекомендували себе: teleconferencing (проведення інтерактивних 
освітніх телеконференцій); використання програм-тестів з метою 
контролю й перевірки знань студентів; створення мультимедійних 
навчальних презентацій; blogs (блоги) для розміщення текстів, 
аудіо- та відеофайлів. Використання останніх забезпечує більшу 
гнучкість навчального процесу, активну взаємодію між викладачем 
і студентами, а також між самими студентами, відкритість, 
мобільність і оперативність обміну інформацією. Podcasts 
(подкастинг) - дуже актуальна інтернет-технологія, яка надає 
унікальну можливість підійти до організації аудіювання по-
новому. В навчальному процесі можна використовувати не тільки 
готові подкасти, їх можна створювати особисто, керуючись 
специфікою цілей навчання в своїх навчальних групах. 

Провідне положення серед інтернет-технологій з точки зору 
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дидактики займають так звані навчальні платформи (Мoodle, Sakai, 
ATutor) - це освітні середовища для надання навчальних курсів on-
line, обслуговування та управління ними, адміністрування процесу 
навчання. Наприклад, Moodle дозволяє ефективно організувати 
процес дистанційного навчання, використовуючи такі можливості 
як проведення семінарів, тестів, заповнення електронних журналів, 
включення в урок різних об'єктів і посилань з інтернету, і багато 
інших. Claroline LMS - це платформа для електронного 
електронного навчання та електронної діяльності), що дозволяє 
вчителям створювати ефективні онлайн-курси та керувати 
процесом навчання на основі веб-технологій. Заслуговує на увагу 
ще одна технологія – wiki (вікі). Це веб-сайт, який 
використовується спільно кількома користувачами: вони змінюють 
зміст сторінки на свій розсуд за допомогою інструментів, що 
надаються самим сайтом. Ця технологія також використовується в 
навчальних платформах. 

Варто зауважити, що використання нових інформаційних 
технологій істотно полегшує і діяльність викладача: це і 
використання електронних підручників, мультимедіа проектора, 
інтерактивних дошок, підготовка різноманітного дидактичного 
матеріалу; розробка тестів; участь в дистанційних освітніх заходах 
та самоосвіта. 

Отже, використання на заняттях з іноземної мови 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) дає викладачеві 
можливість урізноманітнити навчальний процес, зробити його 
продуктивним, стимулює мовну та мовленнєву діяльність 
студентів, привчає їх до самостійності і розвиває їх пізнавальні та 
творчі здібності. 

Таким чином, ІКТ мають великий потенціал підвищення 
ефективності навчального процесу: вони допомагають усунути 
індивідуальні бар'єри при здійсненні комунікації і сприяють 
формулюванню власного висловлювання на основі ефективного 
включення нового знання у вже існуюче; вони полегшують 
письмову мову за рахунок співпраці з іншими учасниками 
навчального процесу; вони надають можливість встановлювати 
контакти з носіями іноземної мови, яка вивчається, і надати 
відкритий доступ до власних текстів. Внаслідок цього потенційно 
росте мотивація до вивчення іноземної мови, власна залученість в 
навчальний процес і, як наслідок, якість індивідуальних 
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результатів навчання. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СПІВРОБІТНИЦТВА У СИСТЕМИ LMS 
MOODLE 

Обоянська Л.А. 
Харківський торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти дослідження 
можливостей системи управління навчанням LMS Moodle, щодо 
реалізації принципу співробітництва у дистанційному навчанні. 

  
Актуальність. Серед педагогічних технологій найбільший 

інтерес для дистанційного навчання представляють ті технології, 
які орієнтовані на групову роботу студентів, навчання у співпраці, 
активний пізнавальний процес, роботу з різними джерелами 
інформації. Саме ці технології передбачають широке використання 
дослідницьких, проблемних методів, застосування отриманих знань 
у спільній або індивідуальній діяльності, розвиток не тільки 
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самостійного критичного мислення, а й культури спілкування, 
уміння виконувати різні соціальні ролі у спільній діяльності. Також 
ці технології найбільш ефективно вирішують проблеми 
особистісно-орієнтованого навчання. Студенти отримують реальну 
можливість відповідно до індивідуальних здібностей досягати 
певних результатів в різних областях знань, осмислювати 
одержувані знання, в результаті чого їм вдається формувати власну 
аргументовану точку зору на багато проблем буття [5]. 

Мета роботи – дослідження можливостей системи LMS Moоdle 
при реалізації принципу співробітництва у дистанційному навчанні. 

Методологічною основою системи LMS Moоdle є педагогіка 
«соціального конструктивізму». Основну думку цієї педагогічної 
технології можна сформулювати так: навчання приносить 
максимальні результати, якщо знання народжуються в процесі 
спільної діяльності студентів і викладача. Тому інструментарій 
системи LMS Moоdle насичений різними інтерактивними 
елементами, які призначені для організації спілкування, 
співробітництва студентів і педагогів. Студент не є тільки 
«споживачем» інформації, а в процесі навчання створює, формує 
власні знання в кооперації з іншими учасниками курсу [2]. 

Принцип співробітництва. Реалізація принципу 
співробітництва у системі LMS Moodle розуміється в першу чергу 
як реальна, а не «іграшкова», рівноправність учасників освітнього 
процесу, студентів і викладачів. Викладач є не стільки «носієм 
знання», скільки рівноправним партнером по навчальній 
комунікації, тобто «викладачем-лідером» на противагу 
«викладачеві-драйверу» У результаті дії цього принципу грань між 
поняттями «викладач» і «студент» стирається. Другою складовою 
принципу співробітництва є моніторинг особистих освітніх 
досягнень у формі відкритих особистих портфоліо, створених у 
процесі вивчення дисципліни [1]. 

Електронний курс у системі LMS Moоdle надає студентам нові 
можливості – можна не тільки в будь-який час переглянути 
необхідний матеріал в режимі он-лайн, а й пройти тестування, 
перевірити свої знання з досліджуваної дисципліни, ознайомитися з 
додатковими джерелами, які точно відповідають темам дисципліни. 
В цьому випадку у студентів є можливість також використовувати 
різні додаткові елементи при вивченні дисципліни: анкетне 
опитування; вікі; глосарій; опитування в режимі голосування; 
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форум; чат; та ін. Чати, глосарій, форуми та опитування можна 
використовувати для отримання зворотного зв'язку в групах. 
Додавання в курси Вікі дозволяє студентам працювати разом над 
спільним завданням. 

Принцип співробітництва реалізовано у дистанційному 
інтерактивному навчальному курсу «Економічна інформатика», 
який розроблено викладачами кафедри вищої математики та 
інформатики ХТЕІ КНТЕУ на базі системи LMS Moodle [4]. 

Дистанційний курс «Економічна інформатика» містить навчальні 
засоби, створені за допомогою ресурсів та інтерактивних елементів 
системи LMS Moodle, які дозволяють організувати інтерактивну 
діяльність студентів та викладача. Цей курс дозволяє здійснювати 
різноманітні види діяльності: інформаційну (надання навчального 
матеріалу); практичну (робота з навчальним матеріалом); 
комунікаційну (обговорення навчального матеріалу, здійснення 
спільної навчальної діяльності, консультація); оцінюючу (контроль 
індивідуальної та спільної діяльності). При цьому створюється 
навчальне середовище, у якому сучасні інформаційно-комп’ютерні 
технології є необхідними засобами активної пізнавальної діяльності 
студента, першим і надійним помічником у рішенні навчально-
професійних завдань – зберіганні, систематизації інформації, 
оформленні звітної документації, організації спільної інформаційно-
навчальної взаємодії. На нашу думку система LMS Moodle забезпечує 
користувачеві створення навчального середовища, що стає тим 
краще, чим більше людей ним користується, активно формуючи, 
наповнюючи та багаторазово редагуючи інформацію. З метою 
підвищення ефективності самостійної роботи студентів 
використовувалася технологія групових проектів. Був розроблений і 
впроваджений у навчальний процес груповий проект 
«Моделювання економічних процесів підприємства засобами 
інформаційних технологій». 

Одним з завдань курсу для кожної групи було створення 
глосарію термінів (засіб «Глосарій») та довідника спеціалізованого 
прикладного програмного забезпечення (засіб «Вікі») для 
автоматизації діяльності підприємства. Виконуючи ці завдання, 
студенти разом редагували документ, відстежували всі зміни, 
внесені тим або іншим співавтором (з можливістю повернутися до 
будь-якого з варіантів). Оцінка досягнень студента визначалася 
викладачем на підставі взаємної оцінки студентів у ході захисту – 
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презентації проектів. 
Застосовуючи принцип раціонального сполучення колективних і 

індивідуальних форм і способів навчальної діяльності, можна не 
залишаючи навчальне середовище, успішно взаємодіяти з однією 
або декількома навчальними групами. Виникає мережа 
користувачів з рівними правами, які можуть: спільно редагувати 
документи різних форматів, спілкуватися на рівних, залишати 
записи в чаті та форумах [3]. Навчальний простір, залишаючись 
особистим, децентралізується. Можливість створення груп дозволяє 
організовувати спільну роботу над проектами, відводячи під 
кожний проект окрему площадку в мережі. Таким чином, при 
організації навчальної діяльності в мікрогрупах за допомогою 
інтерактивних елементів системи LMS Moodle «Глосарій», «Вікі» 
ми одержали можливість будувати відносини в групі, привносячи 
елемент співтворчості та співробітництва. З однієї сторони ми 
одержуємо робочу площадку для розміщення матеріалів, з іншого 
боку – цінність кожного учасника в рамках цієї площадки 
встановлюється їм самим, вірніше тим внеском, який він вносить у 
спільну справу. 
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ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІХ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ У НАВЧАННІ 
Овадюк О.В. 

Національний технічний університет України  
“Київський Політехнічний Інститут” 

Тези стосуються значної  ролі, яку відіграє використання ІКТ  в 
освітньому середовищі. Тези роблять наголос на великому значенні 
ІКТ для навчального процесу так само, як і для підвищення 
вмотивованості студентів. Розглядають різні форми та 
використання ІКТ в процесі навчання, та їх переваги над 
застарілими методами навчання.  
 

Завдяки прогресу в учбовій сфері, використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті стало дуже важливим. 
Комп'ютери грають велику роль в прискоренні навчання і вони 
також підвищують рівень творчого потенціалу студентів завдяки 
нескінченним завданням, які вони ставлять перед студентами. 
Багато навчальних закладів розширили комп'ютерний потенціал, 
створюючи все більші комп'ютерні лабораторії та класи. Викладачі 
та студенти користуються комп'ютерами, для виконання 
специфічних завдань. Вчителі користуються комп'ютерами , щоб 
створити графічні ілюстрації, які можуть допомогти студентам 
легко сприймати матеріал, студенти ж, у свою чергу, користуються 
комп'ютерами для друкування записів, рефератів, та читання 
електронних книг, які можуть бути завантажені з Інтернету. 

Проте, навчальні заклади та освітні плани не повинні заміщувати 
учителів  комп'ютерами, тому що комп'ютер - тільки інструмент, 
який не може виконувати жодної функції без керівництва 
викладача. Це означає, що викладач завжди має керувати 
навчальним процесом, але користуватися комп'ютерами, щоб 
максимально покращити ефективність своєї роботи а також 
мотивувати студентів до залучення в академічну діяльність. Точна 
ефективність комп'ютерів ще не ясна, але не можна заперечувати, 
що вони спростили шляхи навчання будь-якій дисципліні. Без 
комп'ютерів, освітні засоби, такі як онлайн-освіта або дистанційна 
освіта були б неможливими. 

Комп'ютерні технології можуть бути використані для 
візуалізації: Студенти можуть дізнатися більше, коли вчителі 
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викладають їм, користуючись візуальними ілюстраціями. Зараз, 
коли ми говоримо про комп'ютерні технології, ми маємо на увазі 
такі інструменти, як ПК, Інтернет, "розумні" дошки, iPad, проектори 
та мобільні телефони. Цими інструментами в освіті можуть 
користуватися,як студенти, так і викладачі. Наприклад, учителі 
можуть користуватися "розумними" дошками і проекторами для 
візуалізації матеріалу, що подається, учителі можуть користуватися 
ПК, щоб завдання студентам в аудиторії, студент може 
використовувати ipad, щоб читати на будь-якому ресурсі, або 
ділитися ілюстраціями з іншими студентами групи на уроці. Добре 
відомо, що люди вчаться краще, коли зображення або відео 
інтегровані з текстом. Викладач також може використовувати відео 
з Інтернету і за допомогою проектора демонструвати студентам на 
уроці. 

Комп'ютерні технології - невід’ємна складова дистанційного 
навчання: багато студентів користуються  комп'ютерними 
технологіями, щоб навчатись в будь-якому місці, комп'ютерні 
гаджети на кшталт ipad можуть, завдяки Інтернету, дозволити 
студентам навчатися на різноманітних курсах на відстані. Багато 
університетів і коледжів додало онлайн-освіту до своїх учбових 
розкладів, де вони реєструють студентів з усіх частин світу.  Це 
відкриває для таких студентів можливість відвідувати курси, які 
відсутні у їх навчальних закладах. Також, це надає необмежені 
можливості для отримання другої, третьої освіти, та для поєднання 
навчання та роботи. Наприклад, можна працювати вдень, а ввечері 
відвідувати лекції, та навчатися, за допомогою комп’ютера та 
Інтернету.  

 Комп'ютерна технологія може бути використана в реальному 
часі: на відміну від минулого, коли інформацію по специфічним 
темам можна було знайти тільки в підручниках, сьогодні такий 
підхід працювати не може. Комп'ютерна технологія змінила це. Із 
застосуванням Інтернету, викладачі та студенти можуть отримати в 
реальному часі будь-яку інформацію. Це робить навчання легким. 

Завдяки технологіям, як викладачі, так і студенти можуть дуже 
легко отримувати дані. На відміну від минулого, деякий освітній 
матеріал міг бути доступний тільки у фізичних бібліотеках, і це 
створювало певний бар’єр для тих, хто не мав до них доступу. 
Візьмемо за приклад дистанційне онлайн-навчання. Студент в 
Україні може записатись на той же курс, що і студент в Америці і 



 116

обидва будуть здавати той самий екзамен. Це стало можливим, тому 
що технологія створила електронну навчальну платформу. Вчителі 
можуть призначати завдання для своїх студентів навіть за 
допомогою програм для мобільних телефонів, а студенти можуть 
консультуватися з викладачами використовуючи ті самі програми 
для освіти. Це робить технології номером один у зміні правил в 
освітньому секторі. 

 Навчання стає легким і простим: за звичайних умов, студент 
перебуває на уроці певну кількість часу, і таку саму кількість часу, 
він, відповідно, має доступ до викладача. Та не важко передбачити, 
що навіть у цих умовах, приділити рівнозначну увагу всім 
студентам вчителю буде важко, або просто не вистачить часу. Тому, 
якщо студент не до кінця зрозуміє викладений матеріал, йому 
доведеться звернутися до викладача для додаткового пояснення.  
Але сьогодні на допомогу студенту приходять передові технології, і 
не потрібно спеціально зустрічатись з викладачем. Учителі можуть 
забезпечити освітній матеріал он-лайн і студенти можуть 
звернутися до цього матеріалу віддалено. Якщо студент не зрозумів 
суті матеріалу, він може відправити по пошті запит до форуму 
платформи і його викладач або одногрупник пояснять йому тему 
детально. Це спрощує процес навчання а також економить 
викладачеві час. 

Технологія відкриває академічні кордони: з введенням 
глобальних навчальних систем, студенти можуть мати обирати 
уроки з будь-якої мови з випадковим учителем з іншої країни і вони 
можуть відвідати цей урок, користуючись технологією відео 
конференції. Це звучить неймовірним, тому що цього студента не 
блокують фізичні межі, коли їм треба вивчати щось нове. 
Складнощі отримання візи, ціна за переліт, плата за житло - 
технології скасували усі ці перешкоди.  

Глибина розуміння матеріалу: на уроці, без використання 
технологій, деякі студенти будуть не в змозі зрозуміти матеріал, що 
викладається. Але з допомогою віртуальних керованих 
інструментів, викладач матиме можливість ілюструвати матеріал у 
візуальній формі. Деякі студенти вчаться легко, коли ви надаєте 
пояснення з ілюстраціями, текст іноді важкий, тому що вимагає 
занадто великої концентрації. В цьому випадку, викладач може 
користуватися проектором і демонструвати концепт в деталях. 
Студент не забуде такий вид пояснення, тому що він візуальний, а 
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не вербальний.  
Більшість студентів зацікавленні у глибокому та послідовному 

дослідженні предмету або питання самостійно, замість отримання 
впродовж заняття приблизно 20% від тієї інформації, що вони 
потребують. На сьогоднішній день, розуміючи це, викладачі дають 
студентами теми для самостійних досліджень, або проектів. Вдома, 
користуючись Інтернетом, студент отримує максиму інформації з 
певної теми. Консультуючись в електронному форматі з викладачем 
він отримує поради, вказівки, та має чітке уявлення про напрямок 
своїх дій. Він вчиться буди власним учителем, а викладач, за 
допомогою рекомендацій та виправлення помилок надає 
довершеності тому, чому студент навчився сам.  

Освіта та навчання - це  безперервні життєві процеси, вони не 
мають обмеження для початку та припинення. У нашому 
повсякденні ми вивчаємо нові речі і це допомагає нам змінювати 
життєвий шлях. Освіта забезпечує нас інформацією, а потім нам 
треба вивчити та обробити цю інформацію для нашого власного 
використання. Дуже важливо зробити освіту доступною у будь-
який час для кожного з нас.  Інформаційні технології мають 
здатність пришвидшувати розповсюдження інформації, так що цю 
властивість просто необхідно використати для покращання 
освітнього середовища. З впровадженням інформативних 
технологій студенти отримують можливість навчатися будь-де, 
будь-коли, при цьому ціни на доступ до освітніх матеріалів суттєво 
знижуються. 

Нові технології змінюють засоби навчання, а також сам процес 
навчання. І викладачі і студенти користуються цими новими 
освітніми технологіями для досягнення певних цілей. Нижче, 
наведемо декілька прикладів використання ІКТ у освітньому 
процесі. 

Велика кількість освітніх ресурсів: Інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ) роблять легким доступ до різноманітної 
академічної інформації у будь-який час. Як студенти, так і 
викладачі користуються ІКТ, щоб обмінюватись будь-яким освітнім 
матеріалом. Наприклад: учителі можуть легко забезпечити візуальні 
і звукові заняття для студентів, користуючись комп'ютерами і 
Інтернетом. Це рушить кордони доступу до інформації, тому що 
студент має можливість відвідувати заняття або лекцію, не 
перебуваючи фізично в аудиторії. Також учителі можуть 
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призначати студентам завдання за допомогою електронної пошти 
або форумів у електронних середовищах на зразок кампусів.  

Миттєвий доступ до освітньої інформації: ІКТ прискорюють 
передачу і поширення інформації. Студенти можуть легко 
скористуватися академічними даними за допомогою комп'ютерів та 
додатків до мобільних телефонів. Експерти ІТ кодують освітні 
додатки, які можуть бути використані студентами, щоб отримувати 
інформацію дуже швидко. Ці додатки для мобільних телефонів 
замінюють деякі старі методи подібно до отримання книг у 
бібліотеках, зараз студенти можуть користуватися електронними 
бібліотеками,завантажувати електронні книги, щоб мати до них 
доступ будь-де, будь-коли. Це зберігає час і допомагає читати де 
завгодно.  

Повний навчальний день: на відміну від минулого, навчання 
було обмежене фізичною присутністю на заняттях, студенти та 
викладачі могли отримувати академічну інформацію тільки 
знаходячись безпосередньо в навчальному закладі. Сьогодні усе це 
змінилося, студент має доступ до інформації у  будь-який час. Не 
має ніякого значення, де він знаходиться, або котра зараз година. 
Інформаційні технології спростили онлайн-освіту, і студент в 
Африці відвідує той самий онлайн-курс, що і студент в США або 
Індії. 

 Групове навчання: Інформаційні технології допомагають 
студентам навчатися в групах а також допомагають вчителям 
викладати в групах. Раніше, ми використовували групові 
обговорення в аудиторії, які вимагали участі кожного зі студентів, 
проте сором'язливі студенти могли триматися в стороні від цих груп 
побоюючись самовираження. Наразі, з допомогою інформаційних 
технологій створені академічні форуми, де студенти можуть 
обговорювати специфічну не соромлячись. Вони можуть також 
брати участь у відео та текстовому чаті. Важливим фактором тут є 
те, що не всі студенти, які беруть участь в обговоренні належать до 
однієї групи , факультету, або навіть, навчального закладу. Давайте 
уявимо студента з Києва, який бере участь в дискусії групи 
Гарвардського Університету. Досвід та користь будуть, безперечно, 
надзвичайні.  

Використання аудіо та відео: ІКТ змінили засоби, за допомогою 
яких ми здійснюємо навчання, вивчаємо і інтерпретуємо 
інформацію. Використання аудіовізуальної освіти допомагає 
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студентам вчитися швидше і легше. В протилежність тексту і 
записам на дошці:студентам швидко набридають такі види роботи. 
Студенти втрачають концентрацію та цікавість, якщо текст не 
підкріплений аудіовізуальним матеріалом. Таке підкріплення 
дозволяє студентам насолодитися тим, що вони вивчають. 
Візуалізація за допомогою зображень проектора допомагає 
студентові зрозуміти концепт, тому що деякі з цих зображень цікаві 
і вони виглядають знайомими. Наш мозок має тенденцію 
запам'ятовувати візуальні ілюстрації набагато легше більш ніж 
текст. Це пояснює, чому ви можете легко пам'ятати чиє-небудь 
обличчя але не в змозі пригадати їх імена.  

Дистанційне навчання: ІКТ дозволяє студентам у всьому світі 
навчатися де завгодно за допомогою онлайн-освіти. Це стало 
можливим через широке розповсюдження Інтернету  як в 
розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються. На відміну від 
минулого, коли деякі курси можна було вивчати тільки в 
розвинених країнах, студентам доводилося проходити важкий шлях 
переїзду в іншу країну, що було дуже дорого. Зараз студент може 
мати доступ до цих курсів онлайн.  Багато університетів відкрили 
свої навчальні програми онлайн для всього світу, і за незначну 
плату за навчання, студент має змогу стати частиною цього 
університету. Студенти, що отримують освіту онлайн оцінюються 
так само, як і ті, що фізично відвідують заняття. тими самими 
викладачами 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-
ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОГНІТИВНИХ КАРТ 
Олексів Наталія Анатоліївна 

Луцький національний технічний університет 
У статті обґрунтовано актуальність використання сучасних 
технологій когнітивної візуалізації навчального матеріалу 
Представлено основні принципи та етапи створення інтелект-
карт, їх ефективного застосування при підготовці інженерів-
педагогів комп’ютерного профілю. 

 
Постановка проблеми. Динамічний розвиток ІКТ та 

комп'ютерних засобів, що їх реалізують, докорінно змінює 
можливості сучасного суспільства. Процеси подання, пошуку, 
зберігання, обробки та передачі інформації за допомогою 
комп’ютерних систем накладають свій відбиток на комунікативні 
можливості людей і їхній когнітивний потенціал. Поступове 
становлення інформаційного суспільства вносить трансформаційні 
зміни до всіх сфер діяльності людини, зокрема і до галузі освіти. 

Безперервна модернізація комп'ютерних засобів приводить до 
того, що форми організації навчально-пізнавальної діяльності у 
ВНЗ потребують удосконалення в напряму задоволення зростаючих 
когнітивних можливостей студентів через формування в них вмінь 
та навичок навчатися упродовж всього життя. Складний і 
динамічний характер педагогічної діяльності інженера-педагога 
обумовлений постійною необхідністю модернізації змісту освіти 
відповідно до сучасних досягнень науки і техніки, опануванням та 
впровадженням нових педагогічних методів його подання, що 
ґрунтуються на можливостях когнітивної візуалізації із 
застосуванням комп’ютерних технологій. Це створює потребу в 
удосконаленні системи підготовки інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю на основі науково обґрунтованих 
дидактичних інноваційних технологій. 

Досі збільшення інтенсивності досягалося в основному 
екстенсивним шляхом – збільшенням часу навчання. Сучасна 
педагогіка знає низку прийомів інтенсифікації, але в цілому вони 
проблему не вирішують.[3]. Одним із шляхів вирішення даної 
проблеми, на нашу думку, є активне застосування інтелект-карт в 
навчанні. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання 
інтелект-карт у навчальному процесі активно досліджується як 
закордонними, так і вітчизняними науковцями. І.Радченко 
розглядає технології concept mapping та mind mapping у контексті 
інформаційно-дидактичного середовища; М.Черній визначає карти 
знань як засіб збільшення ефективності засвоєння навчального 
матеріалу учнями та їх застосування за допомогою веб-сервісів; 
М.Бирка обґрунтовує актуальність використання інтелектуальних 
технологій у професійній діяльності вчителів природничо-
математичних дисциплін, основні принципи та етапи створення 
інтелект-карт; В.Яценко відзначає ефективність використання 
даного методу для інтенсифікації навчання інформатики. 

Постановка завдання дослідження. Висвітлення практичних 
аспектів застосування когнітивних карт та обґрунтування 
актуальності їх використання з метою інтенсифікації навчальної 
діяльності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. 

Виклад основного матеріалу. Термін «ментальні»/«коґнітивні» 
мапи («cognitive maps») введено Е.Толменом у 1948 р. [1]. Власне, 
сама техніка створення та використання когнітивних карт 
запропонована та активно розповсюджувана Б. і Т. Бьюзенами у 70-
х роках XXст. Термін «когнітивна карта» має досить багато 
споріднених термінів: «інтелект-карта», «карта розуму», 
«ментальна карта», «карта пам’яті» та інші, менш поширені. 
Концепція такої карти базується на процесі радіального мислення 
(мозок людини здатен одночасно працювати над багатьма думками і 
в різних напрямках – від картинки у центрі до певних значень 
навколо неї) і тому є природним продуктом діяльності людського 
мозку. 80 % інформації з навколишнього світу надходить до 
людини через органи зору, при цьому приблизно за 0,3 секунди 
виникає образ при зоровому сприйнятті [4, с.132]. Водночас зір 
людини вимагає групування інформації, а при сприйнятті 
навчального матеріалу структурування та схематизація текстової 
інформації набуває значної ваги [мнемоніка]. А. Астахова зазначає, 
щоб пізнавальні процеси були ефективними, вони повинні 
опиратися на когнітивні  візуальні форми відображення знань. 

Оскільки особливістю побудови когнітивних карт є 
використання радіального запису, на противагу лінійному, ця 
форма представлення навчальної інформації є відмінною графічною 
інтерпретацією, що буде стимулювати роботу пам’яті – ефективно 
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відновлювати, продукувати, генерувати знання. Лінії та зв’язки нам 
говорять нам говорять набагато більше, ніж лінійний текст. 

Розглянемо практичні аспекти використання когнітивних карт. 
Візуалізація знань нормативної дисципліни «Інтернет-технології» в 
процесі підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю 
передбачає активне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, адже важливо не лише ефективно представити 
навчальний матеріал для даної категорії фахівців, а й донести їм 
методику та технологію такої генералізації знань з метою 
формування у них професійної компетентності як у виробничій, так 
і в освітній діяльності. Когнітивна візуалізація знань дозволяє 
виділити в навчальному матеріалі ключові елементи (опорні 
пункти), що сприяє ефективному його запам’ятовуванню за рахунок 
компактного та упорядкованого розташування. 

Досить часто буває, що опрацювавши лекційний матеріал 
студент ніби все зрозумів, але за кілька тижнів більша його частина 
забувається, і коли настає час контролю знань потрібно знову все 
перечитувати. Порахуємо, одна лекційна година відповідає 3,3÷4 
стандартним сторінкам тексту [2, с.109], а обсяг основного тексту (у 
сторінках) курсу не повинен перевищувати величини 4Х – обсяг 
навчального курсу «Інтернет-технології» складає 36 лекційних 
годин, то 4 * 36 = 144 сторінки – максимально допустимий обсяг 
основного тексту, при цьому основний текст лекційного матеріалу 
включає сумарний обсяг всіх розділів курсу. Для того, щоб 
перечитати такий обсяг матеріалу потрібен час, а хотілося б 
переглянути кілька сторінок конспекту, які б з 90% точністю 
дозволили відновити всю інформацію про прочитані 144 сторінки. 
Окрім того, коли студенти конспектують навчальний матеріал у 
вигляді когнітивної карти, вони аналізують, краще розуміють хід 
думок лектора. Для кращого запам’ятовування створеної карти, її 
необхідно повторити кілька разів. За Т. Бьюзеном, після однієї 
години учбової роботи оптимальними інтервалами часу для 
повторення пройденого матеріалу є наступні:через 10 хвилин – 
повторення протягом 10 хвилин; через 1 добу – повторення 
протягом 2-4 хвилин; через 1 тиждень, 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 
1 рік – достатньо повторення протягом 2 хвилин. В результаті, 
засвоєний матеріал виявиться закріпленим в довготривалій пам'яті. 
Під повторенням мається на увазі, що потрібно не просто 
споглядати когнітивну карту, а пробувати по пам'яті її відтворити, 



 123

лише потім порівнювати те, що пригадали з оригіналом. 
Когнітивні карти є наочним інструментом для структурування та 

аналізу знань. Створення зорової опори в побудові логічної 
послідовності представлення навчального матеріалу. Розглянемо 
методику використання інтелект-карт під час вивчення 
теоретичного матеріалу зазначеної вище дисципліни. На етапі 
сприйняття навчальної інформації відбувається отримання нових 
знань, що представлені у лаконічній та логічно-організованій формі. 
На рис.1 представлено когнітивну карту на тему «Властивості 
шрифту CSS», на якій не просто зазначені властивості шрифту, а й 
наочно відображено, який вигляд матиме шрифт при застосуванні 
того чи іншого значення для цієї властивості, тобто, когнітивні 
графічні елементи (принцип когнітивної візуалізації). 
Маніпулювання кольором при візуалізації знань та розмірами 
об’єктів формує смислові акценти (В. Шаталов) при представленні 
даної теми. 

 
Рис. 1. Когнітивна карта «Властивості шрифту CSS» 

Обсяг знань, представлений на даній інтелект-карті, в 
традиційно-лінійному викладі є досить великим, і його 
конспектування студентами потребує значних затрат часу без 
свідомого сприйняття, при цьому знайти найсуттєвіше в візуально 
монотонному тексті досить складно. Осмислення візуалізованих 
знань відбувається реалізується за допомогою озвучування та 
детального аналізу представленого матеріалу, створення 
асоціативних зв’язків  з раніше отриманими знаннями. 
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Запам’ятовуванню навчального матеріалу, представленого за 
допомогою когнітивної карти, сприяє цілісне сприйняття органічно 
структурованих дидактичних об’єктів. Візуалізація знань за 
допомогою інтелект-карти та її ефективного використання в 
навчальному процесі згідно техніки інтелектуального 
запам’ятовування потребує показу інформації на початку і на кінці 
заняття,  унікальна за змістом і формою й викликає загострене 
сприйняття одного з п’яти органів чуттів. Таким чином, наочність 
спрощує аналіз даних та запам’ятовування великих обсягів 
інформації. 

Варто зазначити, що студенти після опрацювання презентації за 
темою самостійно створюють когнітивну карту (закріплення 
навчального матеріалу): роздаються карти прогалин знань [5, с.39] – 
копії інтелект-карти, використаної на занятті, які містять лише 
основу, – потрібно заповнити пропуски, після чого відбувається 
обговорення та оцінювання повноти відображення інформації. 

Наприкінці заняття викладач знову представляє власну інтелект-
карту, що сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів та закріпленню здобутих знань. 

Також, на нашу думку, дуже ефективним є використання 
інтелект-карт в умовах самостійної роботи, що допомагає студентам 
в систематизації та уточненні класифікації й приналежності 
дидактичних об’єктів з метою надихнути на пошук й 
проаналізувати навчальний матеріал. 

Процес створення когнітивної карти студентами відбувається за  
наступним алгоритмом дій: 

1.   Визначення об’єкта вивчення (центрального образу), в якому 
змістовно виражено тему, яку буде досліджувати студент. На 
даному етапі важливо зібрати весь матеріал по даній темі, щоб він 
був під рукою. 

2. Підбір базових порядкових тез для головних гілок інтелект-
карти. На цій стадії слід приділяти пильну увагу правильному 
вибору ключових понять, що будуть представлені на когнітивній 
карті. Кожне слово чи фраза поєднані між собою, а також з 
початковою ідеєю або концепцією. Від центрального образу 
потрібно відвести гілки, на яких будуть написані найважливіші 
ключові слова і думки, що стосуються даної теми. 

3. Доповнення інтелект-карти додатковими відомостями. 
Щодо кількості гілок, що відходять від базових понять (головних 
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гілок), бажано, щоб вона була невеликою (принцип простоти), але 
прин-цип повноти вимагає, щоб питання, що розглядається було 
висвітлено максимально. На цій стадії слід активно 
використовувати коди, кольори, рисунки (н-д, як буде виглядати 
об’єкт після застосування до нього певної властивості) тощо. 

4. Редагування когнітивної карти, у ході якого остаточно 
продумується виклад основних та другорядних думок, їх порядок, 
класифікація, ієрархія. На цьому етапі важливим є розмежування 
дидактичних об’єктів, що вивчаються, адже продовжувати будувати 
і доповнювати інтелект-карту можна як завгодно довго, знаходячи 
нові зв’язки, спільні, додаткові характеристики і т.п. В такому 
випадку доцільно створити декілька інтелект-карт, що будуть 
відображати завершену модель розглянутих дидактичних об’єктів 
відповідно до цілей створення інтелект-карти та багатогранності 
самих дидактичних об’єктів. Слід враховувати психофізіологічні 
особливості людини при розміщуванні інформації, її компонуванні, 
перше обмеження, про яке слід пам'ятати, – це можливості 
короткочасної (оперативною) пам'яті людини. Так, «середня» 
людина не здатна утримувати в оперативній пам'яті інформацію 
більш ніж про 5...9 об'єктів. Це означає, що черговий 
інформаційний кадр не повинен містити більше 9 різних елементів. 
Після того, як людина перестає спостерігати об'єкт, його параметри 
утримуються в оперативній пам'яті обмежений час. Тому, якщо для 
сприйняття чергового кадру потрібно співвіднести його з одним з 
пред'явлених раніше, краще відтворити його основні елементи ще 
раз (або помістити посилання на необхідний кадр) [2, с. 70]. 

5. Остаточна редакція когнітивної карти. Оскільки 
декларативна пам'ять є одним з видів тривалого запам’ятовування, 
яке дозволяє відтворювати певні факти, події, побудова інтелект-
карт сприяє усвідомленому осмисленню, і відповідно, навчанню. 

Висновки. Інтелект-карта – це той інструмент, який дає змогу у 
стислій, вербально-образній формі глибоко й міцно засвоювати 
навчальний матеріал за рахунок ефективного структурування, 
обробки інформації та мислення, використовуючи весь свій творчий 
та інтелектуальний потенціал. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ  
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

Олійник Н.Ю. 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

У роботі розглядаються особливості зворотного зв’язку у 
дистанційному навчанні. Наводиться визначення зворотного 
зв’язку у дистанційному навчанні. Подаються умови підвищення 
комфортності навчання та особливості діяльності викладача в 
процесі реалізації зворотного зв’язку. У якості одного з чинників  
ефективного управління навчальною діяльністю студентів 
розглядається частота зворотного зв’язку. Визначені характерні 
риси ефективного зворотного зв’язку у дистанційному навчанні. 

 
Дистанційне навчання сьогодні активно впроваджується у всі 

форми навчання у вищих навчальних закладах України, 
створюються системи дистанційного навчання, розробляються 
дистанційні курси. Одночасно з тим гостро постає проблема якості 
дистанційної освіти. Дистанційні курси, які розміщуються в 
системах дистанційного навчання ВНЗ досить часто розробляється 
його авторами, як зліпок з традиційного курсу (мова йде, перш за 
все, про курси, що побудовані за принципом «прочитав веб-
підручник і здав он-лайновий тест»). На думку російських 
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дослідників такі курси вже з самого початку приречені на невдачу  
[3]. Як зазначає Хуторський А.В., «…дистанційне навчання 
неможна зводити лише до удосконалення заочного навчання, коли 
звичайна пошта замінюється електронною, або до простого 
перенесення інформаційних технологій в сферу освіти» [9]. 

Одним із основних складників дистанційного навчання, який 
дозволяє забезпечити ефективне керування дистанційним 
навчальним процесом є зворотний зв’язок. Під зворотним зв’язком 
у дистанційному навчанні будемо розуміти взаємодію учасників 
дистанційного навчання з метою обміну інформацією, яка дає 
можливість розуміти одне одного в процесі навчання і налагодити 
ефективну взаємодію через засоби системи дистанційного навчання. 
Зворотний зв’язок в дистанційному навчанні в певній мірі 
відрізняється від традиційного навчання, що зумовлено перш за все 
особливостями дистанційного навчання: зміщенням акцентів на 
самостійну роботу студентів; необхідністю певного рівня 
готовності викладачів і студентів до використання комп’ютерно-
комунікаційних технологій та володіння навичками кваліфікованого 
користувача комп’ютерних засобів та сервісів Інтернет; зміною 
алгоритму взаємодії між суб’єктами навчання, які зумовлені новими 
дидактичними засобами; наявністю певної відстані між суб’єктами 
навчання та асінхроністю роботи. При цьому спілкування між 
студентом і викладачем відрізняється не тільки в фізичному, але й в 
психологічному аспектах. Спілкування відбувається 
опосередковано через комп’ютер, студент здебільшого виконує 
завдання самостійно на основі тих рекомендації, які надає йому 
викладач дистанційно. Тож однією з функцій зворотного зв’язку є 
забезпечення комфортності навчального середовища, яке в свою 
чергу сприятиме підвищенню ефективності навчання. Зворотний 
зв’язок має забезпечувати наступні умови: ввічливе звернення та 
повага, своєчасне та аргументоване оцінювання, змістовні 
доброзичливі коментарі (можливо з гумором), недопустимість різко 
критичних та грубих зауважень, наявність чітких рекомендацій 
щодо алгоритму роботи у курсі, стимулювання за активну роботу, 
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оперативний зворотний зв’язок. 
Питанням зворотного зв’язку в навчальному процесі 

присвячують свої роботи як вітчизняні, так і зарубіжні педагоги, 
філософи і психологи, причому більшість з них розглядають 
зворотний зв’язок у навчальному процесі як одне з центральних 
понять в освіті. Так, розглядаючи основні теоретичні моделі та типи 
зворотного зв’язку, Лукьяненко О.Д. робить висновок про те, що від 
оптимального функціонування зворотного зв’язку багато в чому 
залежить успішність реалізації процесу навчання в цілому[6]. 

Зимня І.А. розглядає зворотний зв’язок в контексті схеми 
педагогічної взаємодії в усьому різноманітті її ланок (джерело, 
ситуація, канал зв’язку, зворотний зв’язок [2]. При цьому зворотний 
зв’язок, що здійснює контроль, регуляцію та управління, 
визначається як будь-яка інформація про процес або результати 
виконання певної дії. 

Кухаренко В.М. в якості основної функції зворотного зв’язку 
називає отримання інформації про навчальну діяльність студентів, 
«щоб запроектувати і розробити детально систему навчальних дій, 
які забезпечували б ефективне досягнення навчальних цілей»[5]. 

Дидактичні принципи організації дистанційного навчального не 
відрізняються від принципів навчання у традиційній системі, проте 
реалізуються вони специфічними способами, що обумовлені 
особливостями дистанційних технологій навчання та можливостями 
інформаційного середовища Інтернет [7]. За Беспалько В.П., в 
такому навчанні повинна бути реалізована «покрокова навчальна 
процедура в повному обсязі: інформація, операція, зворотний 
зв'язок і контроль» [1]. 

Спираючись на дослідження V. M. Denmark, I. J. Podsen, можна 
зробити висновок, що зворотний зв’язок у дистанційному навчанні 
доцільно розглядати в контексті триєдиної комбінації основних дії, 
які забезпечують продуктивну взаємодію студентів і викладача: 
спостереження, обговорення і зворотний зв’язок [10]. З нашого 
погляду до процесів, що забезпечують зворотний зв’язок, слід 
віднести також оцінювання результатів роботи студентів 
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викладачем, взаємне оцінювання і самооцінювання студентів. 
На нашу думку одним із основних чинників встановлення 

ефективного зворотного зв’язку в дистанційному навчанні є 
забезпечення максимально можливої віртуальної присутності 
викладача у дистанційному курсі, що нерозривно пов’язано з 
інтерактивністю. Інтерактивність в дистанційному навчанні 
відбувається на двох рівнях: на рівні взаємодії викладач і студент 
або студент-студент та на рівні взаємодії студентів з засобами 
навчання, в даному випадку з електронними. То ж викладач не 
тільки має володіти інтерактивними педагогічними технологіями, 
так і мати досвід їх застосування у системі дистанційного навчання 
для створення освітнього середовища, що дозволяє студентові 
одержати знання і навички, вирішувати реальні проблеми у своїй 
діяльності [4]. Зважаючи на неможливість прямого перенесення 
педагогічних технологій у систему дистанційного навчання, на 
викладача покладається функція пристосування сучасних 
дидактичних методів і прийомів до їх використання у дистанційній 
формі навчання через використання Інтернет-технологій, Web-
технологій та елементів і ресурсів системи дистанційного навчання. 
При цьому викладач має оперативно реагувати на оприлюднені 
думки студентів, вести активну дискусійну роботу у форумах, 
надавати постійну допомогу на спеціальних форумах або в чатах, 
забезпечити умови для спілкування студентів між собою тощо. 

Дуже важливе значення має частота зворотного зв’язку, яка є 
суттєвим чинником щодо управління навчальною діяльністю 
студентів. Частота зворотного зв’язку визначається такими 
чинниками: організаційна форма навчання, ступінь самостійності 
студентів та результати їх роботи, кількість помилок студентів у 
виконаних завданнях, дотримання графіку виконання завдань, 
розміщених у курсі. 

Для ефективного зворотного зв’язку характерні: збалансованість 
та доцільність, точність і спрямованість на конкретну дію або 
продукт діяльності, своєчасність і оперативність, доступність і 
аргументованість, заохочення до самооцінки, шанобливість. 
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Зворотній зв’язок має допомагати студентові відстежувати свій 
прогрес, планувати майбутні досягнення, переживати почуття 
задоволення від виконаної роботи. Викладач може здійснити 
помітний позитивний вплив на роботу студента за допомогою таких 
заходів, як конструктивна критика, необхідна підтримка, але при 
цьому студент повинен відчувати повагу і зацікавленість викладача 
у результативні роботі студентів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КУРСІ «ІКТ В ОСВІТІ 
ТА НАУЦІ» ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

Прокопенко А.І., Олійник Т.О., Леонтьєва О.Ю. 
Харківській національний педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди 
У статті висвітлено особливості курсу, що спрямовано на 

модернізацію процесу підготовки педагогічних кадрів до цифрового 
громадянства у педагогічному університеті. В основу концепції 
покладено ідеї, які є підґрунтям вдосконалення вищої педагогічної 
освіти: освітнє середовище нового покоління та відкриті освітні 
ресурси. Акцентовано на розбудови нової системи соціально-
педагогічної взаємодії в суспільстві знань. 

  
У сучасному суспільстві підвищення якості людського капіталу – 

це загальний підхід до розвитку освітньо-наукових систем при 
переході до суспільства знань, що обумовлює нове розуміння 
соціалізації людини. Прогресивні ВНЗ вже посилюють увагу до 
підготовки фахівців, що здатні досліджувати шляхи підвищення 
ефективності соціальних програм, розробки та реалізації 
соціокультурних проектів, підтримки соціальних ініціатив тощо. 
Без сумніву, пріоритетними є дослідження, що спрямовані на 
розв’язання проблем віртуальної спільноти, зокрема опанування 
засобами мережі Інтернет як нової системи соціально-педагогічної 
взаємодії. Отже з орієнтацією на випереджувальний світовий 
розвиток галузі ІКТ педагогічні кадри мають стати ключовим 
ланцюгом зазначених процесів. 

Інформатизація освіти – це складний процес, що уможливлює 
поглиблення та розширення колективного досвіду і розуміння 
освітніх процесів, який призводить до підвищення якості 
інструментів, ресурсів та ефективного їх використання у 
віртуальній реальності, що обумовлює формування нової галузі 
педагогічної науки – інформаційної педагогіки. 

У такий спосіб в курсі «Інформаційні технології в освіті та 
науці» педагогічних університетів нами здійснено розробку 
інноваційної технології щодо підходів з підготовки майбутніх 
вчителів до використання сучасного інструментарію у педагогічній 
діяльності в умовах розбудови інформаційного освітнього 
середовища. Водночас із освітньою складовою вона містить ще й 
дослідну, що пов’язано з формуванням педагога-дослідника, який 
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зацікавлений впровадженням інноваційних засобів ІКТ.  
Серед найбільш важливих інструментів і засобів систем 

відкритої освіти, що рекомендовані експертами, студенти 
знайомляться з науково-освітніми інформаційними мережами, 
глобальними мережами вчителів-новаторів, технологіями 
електронного, мережного та дистанційного навчання, сучасними 
мобільними засобами, спеціальними технологіями підтримки 
віртуальної навчальної діяльності, засобами підтримки е-
комунікацій, електронними предметно-інформаційними ресурсами, 
персоналізованими інформаційними середовищами, спеціальними 
технологіями підвищення ефективності проектування та 
використання комп’ютерно-орієнтованих навчальних систем. 

Провідна ідея курсу полягає в формування трьох ключових 
компетентностей вчителів, зокрема: вміння працювати з сучасним 
знанням, технологією і інформацією, вміння працювати з іншими 
людьми, а також вміння працювати з суспільством і у суспільстві. 
Розробку курсу було здійснено у відповідності до міжнародних 
стандартів з підготовки майбутніх педагогів, що було окреслено у 
програмах провідних організацій щодо принципів формування 
компетентностей і кваліфікацій вчителів [1-6]. 

Водночас, враховуючи, що однією з визначальних задач 
інноваційної вищої освіти стає розробка і реалізація програм, що 
зумовили впровадження "філософії" лідерства, за якою громадська 
робота створює оптимальні умови для формування якостей, що 
гарантують генерацію неординарних підходів, свіжих ідей, 
сміливих рішень. 

Зокрема, наш досвід переконує, що серед першочергових 
інновацій навчальної дисципліни „Інформаційні технології в освіті 
та науці» необхідно визначити такі: а) оцінювання якості сучасних 
засобів ІКТ у відповідності до власних потреб та потреб цільової 
аудиторії; б) розповсюдження серед студентів ресурсів та 
технологій продуктивної самостійної роботи (зокрема, сучасні 
методи метапізнання, дослідницької та аналітичної роботи), а також 
альтернативних форм отримання освіти; в) впровадження різних 
форм формувального оцінювання та самооцінювання для 
всебічного моніторингу результатів освітньої діяльності; г) 
модернізація змісту програм і курсів на засадах переосмислення 
дидактичних підходів та методів, що спрямовані на формування 
нових способів мислення та взаємодії; д) педагогічний дизайн 
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персоналізованого освітнього середовища у відповідності до 
власних потреб та потреб цільової аудиторії. 

У відповідності до цього в курсі особлива увага приділяється 
свідомому опанування викладачами сучасними підходами до 
інтеграції інноваційних засобів ІКТ з навчальними програмами, 
навичок постановки та розв’язання компетентнісних завдань з 
використанням відкритих освітніх ресурсів (ВОР) загального і 
спеціального призначення, впровадження систем дистанційного 
навчання (LMS – Learning Management Systems), технологій 
якісного оцінювання навчальних досягнень студентів елементів 
гейміфікації, критичному осмисленню медіа ресурсів тощо. 

Протягом семестру відбувається формувальне оцінювання 
студентів переважно у формі портфоліо як засобу об’єктивного 
вимірювання їх навчальних досягнень, що відображає результати 
навчально-дослідницьких розробок за обраними із набору 
запропонованих компетентнісних завдань. Зрозуміло, що у такий 
спосіб підвищується якість формування не тільки цифрової та 
медіа-грамотності студентів, але й їх підготовки до самостійної і 
колективної проектної роботи, подальшого розвитку їх 
інтелектуального потенціалу, зокрема, критичного та творчого 
мислення. 

Зазначимо, що для розв’язання таких завдань доцільно 
конструювати освітнє середовище нового покоління, що 
характеризується підвищенням рівня інтелектуалізації засобів, їх 
доцільного і раціонального інтегрування, забезпеченням гнучкості 
та адаптивності створюваних комп’ютерно-орієнтованих систем 
навчального призначення відповідно до індивідуальних потреб 
певного кола користувачів. 

До складу такого середовища входять (1) мережеві навчальні 
платформи, хмарні, мобільні технології, засоби відкритої освіти, 
гейміфікації, соціальних медіа, засоби і технології агрегування 
електронних динамічних навчальних об’єктів; (2) онлайн-
підручники та електронні книги, які характеризуються привабливим 
дизайном, інтерактивним контентом, зручним доступом 
(гіперпосилань) до необхідної інформації, вбудованими веб-
додатками, (фото, відеороликами, анімацією, квестами, інтелект-
картами, засобами інфографіки, автоматизованою логікою 
формування індивідуальних навчальних траєкторій, засобами 
самоперевірки та оцінювання тощо). 
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Таким чином, потреба у підготовці педагогічних кадрів та 
постійному їх вдосконаленню обумовлює необхідність ґрунтовних 
досліджень цих процесів та визначає головну задачу освітньої 
політики – це формування провідних компетентностей майбутніх 
освітян, що спрямовані на управління інноваційною освітою як 
базовим інструментом вдосконалення суспільних моделей за умов 
інтеграції освітнього процесу і громадської діяльності, 
компромісного поєднання професійної та соціальної активності. 
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ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ Е-НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

Осадча К.П., Осадчий В.В. 
Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім.Б.Хмельницького 
Авторами описані можливості соціальних мереж (Facebook, 

Google+, ВКонтакте) для організації електронного навчання у 
вищому навчальному закладі. Зокрема охарактеризовано їх 
переваги, додатки для освіти, які можна використовувати в 
організації процесу е-навчання з дисциплін вищого навчального 
закладу. Подано технологію використання соціальних мереж для 
цілей електронного навчання та зазначено їх недоліки. 

 
В інформаційну епоху соціальні мережі стають важливим 

комунікаційним інструментом, що широко використовується у 
багатьох сферах людської діяльності: маркетингу, політиці, 
соціології. У науковій літературі [2], [3], [4] проаналізовано теорію і 
практику їх використання у освітніх цілях, зокрема для реалізації 
електронного  навчання [1]. 

Cоціальні мережі являють собою спільноту людей, пов'язаних 
спільними інтересами або потребою у спілкуванні. Соціальні 
мережі, що існують в Інтернеті, використовують спеціалізовані 
програмні сервіси, інтернет-сайти та портали для забезпечення 
взаємодії людей в групі або групах [3, 150]. Соціальні мережі – 
інтерактивні багатокористувацькі веб-сайти, контент яких 
наповнюється самими учасниками мережі. Сайт являє собою 
автоматизоване соціальне середовище, що дає можливість 
спілкуватися групі користувачів, об’єднаних спільним інтересом. 
Зв’язок здійснюється за допомогою веб-сервісу внутрішньої пошти 
або миттєвого обміну повідомленнями. У різних регіонах 
популярність соціальних мереж різна [5, 63]. За кількістю 
користувачів лідирують Facebook (1,32 млрд), Google+ (540 млн), 
Twitter (500 млн), LinkedIn (300), ВКонтакте (228 млн), MySpace (25 
млн), серед українських варто відмітити Connect.ua (640 тис) (дані зі 
сторінок Вікіпедії). 

На основі аналізу і досвіду роботи із інструментарієм 
електронного навчання (платформи дистанційного навчання, 
сервіси Веб 2.0, хмарні сервіси), ми зробили висновок про переваги 
соціальних мереж у електронному навчанні: 
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1) доступність 24/7; 
2) зручний і знайомий більшості студентам і викладачам 

інтерфейс допомагає економити час на оволодіння новими 
технологіями, отже навчання може бути відразу спрямоване на 
вивчення навчальних матеріалів; 

3) можливість додавання даних різного формату (текст, 
документи, відео, малюнки); 

4) наявність додатків різної функціональності для освітніх цілей; 
5) можливість додавання зовнішніх компонентів незалежних 

розробників, наприклад засоби для тестування знань; 
6) забезпечення взаємозв'язку за допомогою різноманітних 

засобів для спілкування (чат, меседжери, нагадування, календарі); 
7) використання соціальних мереж урізноманітнює і робить 

приємним навчальну діяльність, отже ймовірно, навчання буде 
більш успішним завдяки підвищенню мотивації. 

Зупинимося на характеристиці додатків для освіти, що наявні у 
найбільш популярних соціальних мережах. 

Facebook є безкоштовною альтернативою платформам 
соціального навчання (наприклад, TOPYX), надає можливість 
упорядкувати матеріал і розташувати події в хронологічному 
порядку, що дозволяє відтворити історію, як предмета вивчення, так 
і розвитку самої дисципліни. Цю соціальну платформу характеризує 
зручний спосіб додавання матеріалів, система оповіщення про дії 
користувачів, статистика переглядів конкретних публікацій, 
можливості групового й особистого спілкування, відео-зв'язок, а 
також естетичний, функціонально-насичений інтерфейс. Facebook 
може бути використаний для створення самостійного навчального 
курсу в поєднанні з іншими соціальними медіа-платформами, 
такими як Twitter, або як додаток до курсу на основі навчального 
середовища. Користувачі цієї мережі можуть також підписатися на 
отримання оновлень групи через RSS-канали. Важлива інформація 
легко поставляється без необхідності входу в систему. 

У Facebook є достатня кількість освітніх додатків, Можна 
виділити додатки для читання та рекомендування книг (Goodreads, 
Bookmate, I'm Reading), продуктивної роботи (To Do Reminder, 
Calendar, Spring.me, Pinterest), для роботи з документами (POLARIS 
Office), обміну файлами і документами (SlideShare, Pipe, TOP Docs, 
Docs), створення флеш-карти для вивчення термінів (Flashcards  
[+]), вивчення мов («Английский язык с LinguaLeo», Memrise, 
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busuu.com, UnlockYourBrain), проведення досліджень (StudyBlue, 
UIowa Data Collection, Causes), навчальні ігри ("Бизнес в кармане", 
Math Minute) тощо. 

Перевагами Google+ для використання у електронному навчанні 
є повна інтеграція з сервісами Google (Gmail, YouTube, Picasa, 
Hangouts, Карти, Диск, Календар та ін.). Спільнота Google+ є 
місцем, де студенти і викладачі можуть взаємодіяти у процесі 
навчання. Викладач може розмістити матеріали будь якого типу на 
сторінці спільноти (текст, зображення, посилання на електронний 
ресурс, відео), запросити студентів на подію чи на сеанс відео-
зв’язку у Hangouts, розмістити опитування за допомогою 
розширення ChromeDoShare. Кола, які використовуються у Google+ 
для групування користувачів, є зручним засобом для спілкування і 
спільного використання ресурсів і матеріалів. Зручною функцією у 
Google+ є налаштування публікації повідомлення: можна 
заборонити робити повторне опублікування повідомлення, можна 
поширювати повідомлення лише певному колу у мережі. Тобто 
одна з ключових відмінностей Google+ у тому, що він полегшує 
обмін інформацією з ізольованими підгрупами контактів, щоб не 
посилати всі оновлення для кожного онлайн "друга". 

У Google+ додатки не інтегровані у соціальну мережу. Їх можна 
використовувати у структурі браузера Chrome через додавання з 
Інтернет магазину (https://chrome.google.com/webstore/ 
category/apps). Скориставшись каталогом додатків, у розділі 
«Освіта» можна знайти три підгрупи додатків для навчання 
«Академічні ресурси», «Іноземні мови», «Інструменти для 
адміністраторів і учителів», «Сім’я». Найбільш цікавими додатками 
першої підкатегорії є: PowToon – додаток для створення анімованих 
презентацій і відео-роликів; Anatomy Games – інтерактивний 
анатомічний атлас; Lucidchart for Education – для створення діаграм; 
GeoGebra – динамічне математичне середовище для всіх рівнів 
освіти, що включає в себе геометрію, алгебру, таблиці, графіки, 
статистику і арифметику, в одному зручному у використанні пакеті; 
Quizlet, StudyStack – комплекс інструментів для навчання (картки, 
ігри, тести, вікторини, кросфорди). Серед інструментів для 
адміністраторів і учителів доцільно згадати такі комплексні сервіси 
для навчання як LearnBoost, Schoology, Google Classroom тощо. 

Соціальна мережа ВКонтакті підходить для реалізації певного 
кола викладацьких завдань, адже цю соціальну мережу відрізняють: 
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масштаби інформаційного простору; зручна і логічна організаційна 
оболонка віртуального співтовариства (розділи фото, відео, аудіо, 
новин з Вікі-розміткою, яка дозволяє впорядкувати інформацію в 
групі більш детально); захищеність інформації (закритий доступ в 
групи і безпека персональних сторінок); можливості інтеграції з 
зовнішніми Інтернет-ресурсами: посилання на сайти, коди і віджети 
для сайтів тощо; привабливість соціальної мережі для учасників 
практик: студентів і викладачів [6]. У мережі не достатньо 
розвинена система освітніх додатків, серед яких можна виділити 
такі групи: для організації навчального процесу («Расписание 
уроков», «Моя зачетка», «Календарь», «По Плану. Список дел»), 
бібліотечні каталоги та довідкова література («Образовательная 
литература», «Всё для учёбы», «В школу, ВУЗ – помощь 
школьникам и студентам»), перекладачі (Translate.Ru, 
«Продвинутый переводчик»), для вивчення мов («Мой английский 
язык», «Русский язык»), додатки для вивчення хімії («Таблица 
Менделеева», «Химия»), математики («Решение квадратных 
уравнений», «Matemonline», калькулятори, «Построитель 
графиков», «Военная математика 3В»), географії (Geography IQ, 
Geographicus, «География»), інформатики («Загадочные 
алгоритмы»), психології (різноманітні тести) та ін. Також можна 
скористатися тематичними сторінками і групами для отримання 
інформації з предмету, що цікавить («Информатика» «Биология», 
«Астрономия»,  «Физика» и др.). 

Можна запропонувати таку технологію використання соціальної 
мережі для цілей електронного навчання: 

1. Викладач створює сторінку (групу) у соціальній мережі, 
обирає її оформлення і структуру. 

2. Викладач додає теоретичний матеріал (текст, документи, 
посилання на сховища файлів, відео- і аудіо-контент, ілюстрації). 
Тут можливі два варіанти: або матеріал буде додаватися поступово 
по мірі вивчення матеріалу за певним планом, або він буде 
розміщений увесь відразу. У останньому випадку студентам 
доцільно запропонувати програму вивчення або інструкцію щодо 
послідовності і термінів його вивчення. 

Матеріали у соціальній мережі додаються шляхом опублікування 
повідомлень на «стіні», до яких можна прикріпити файли різних 
форматів (текстові, графічні, музичні, архіви, відео тощо) або 
додати посилання на матеріали у мережі (веб-сторінки, малюнки, 
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документи у хмарних сховищах, відео з відеохостингів, презентації 
з слайд-хостингів тощо). 

3. Викладач планує публікацію практичних завдань. Як і у 
випадку з теоретичним матеріалом можливі варіанти послідовного 
чи повного розміщення завдань з відповідними інструкціями. 
Залежно від характеру дисципліни практичні завдання можуть 
носити дискусійний характер, і обговорення питань чи проблем, що 
вивчаються, доцільно переносити у форум (наявний у ВКонтакті) 
або у коментарі до запису (Facebook, Google+). 

4. Викладач запрошує до групи студентів. Для цього 
використовуються стандартні засоби самої мережі. Найчастіше 
викладач може запросити у групу лише тих користувачів, які є його 
«друзями» у мережі. Слід звернути увагу на те, що групи у 
соціальних мережах можуть бути закритими, тобто викладач може 
запросити лише студентів певної академічної групи і, крім них, 
ніхто не буде бачити навчальні матеріали. 

5. Студенти працюють з матеріалами, консультуються з 
викладачем. 

6. Викладач планує засоби контролю. Для цього можна 
використовувати, наприклад, додавання опитування до запису. 
Проте його функціональні можливості обмежені: можна поставити 
лише одне запитання, автоматичного оцінювання і обмеження у 
часі не використовується. Викладач може скористатися наявними у 
соціальній мережі тестовими додатками, наприклад, у ВКонтакті є 
такі додатки «Тесты по математике», «Тест на знание ПК». Проте 
доцільніше буде застосувати для тестування сторонні сервіси такі 
як Майстер-Тест, Let's test, «Банк Тестов» (banktestov.ru/test/create), 
«Тесты» (tests.pp.ru/constructor /begin.phtml) та ін. 

7. Студенти виконують контрольні заходи. 
8. Викладач робить висновки про вивчення студентами 

навчального матеріалу і публікує результати. Для цього можна 
скористатися особистими повідомленнями, або опублікувати на 
«стіні»  документ з результатами всієї групи у відкритому вигляді. 

9. Викладач видаляє студентів з групи, таким чином завершуючи 
навчання. 

Недоліки соціальних мереж: 
1. За наявності значної кількості матеріалу важко орієнтуватися у 

ньому, щоб знайти потрібний. 
2. Незручно контролювати відвідуваність сторінки у соціальній 
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мережі студентами, тому, що у функціоналі є можливість перегляду 
лише загальної статистики відвідування, а не особиста по кожному 
користувачу. 

3. Атмосфера соціальної мережі відволікає від процесу навчання 
(у будь-який час, наприклад, у процесі відео-семінару, можуть 
приходити повідомлення або сповіщення). Студенти повинні мати 
високу мотивацію до навчання, щоб бажання переключитися на 
сторінки розважального характеру не превалювали над бажанням 
отримати знання, напрацювати вміння і навички для майбутньої 
професійної діяльності. 

Організація електронного навчання і віртуальної взаємодії в 
соціальних мережах надає можливість використовувати всі 
переваги інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 
діяльності викладача, який розвиває таким чином навички 21-го 
століття у студентів. Це спосіб і шлях оптимізації викладацької 
практики, який дозволяє викладачеві розширити інформаційне 
забезпечення навчальної дисципліни; студенту - проявити свій 
творчий потенціал. Соціальні мережі допомагають викладачам і 
студентам співробітничати у сфері освіти виводячи на процес 
навчання на новий щабель. 
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3D-ТУРИ ЯК НОВІТНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 
Остапенко Людмила Петрівна, Оніщенко Анна Вадимівна 
Харківський національний педаогічний університет імені 

Г.С.Сковороди 
Розглянуто можливості використання мультимедійних засобів 
навчання в навчально-виховному процесі. Схарактеризовані основні 
переваги, особливості створення 3D-туру як засобу навчання. 
Наведено анотований перелік 3D-турів для використання в 
навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, 
описана технологія створення 3D-турів, наведені методичні 
рекомендації щодо використання 3D-турів під час вивчення 
англійської мови. 

 
Розвиток комп’ютерної 3D-графіки спричиняє розвиток 

мультимедійних засобів навчання, які роблять ефективнішим 
сприйняття учнями навчально-пізнавальної інформації та підвищує 
інтерес до навчального дослідження [1]. У освітньому процесі 
мультимедійні технології активно застосовуються як засоби 
навчання при проведенні різного типу занять. У процесі викладання 
нового матеріалу застосовуються презентації, що містять різні види 
інформації: текстову, звукову, графічну, анімації, та виступають як 
засоби збереження, відтворення навчальної інформації. Більшого 
розповсюдження набули електронні підручники, що є важливим 
інструментом для організації поглибленого вивчення предмету, 
самостійної підготовки з навчальної дисципліни, та виступають як 
засоби самонавчання. Також використовуються тестові програми 
для закріплення, контролю та самоконтролю знань, електронні 
навчальні зошити, інтерактивні задачники з різним рівнем 
складності представлення інформації, відеозавдання [2]. Окреме 
місце займає такий засіб навчання як віртуальний 3D-тур – 
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послідовність декількох об'єднаних панорамних фотографій, між 
якими в процесі перегляду можна візуально переміщуватися, 
використовуючи спеціальні переходи, і взаємодіяти з об'єктами, що 
є частиною зображення, з метою отримання додаткової інформації, 
що дозволяє розглядати навчальний об’єкт у трьох вимірах. Це стає 
можливим завдяки розміщенню на панорамі гарячих точок (hotspot), 
кнопок і панелей управління, інтерактивного списку панорам і 
мініатюр, карти віртуального туру і радару, спливаючих вікон з 
текстом, відео та звукового супроводу. Головною відмінністю 
віртуального туру від тривимірного моделювання є ефект 
«присутності». У тривимірному моделювання ми можемо лише 
спостерігати сам об'єкт, в той час як віртуальний тур імітує реальне 
відвідування об'єкта, створює ефект присутності, дозволяє 
розглянути все навколо об’єкту під будь-яким кутом. Фактично, на 
сьогодні, це єдиний спосіб показати весь обсяг простору навколо 
спостерігача на площині монітора, що може виступати для учнів 
підґрунтям для висування гіпотез та початку дослідження. 

Віртуальний тур можна використовувати в освітній роботі 
вчителя, фактично на будь-якому етапі уроку, як для мотивації 
навально-пізнавальної діяльності, супроводу викладу нової теми, а 
також для її закріплення. Під час уроку можна запропонувати учням 
подорожувати в якості туристів або гідів, якщо це уроки вивчення 
іноземної мови (http://www.visitlondon.com/discover-london/london-
virtual-tour). На уроках біології чи географії можна показати 
місцевість, що характеризує будь-яке географічне положення, 
міграцію тварин (http://www.airpano.ru/files/Masai-Mara-Kenya/1-2), 
виверження вулкану Плоский Толбачик на Камчатці  
(http://www.airpano.ru/files/Kamchatka-Volcano-Plosky-Tolbachik/1-
2), вигляд підводної печери зсередини 
(http://www.airpano.ru/files/Underwater-Orda-Cave/1-2), або зледеніле 
Біле море, подорож під кригою, вигляд зсередини 
(http://www.airpano.ru/files/White-Sea-Russia/1-2). На уроках історії 
можна продемонструвати історичні пам'ятки 
(http://www.airpano.ru/files/Italy-Rome-Colosseum/1-2), місця боїв 
(http://panovision.com.ua/panokiev/mvov/index.html), музеї тощо. 
Дидактичний потенціал 3D-турів може бути використаний також і у 
виховній роботі вчителя, тому що демонстрація галерей, музеїв, 
знаменитих місць світу сприяють духовному, естетичному та 
етичному розвитку дитини. 
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Розвиток сучасних технологій візуалізації дозволяє вчителеві не 
тільки використовувати, а й створювати 3D-тури власноруч. 3D-
тури являє собою різновид панорамного знімку. Існують певні 
труднощі при створення панорам. Тому для коригування 
спотворень, поєднання зображень в панораму використовується 
цілий пакет програм Panorama Tools, розроблений проф. Х. Дершем. 
Для спрощення роботи з цим пакетом були створені кілька 
надбудов PTGui, Autopano Pro, PTAssembler, Hugin та інші, що 
повністю автоматизують процес зборки панорами. 

Процес створення 3D-туру складається з декількох етапів. По-
перше, зйомка об’єкту, що складається з рядів по 10 кадрів 
робиться при трьох положеннях камери по вертикалі (-450/00/+450 
щодо горизонтального положення камери; кадр стелі або неба тв. 
кадр вниз без штативу, але не змінюючи нодальної точки об’єктиву. 
На наступному етапі відбувається зшивання панорами. Для цього 
використовуємо підготовлені кадри та спеціалізований програмний 
продукт, наприклад, PTGui. Для уникнення спотворення  панорами, 
що відображається в еквідистантній проекції, можна скористатися 
програмою Pano2QTVR, за допомогою якої можна отримати 
кубічну проекцію готової панорами. Останній етапом є етап 
створення віртуального туру за допомогою програми Color 
PanotourPro Portable. Готовий віртуальний тур може бути 
відтворений за допомогою браузера, наприклад Google Chrome. 

За допомогою цієї технології було розроблено 3D-тур в 
підтримку вивчення англійської мови (рис. 1, 2). 

Так, під час уроку можна запропонувати учням подорожувати в 
якості туристів або гідів. Наприклад, за темою «Місто» для 
організації повторення тематичних слів вчитель може 
запропонувати прогулятися у віртуальному просторі, завдаючи 
питання, що бачать учні. Усі об’єкти, які на погляд вчителя, учень 
повинен знати, можна помітити інформаційними гарячими точками, 
при наведенні на які буде випливати відповідна інформація (слово 
або словосполучення). 

Також, віртуальний тур можна використовувати на уроках 
англійської мови для підготовки доповіді або візуалізації розповіді 
учнів про рідне місце для однокласників. В такому випадку, учні 
тренують не тільки словниковий запас, а також й сталі вирази з 
англійської мови, що вивчається. Наприклад, такі як: «Подивіться 
на право..», «Зліва ви побачите..», «На лівому березі..»,  
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«Переходячи через вулицю..», «Пройшовши далі, ми побачимо..», 
та інші. 

Таким чином, мультимедійні технології, зокрема 3D-тури, 
стають важливим засобом управління пізнавальною діяльністю 
учнів в руках досвідченого вчителя, який уміє ефективно 
використовувати різновиди даної технології на певному етапі 
заняття в залежності від його структури та типу. 3D-тури є 
ефективним засобом управління навчально-пізнавальною 
діяльністю учнів та мають великий виховний вплив. 

Ри
с. 1 Загальний вигляд 3D-туру «Міський дитячий майданчик» 

 
Рис. 2 Загальний вигляд 3D-туру «Місто. Харків» 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИКИ 
Петровська Тетяна Леонідівна 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
У статті висвітлено деякі аспекти використання інформаційно-
комунікаційних технологій у процес підготовки майбутніх учителів 
фізики. Охарактеризовано основні вимоги до створення сучасного 
навчально-методичного комплексу на засадах використання ІКТ. 
Наведено ряд проблем, які вирішуються шляхом впровадження ІКТ 
у процес вивчення природничо-математичних дисциплін. 

  
Період глобальної комп’ютеризації та інформатизації 

суспільства вимагає значних змін та реального реформування 
національної системи вищої освіти. У цьому контексті значної 
актуальності набуває проблема використання інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі підготовки педагогічних 
кадрів, зокрема майбутніх учителів фізики, оскільки активне 
впровадження ІТ-технологій у навчальний процес підвищує його 
ефективність, забезпечує всебічний розвиток особистості, активізує 
навчальну діяльність студентської молоді, створює імідж та 
забезпечує популярність природничо-математичних дисциплін, 
сприяє творчості та розвитку потенціальних можливостей 
майбутніх фахівців. 

Враховуючи результати науково-технічного прогресу та 
постійний розвиток усіх сфер життя, можна сказати, що проблема 
підготовки майбутніх учителів фізики на засадах використання 
інформаційно-комунікаційних технологій не є новою. Як засвідчує 
аналіз наукових джерел, це питання висвітлено у працях В. Ю. 
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Бикова, Гуралюка А. Г., Сергієнка В. П., М. І. Шута та ін., але варто 
зауважити, що деякі її аспекти потребують більш детального опису, 
а саме використання ІКТ на заняттях з фізики студентами-фізиками 
у своїй майбутній професійній діяльності, що і є метою даної статті. 

У відповідності до державних вимог, розпоряджень, концепцій 
та законів щодо інформатизації суспільства та комп'ютеризації 
освітніх установ, за декілька наступних років усі навчальні заклади 
освіти будуть забезпечені сучасними електронними засобами 
навчання. Крім того, буде завершено устаткування та обладнання 
сучасних мультимедійних, інтерактивних класів. Це дозволить 
підвищити якість природничо-математичної освіти, а також 
забезпечить творчий підхід до професійно-педагогічної діяльності 
майбутніх учителів фізики, які матимуть можливість креативно 
мислити, швидко набувати нові знання та вміти їх застосовувати до 
розв’язання нових нестандартних ситуацій у навчальному процесі. 
Тому, зараз, як ніколи, необхідно розробляти методичні 
рекомендації по застосуванню ІКТ на уроках фізики, а також 
обґрунтування по міждисциплінарній взаємодії. Насамперед, 
необхідно створити електронні навчально-методичні комплекси, які 
можуть бути розроблені у вигляді Web-сторінок зі зручним і 
зрозумілим для кожного інтерфейсом, і які повинні містити 
обов’язкові вкладки: 

- вимоги шкільної програми з фізики для кожного класу; 
- розроблені електронні конспекти уроків у відповідності до 

кожної теми; 
- електронні збірники спеціально підібраних задач із різним 

рівнем складності; 
- лабораторні практикуми, до яких увійдуть усі необхідні 

лабораторні роботи; 
- так звані репетитори та консультанти on-line; 
- розроблені тематичні тестові завдання; 
- спрощені тести до ЗНО, які б включали вузлові теоретичні та 

практичні питання. 
Створення таких навчально-методичних комплексів дозволить 

зробити процес вивчення фізики цікавим, з одного боку, за рахунок 
новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, 
зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за 
рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних 
комп’ютерів; ефективно вирішувати проблему наочності навчання, 
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розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи 
його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати 
пошук необхідного навчального матеріалу у віддалених базах даних 
завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде 
сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях; 
індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності 
різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним 
матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття 
інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує 
позитивні навчальні мотиви; самостійно аналізувати і виправляти 
допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності 
зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички 
самоконтролю; здійснювати самостійну навчально-дослідну 
діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, 
публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу 
активність . 

Використання ІКТ у своїй професійно-педагогічній діяльності 
майбутніми педагогами дозволяє розв'язувати низку проблем під 
час викладання шкільної фізики: 

- вивчення явищ, які не можна продемонструвати в умовах 
шкільного фізичного кабінету (наприклад, явища мікросвіту, 
короткочасні або довготривалі процеси); 

- демонстрація на екрані відео, зображення реальних дослідів, 
комп'ютерна обробка відеоряду дає можливість використати 
можливості комп'ютерної техніки для кількісного аналізу перебігу 
процесів; 

- вивчення будови і принципу дії фізичних приладів. За 
допомогою комп'ютерних програм можна відтворити перебіг 
процесів, отже, учням легше уявити ланцюжок фізичних процесів, 
що забезпечують роботу приладу; 

- проведення віртуальних лабораторних робіт у випадках, коли є 
утруднення щодо реального експерименту, або як доповнення до 
нього; 

- моделювання фізичних ситуацій, що наведено в умові фізичної 
задачі, допомагає учням чітко зрозуміти умову, й уявити процеси 
про які йдеться; 

- надання on-line консультацій в режимі "питання" – "відповідь"; 
- можливість проходження тематичного тестування та рамках 

підготовки до ЗНО. 
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Отже, інформаційно-комунікаційні технології займають вагоме 
місце у процесі підготовки майбутніх учителів фізики до своєї 
професійно-педагогічної діяльності, оскільки їх використання у 
навчальному процесі істотно впливає на мотиваційну сферу, 
зумовлюючи формування пріоритетних професійних і навчально-
пізнавальних мотивів вивчення загальної фізики, що забезпечують 
успішність оволодіння професійними знаннями і вміннями. вільне 
спілкування на сучасному технологічному рівні, зробити 
навчальний процес більш привабливим, емоційним, ефективним та 
об'єктивним. 
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МАСОВІ ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
Пікалова В.В. 

Організація Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С.Сковороди 

В статті розглянуто сутність та структуру інструктивних 
масових відкритих дистанційних курсів (МВДК) з математики та 
інформатики провідних університетів світу, що розміщенні на 
платформах Udacity, Coursera та edX. Проаналізовано основні 
напрямки застосування масових відкритих дистанційних курсів у 
професійній підготовці майбутнього вчителя математики в 
рамках навчального процесу педагогічного вузу. Визначенні курси, 
що можуть бути корисними студентам та викладачам дисциплін 
природничо-математичного  циклу; виявленні їх переваги та 
недоліки. Поінформовано про результати експерименту по 
впровадженню МВДК в навчальний процес на фізико-



 149

математичного факультету для студентів 4 і 5 курсів. 
Сформульовані рекомендації для подальшого впровадження МВДК 
в освітній процес. 
        

В основі організації масових відкритих дистанційних курсів 
(MOOC - Massive Open Online Course) лежить ідея навчання, 
доступного для всіх, навчання у взаємодії з іншими учасниками. 
2012 рік став “роком MOOC”, завдяки таким помітним проектам як 
Coursera, Udacity і edX, та їх партнерству з найкращими 
американськими вузами. 

Знаковими курсами в цій галузі можна назвати курс 2008 року 
запропонований Джорджем Сіменсом і Стівеном Доунсом курс 
“Конективізм  та конективістські знання” (“Сonnectivism & 
Connective knowledge”) та курс професорів Стенфордського 
університету Девіда Труна та Пітера Норвіга 2011 року “Введення 
до основ штучного інтелекту”. Саме ці два курси визначили два 
напрямки у створенні МВДК відповідно: сМООС – 
конективістський та хМООС – інструктивний. 

сMOOC використовує конектівістській (connectivist) підхід, де 
навчання розглядається як процес створення зв’язків та розширення 
або ускладнення мережі, вузлами якої є зовнішні сутності (люди, 
організації, бібліотеки або будь-яке інше джерело інформації). 
Курси сMOOC, як правило, зорієнтовані на вивчення гуманітарних 
дисциплін. Мета навчання визначається студентом. Викладачі 
виконують різні ролі: спостерігача, тьютора, учасника. Кількість 
учасників може нараховувати декілька тисяч. В процесі навчання 
використовуються діалоги, дискусії і бесіди, і таке інше. 

Протягом 2011 року в Україні відбулася перша спроба провести 
конективістські відкриті курси. Ініціатором проведення курсу 
“Стратегія e-learning в організації” виступив професор Кухаренко 
В.М., а другий курс “Соціальні сервіси у дистанційному навчанні” 
було проведено ним спільно з Бугайчуком К.Л. [2,5]. Подібні курси 
демонструють великий педагогічний потенціал, і є найбільш 
інноваційними з точки зору організації навчального процесу [1,6]. 

Найбільше розповсюдження отримала модель хМООС, яку взяли 
за основу такі компанії як Udacity, Coursera та edX [2]. 

хМООС використовує інструктивний підхід у формуванні 
структури курсу, максимально наближений до традиційних 
університетських програм [3,7]. Подібні курси в більшості 
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орієнтовані на вивчення дисциплін, де можна реалізувати 
автоматизовану перевірку виконаних завдань. На відміну від 
сMOOC мета навчання визначається викладачем. Учасникам 
пропонується структуроване навчальне середовище, в якому вони 
крок за кроком переходять на новий етап освоєння матеріалу. 
Взаємодія між учасники реалізується за рахунок форуму, але не 
відіграє такої важливої ролі як у cMOOC. Кількість учасників 
значно більша, може виходити за рамки 100 тисяч. Так, наприклад, 
у хМООС 2011 року “Введення до основ штучного інтелекту” 
навчалося 160.000 тис. слухачів, серед них отримали сертифікати 
близько 20.000 тис. слухачів. 

Coursera пропонує освітні програми з багатьох галузей знань, a 
саме з: математики, медицини, біології, гуманітарних та соціальних 
наук. Курси стартують в міру підготовки та публікації на сайті, не 
залежно від дати початку навчального року. Мова навчання 
переважно англійська, але є курси французькою, німецькою, 
російською італійською, іспанською, китайською і арабською 
мовами. На даний момент компанія Coursera пропонує 43 курси з 
математики та близько 100 курсів з інформатики. Основною 
проблемою використання матеріалів цих курсів в начальному 
процесі є те, що початок цих курсів може не співпадати з початком 
семестрів, тобто викладачу буде складно підлаштувати власний 
навчальний план під розклад курсу. Після завершення реєстрації на 
курсі і до нового запуску матеріали курсу будуть недоступні. Така 
ж ситуація характерна для платформи edX, що пропонує 18 курсів з 
математики та 25 з інформатики. Даний проект містить он-лайн-
курси, зміст яких відповідає найвищому університетському рівню і 
розрахований на міжнародну аудиторію. edX вирізняє велика 
кількість он-лайн-інструментів для тестування студентів. 

Компанія Udacity пропонує трохи більше 30 курсів з різних 
дисциплін, таких як інформатика, математика, бізнес, дизайн і інші. 
Проте, проект Udacity особливу увагу приділяє комп’ютерним 
наукам. На даний момент курсів з математики - 6, всі початкового 
рівня (в них легко можуть брати участь і школярі). З інформатики - 
24, з них: 3 курси початкового рівня, 15 – середнього та 6 курсів 
підвищеного рівнів складності. Всі курси відкриті для реєстрація і 
проходження у будь-який час. У відповідь на ініціативу тисяч 
волонтерів була запропонована платформа 
http://www.amara.org/en/teams/udacity/ для перекладу субтитрів до 
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відео матеріалів. Це надає можливість більш легко інтегрувати такі 
ресурси у навчальний процес. 

Починаючи з 2014 року, Udacity пропонує низку курсів, 
розроблених у співпраці з такими компаніями як Google, AT&T, та 
Intuit. Ці курси будуть доступні безкоштовно як для незалежного 
проходження, так і за додаткову платню з можливістю 
індивідуального спілкування з інструктором та виконанням 
власного підсумкового проекту, який може бути захищений он-
лайн. 

Організація навчального процесу інструктивних масових 
відкритих дистанційних курсів передбачає: теоретичну та 
практичну частини, поточний контроль, зворотній зв’язок, 
підсумкову атестацію. 

Теоретичний матеріал представлено лекціями, які розбиваються 
на частини тривалістю 2-10 хв. Причому кожна з них завершується 
тестом, вікториною або контрольними питаннями на розуміння 
матеріалу. Лекції найчастіше викладаються в запису. Подача 
теоретичного матеріалу і формул відбувається, як правило, за 
допомогою графічного планшету. Навчальна інформація 
передається голосом, одночасно створюються пояснювальні 
графіки, схеми та малюнки. Додатковий теоретичний матеріал до 
лекцій рекомендовано в посиланнях на Інтернет-джерела. 

Практикуми представлені у вигляді різного роду завдань і 
проектів, що виконуються в дистанційних віртуальних 
лабораторіях. Поточний контроль здійснюється шляхом 
автоматизованої перевірки результатів виконання різного виду 
завдань, оскільки викладач, в принципі, не в змозі перевірити таку 
велику кількість завдань. Крім завдань з варіантами відповідей, і 
питань з короткими вільними відповідями, пропонуються також 
відкриті завдання з автоматизованою перевіркою. В останньому 
виді завдань може перевірятися правильність моделей, будь то 
фінансові моделі з курсу по бізнесу, фізичні моделі з курсів по 
науці і техніці, або досить складні завдання з програмування. 
Перевага такого контролю у швидкому отриманні результатів, 
корегуванні якості засвоєння матеріалу на кожному етапі. 

Зворотній зв'язок реалізується за допомогою форумів та відео 
зустрічей он-лайн у реальному часі. Форум розглядається як місце, 
де учасники можуть: ставити питання і допомагати один одному; 
висловлювати свої враження від проходження курсу; отримувати 
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підтримку і заохочення; знаходити та розташовувати додаткову 
інформацію, що стосується курсу; контактувати з іншими 
студентами для формування навчальних груп, організації реальних 
зустрічей для спілкування та спільного розв’язання поставлених 
завдань. 

Підсумкова атестація з метою накопичення кредитів, необхідних 
для зарахування університетських курсів, проводиться очно у 
спеціально організованих місцях. Підсумковий проект 
розглядається особисто викладачем у разі, коли необхідно отримати 
сертифікат. 

Отже масові відкриті дистанційні курси виступають як 
самостійні навчальні середовища. Поряд з цим вони сприяють 
впровадженню новітніх педагогічних технологій в навчальний 
процес. 

Перший етап впровадження МВДК в навчальну практику фізико-
математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди відбувався у 
першому семестрі 2012-2013 навчального року. Для проведення 
експерименту був обраний курс “Потужний пошук з Google” 
(“Power Searching with Google”), запропонований компанією Google 
в рамках освітніх ініціатив. Цей курс розрахований на користувачів 
Google і спрямований на те, щоб навчити їх ефективним методам 
знаходження потрібної інформації із застосуванням спеціальних 
пошукових інструментів. Апробація курсу вперше проходила в 
липні 2012 року. Близько 200 тисяч користувачів з усього світу 
отримали сертифікати Google. Аналіз результатів проведеної 
апробації дав змогу розробити вдосконалену версію курсу, яку і 
було запущено в жовтні 2012 року. Перш ніж запропонувати курс 
студентам  авторка пройшла його самостійно при першому запуску 
курсу у липні 2012 року. 

До вивчення цього курсу були обрані студенти 4 курсу фізико-
математичного факультету спеціальності “інформатика- англійська 
мова” та «інформатика-математика”. Експеримент проходив в 
рамках навчальної дисципліни “Комп’ютерно-орієнтовані системи 
навчання інформатики та англійської мови”, яку викладає авторка 
статті. Курс “Потужний пошук з Google” складається з 6 етапів, 
кожен з яких містить 4-5 міні-уроків, розрахованих приблизно на 50 
хв. Урок починається з перегляду відео, у якому доктор Ден Рассел 
(або запрошений експерт) розповідає про інструменти пошукової 
системи Google і на цікавих прикладах демонструє їх ефективне 
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використання, а далі слухачам пропонується виконати цикл завдань 
на закріплення матеріалу. Навчання включає також участь у відео-
конференціях, на яких можна запитати експертів і дізнатись про 
можливості пошукової системи Google, що виходять за межі курсу. 
Щоб отримати сертифікат заслуженого “Гуглсьочера”, потрібно 
пройти два тести, виконати правильно не менше 70% завдань у 
кожному з них. 

Переважній більшості студентів вдалося успішно пройти всі 
етапи навчання й отримати сертифікати. Додатковим завданням для 
студентів стала робота над адаптацією матеріалів курсу для 
україно- та російськомовних користувачів та розробка власної 
системи завдань. 

За результатами анкетування після проходження курсу можна 
зробити наступні висновки: 

● курс викликав велику зацікавленість  у студентів;  
можливість отримати  сертифікат від компанії Google стала 
потужним стимулом;   

● найбільшу результативність показала  робота в аудиторії, а 
саме колективне обговорення; 

● активну самостійну роботу продемонстрували  лише 
близько 30% студентів; 

● на мотивацію студентів впливав рівень володіння 
англійською мовою, з іншого  боку студенти мали 
можливість перевірити рівень володіння англійською мовою 
та засвоїти сучасну термінологію. 

Другий етап впровадження МВДК припав на початок другого 
семестру. Для нього був обраний курс “Потужний пошук з Google – 
підвищений рівень” (“Advanced Power Searching with Google”),  
запущений у лютому 2013 і розрахований на два тижні. Він мав геть 
іншу структуру і виявився більш складним для впровадження в 
навчальний процес. Цей курс складався з двох частин, в кожній з 
яких пропонувалось 6 пошукових проблем різного рівня складності. 
Для підсумкової атестації додатково пропонувалися дві проблеми. 
Вирішення кожної проблеми потребувало комплексного 
застосування інструментів і стратегії, що були розглянуті у 
попередньому курсі. Необхідно було фіксувати етапи її вирішення 
та обмінюватися досягненнями на форумі.  Кількість студентів, що 
успішно завершили курс була значно меншою. Оскільки, порівняно 
з відповідями на тести на першому курсі, опис та пошук матеріалів 



 154

англійською мовою виявився для студентів складним у зв’язку з 
недостатнім рівнем англійської. Викладач проходив цей курс 
одночасно зі студентами, що дало змогу відчути всім учасниками 
зміну ролей на протилежні. Такий досвід є досить позитивним як 
для викладача, так і для студентів – майбутніх вчителів. Слід 
відзначити, що на завершальному етапі роботи серед студентів 
панував не лише дух суперництва, але і спільний пошук вірних 
відповідей. 

В результаті проходження двох курсів виявилось, що: найвищі 
показники були серед студентів спеціальності “інформатика - 
англійська мова” –  в групі з 11 студентів сертифікати за 
підсумками першого курсу отримали 10 студентів, другого – тільки 
7. Для групи з 9 студентів спеціальності “інформатика - 
математика” цей показник значно нижчий: з першого курсу – 6 і з 
другого – 3. 

Наступним етапом стало знайомство студентів з платформою 
Udacity. Ця компанія створює свої курси із урахуванням 
особливостей їх проходження он-лайн, в результаті чого вони є 
ретельніше опрацьованими і мають чітку практичну спрямованість. 
Перевагою платформи є можливість будь-коли отримати доступ до 
матеріалів курсу. Саме ця обставина  є досить привабливою для 
викладача, який планує використовувати ці матеріали в 
навчальному процесі. 

Серед запропонованих на початок 2013 року Udacity близько 20 
курсів різного рівня складності  вибір курсу “Введення до 
інформатики” (“Introduction to Computer Science”) був цілком 
змотивований. Обираючи цей курс, викладач керувався метою 
познайомити з новою для них мовою програмування Python, 
новими підходами до викладу подібного матеріалу, озброіти 
технічною термінологією англійською мовою. 

Під час роботи над курсом була здійснена поетапна програмна 
розробка пошукового робота. Курс початкового рівня, не 
потребував попереднього досвіду програмування, був підготовчим 
для проходження курсів більш високого рівня. Стратегія роботи з 
курсом, який перебуває в постійному розвитку (спочатку 
нараховував 7 модулів, на даний момент є ще 4 додаткових), була 
наступною. Перші три модулі студенти проходили в аудиторії. Це 
були відео-лекції, які дозволяли студентам сконцентруватися на 
засвоєнні нової для них англомовної термінології і включити в свій 
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арсенал основні поняття мови програмування Python та отримати 
необхідні вміння та навички. Додаткова перевага курсу полягала в 
тому, що студенти різного рівня підготовки мали можливість 
обрати кількість виконаних завдань відповідно своїм можливостям. 

Враховуючи різні інтереси студентів після трьох тижнів 
знайомства з платформою Udacity, їм було запропоновано вибір - 
залишитися в курсі, або обрати інший за власними уподобаннями. З 
цього моменту проходження курсів було індивідуальним. Студенти 
звітували про прогрес щодо проходження курсів, а також 
звертались за консультаціями до викладача у разі виникнення 
ускладнень. Більшість студентів залишились у базовому курсі, а 
декілька - зробили інший вибір, а саме: “Інтерактивна 3D графіка” 
(Interactive 3D Graphics) - 2 студенти, “Як побудувати стартап” 
(“How to Build a Startup”) - один, і як додатковий один студент 
обрав курс “Веб-розробка” (“Web Development”). 

Курс “Введення до інформатики” був також запропонований 
студентам 5 курсу спеціальності “інформатика-англійська мова” (8 
студентів) та “інформатика-математика” (6 студентів) як ІНДЗ 
(індивідуальне науково-дослідне завдання) в курсі “Практикум з 
програмування”. 

Досягнення студентів 5-го курсу були такими: 80% пройшли всі 
сім модулів,  для четвертого курсу ця цифра склала 60%, але ті 
студенти 4 курсу, що не завершили весь курс, продемонстрували 
кращі показники при проходженні перших 3-х модулів. 

Враховуючи перший досвід впровадження МВДК в навчальний 
процес фізико-математичного факультету, можна стверджувати, що 
такі курси доцільно включати для підтримки викладання окремих 
курсів. Вони надають можливість ознайомити з новітніми 
технологіями та урізноманітнити процес навчання; сприяють 
поглибленню знань з предметів; дають можливість отримати 
додаткову інформацію та підвищити рівень володіння англійською 
мовою. 

Отже, на часі - вдосконалення методик впровадження МВДК в 
навчальний процес і відповідна перекваліфікації викладачів з метою 
освоєння існуючих курсів і створення нових. 
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РОЛЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Пінчук Діана Миколаївна 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  
В статті досліджується роль післядипломної освіти в розвитку 
інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Також висвітлюється 
важливість вирішення проблем готовності вчителів до 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та 
можливості їх вирішення. 
 

Проблема професійної ІКТ-компетентності сучасного вчителя у 
сфері інформаційно-комунікаційних технологій є актуальною і 
разом з тим потребує розв'язання ряду питань. Оскільки для 
освітньої галузі в Україні ще немає єдиних державних стандартів 
щодо використання ІКТ, то необхідно здійснювати індивідуальний 
підхід щодо навчання вчителів, керуючись існуючими 
нормативними документами. 

Освоєння і використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у системі післядипломної педагогічної освіти є 
однією із важливих характеристик її осучаснення. Можливості 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 
процесі неперервної освіти вчителя загальноосвітнього  
навчального закладу з одного боку розширили спектр освітніх 
послуг, а з іншого -  дозволяють забезпечити індивідуалізацію 
післядипломної педагогічної освіти. Саме тому створюються умови 
для реалізації інформаційно-комунікативного та організаційно-
методичного супроводу процесу розвитку вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

Проблемам використання ІКТ, мережі інтернет, комп’ютерної 
комунікації у процесі післядипломної педагогічної освіти 
приділялась увага такими науковцями, як А. Ахаян, М. Бухаркіна,  
Ф. Єкович, О. Крюкова, Н.В. Морзе, М. Моїсєєва, Є. Полат, Е.К. 
Хеннер [7] та інші. У науково-педагогічній літературі за останні 
роки з’явилось багато публікацій, присвячених проблемам розвитку 
інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (Акуленко 
В.Л., Врадій К.М., Василенко Н., Васильченко Л., Лапшина І. та ін.).  
Разом з тим у сучасних дослідженнях (Е.Ф.Зеер, Н.В.Кузьміна, Л.М. 
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Кустов, С.Г. Молчанов, Е.М. Нікітін, І.Д.Чечель, Ю.В. Шмаріон та 
інші) зазначається, що традиційна система підвищення кваліфікації 
педагогів сьогодні вже не повною мірою задовольняє вимогам їх як 
безперервного професійного розвитку, так і саморозвитку.  

Метою державної політики у сфері професійного розвитку 
працівників є підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до 
суспільних потреб шляхом сприяння роботодавцю в ефективному 
використанні праці та забезпеченні досягнення належного 
професійного рівня працівниками [3]. 

Сучасному вчителю загальноосвітнього навчального закладу 
необхідно бути не лише професійно компетентним і творчим, а й 
конкурентоспроможним, здатним гідно позиціонувати себе серед 
колег. Cьогодні кваліфікований фахівець повинен вміти серед 
широкого кола програмних засобів відшукати такий програмний 
засіб, який досить швидко та ефективно допоможе отримати 
потрібний результат. Тому в процесі навчання вчитель повинен 
формувати у дітей вміння здійснювати правильно постановку 
задачі, прогнозувати і передбачати її результати; свідомо і творчо 
вибирати оптимальні способи її розв’язання з урахуванням 
наслідків; оволодівати новітніми технологіями. Зазначимо, що 
компетентність є широковживаним і дослідженим поняттям в 
зарубіжних країнах, проте однозначності щодо визначення не існує. 
На думку експертів дослідної програми в галузі освіти "DECECO" 
(США та Канада), компетентність – це здатність людини успішно 
задовольняти індивідуальні й соціальні потреби. Європейські 
міжнародні експерти поняття "компетентність" визначають, як 
спроможність кваліфіковано виконувати роботу [5]. 

Нинішні підходи до інформатизації освіти та, відповідно, 
впровадження ІКТ у навчальний процес пов’язані з еволюцією 
комп’ютерних систем і технологій: появою і розвитком 
мультимедіа та гіпертекстових технологій, зростання можливостей 
мережевих засобів зв’язку комунікації. Розроблені та продовжують 
удосконалюватися концепції побудови організаційних форм і 
методів навчання, заснованих на нових педагогічних підходах і цих 
технологіях. Сучасні комп’ютерні телекомунікації здатні 
реалізувати передавання знань і доступ до різноманітної навчальної 
інформації значно ефективніше, ніж традиційні засоби навчання. 
Окрім того, вони не лише забезпечують активне залучення учнів до 
навчального процесу, а й дозволяють повноцінно керувати 
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навчанням. 
Сьогодні кожен вчитель навчального закладу має вміти 

скомпонувати свій курс на основі різноманітних джерел 
навчального матеріалу й оптимально використовувати ІКТ 
відповідно до потреб і можливостей конкретного навчального 
закладу та профілю професійної підготовки. Вчитель 
загальноосвітнього навчального закладу, який використовує в 
навчальному процесі ІКТ, повинен досконало знати можливості 
комп’ютерних технологій у своїй предметній галузі та володіти 
навичками роботи в умовах використання ІКТ, вміти керувати 
роботою учнів у інформаційному середовищі, добирати і 
відповідним чином компонувати навчальний матеріал, виходячи з 
цілей навчання, використовувати програмні педагогічні засоби, 
розумно поєднувати використання ІКТ з іншими видами навчальної 
діяльності [1]. Він має розробити чітку методично обґрунтовану 
систему вивчення свого предмета з використанням ІКТ, яка 
сприятиме підвищенню якості професійної підготовки майбутніх 
фахівців. Педагог НЗ повинен використовувати мультимедійні 
можливості технологій (демонстрація динамічних моделей, 
анімації, відеокліпів, використання звукового супроводу, 
гіпертекстовий пошук інформації тощо), інтегрувати засоби 
традиційного та комп’ютерно- орієнтованого навчання, 
застосовувати неперервну діагностику та контроль за навчальним 
процесом за допомогою ІКТ. 

Впровадження ІКТ в освітній процес зумовлює не тільки появу 
сучасних технічних засобів, але й нових форм і методів навчання. 
Міняється відношення вчителя до своєї професійної діяльності, а 
учня – до навчальної діяльності. Вчитель і учень стають ключовими 
фігурами не тільки навчально-виховного процесу, але й самого 
впровадження ІКТ в освіту. Отже, міняється професіограма вчителя 
і компоненти його професійної компетентності, змінюється 
структура навчальної компетентності учнів [6]. 

Тому, сьогодні в процесі формування професіоналізму вчителя 
та життєвих компетенцій учня все більшу роль відіграє їх 
інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКТ-компетентність) 
[4]. Уміння застосовувати ІКТ для вирішення професійних і 
навчальних задач в реальних ситуаціях сприяє реалізації особисто-
орієнтованої парадигми освіти. В даний час не тільки педагогічне 
співтовариство, але і суспільство в цілому розуміє це. 
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Важлива роль у професійному розвитку педагогічних кадрів 
належить інформаційно-навчальному середовищу системи освіти 
Сумської області. Формування інформаційно-навчального 
середовища системи освіти області забезпечує: реалізацію 
принципу вільного доступу до якісної освіти учнів і вчителів; 
максимальне задоволення запитів, очікувань учнів та їхніх батьків в 
одержанні якісної освіти; ПК педагогічних, управлінських і 
методичних кадрів за дистанційною формою навчання; відкритий 
доступ до освітньо-інформаційних ресурсів, у тому числі – до 
електронних засобів навчання; моніторинг якості освіти. 

Створення у системі післядипломної педагогічної освіти умов 
для актуалізації у педагогічних працівників навчальних закладів 
потреби у неперервному професійному саморозвитку, професійно-
творчій самореалізації та забезпечення супроводу їх саморуху за 
індивідуальною освітньою траєкторією – є однією із 
найважливіших задач освіти дорослих. Її реалізація забезпечує 
неперервність професійного саморозвитку педагога, що, у свою 
чергу, оптимізує реалізацію професійних задач, життєдіяльність 
педагогічного працівника і функціонування навчального закладу. 

На виконання Державної програми «Інформаційні та 
комунікаційні технології в освіті та науці» та з метою формування 
інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів області 
продовжується їх підготовка за сучасними програмами 
інформаційно-комунікаційного напряму.    

Для активізації роботи в напрямку оволодіння основ ІКТ для 
учителів  Сумської області проводяться освітні тренінги. 
Навчальний курс присвячений допомогти вчителям реалізувати 
особово-орієнтоване навчання учнів шляхом інтеграції  з освітньою 
технологією – методом проектів з активним використанням ІКТ 
безпосередньо для опанування матеріалів курсу і наданні 
можливості слухачам навчатися автономно в зручний для себе час. 

В процесі роботи вчителі не тільки отримують нові знання, 
практичні навички, але й насамперед, впевнюються в можливості 
пройти навчання щодо використання ІКТ для впровадження їх в 
професійній діяльності та своєму житті. Учителі освоюють 
ефективні педагогічні технології: навчання в співробітництві, 
теорію колективних рішень, проблемне навчання,  дослідницький 
метод. У процесі реалізації програми змінюється ставлення  
вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій 
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на уроках і в позаурочній діяльності. 
Якщо вчитель самостійно пройшов навчання, він може прийти 

навчатися на той рівень, який його цікавить, але вимогою є його 
участь в семінарах, практикумах для розповсюдження досвіду, 
підвищення ефективності використання в умовах постійних 
оновлюваннях ІКТ. 

Пріоритетним завданням інституту післядипломної освіти є 
сприяння розвитку інформаційно-комунікативної компетентності 
вчителя загальноосвітнього навчального закладу. Створення 
належних умов таких як підвищення якості післядипломної освіти, 
методична допомога, створення нових пріоритетів навчання  
особистості протягом усього життя, ознайомлення з доцільністю 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а 
також вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, 
отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних 
потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства 
дозволить оптимізувати педагогічну діяльність в умовах ІКТ-
насиченого середовища. 

Підсумовуючи викладене, необхідно відзначити важливу роль 
післядипломної освіти в розвитку інформаційно-комунікаційної  
компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.  
Підвищення кваліфікації вчителів із питань інформатизації процесу 
навчання повинно враховувати особливості конкретного 
педагогічного колективу й окремих працівників навчального 
закладу, таких як психологічний клімат, практичний досвід, 
готовність вчителів до професійної перепідготовки, стан 
матеріально-технічної бази та багато іншого. У зв’язку з цим 
необхідно проаналізувати рівень підготовленості кожного 
конкретного педагогічного колективу до інформатизації процесу 
навчання, вивчити запити самих педагогів, провівши з ними 
анкетування або опитування.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ  МЕРЕЖЕВИЙ ПРОСТІР ТА МАСОВЕ 
БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ 

Попова Н.В., Кравченко А.Ю.,  
Манако А.Ф., д.т.н., зав. відділом, 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних  
технологій та систем НАН і МОН України 

В статті розглянуті основні принципи цілеспрямованого розвитку 
та підтримки учнів, в тому числі індивідуалів в електронному 
мереженому просторі. 

 
Процеси стрімкої інформатизації суспільства сприяють не тільки 

підтримці діяльності навчальних закладів на базі активного 
використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), 
але й розвитку електронного науково-освітнього простору, який все 
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більше стає інноваційним. “Електронним прообразом 
інформаційного суспільства є глобальний електронний простір, що 
базується на Інтернет-технологіях, які стрімко розвиваються та 
міцно ввійшли в життя людства” [1], тобто функціонування 
електронного простору підтримують різноманітні складні системи, 
ті, що використовуються для підтримки процесу освіти та сприяють 
підтримці супутніх процесів [2]. Доведено [1,2], що розвиток 
інноваційного електронного науково-освітнього простору 
відбувається саме за рахунок створення та розвитку спеціалізованих 
просторів (що орієнтовані на вирішення певного класу задач) та 
інноваційних (орієнтованих на дослідження та впровадження 
інновацій у життя). Процеси еволюції та конвергенції [3] суттєво 
вплинули на формування контурів сучасної освіти та напрямків її 
розвитку, внесли суттєвий вклад у формування сучасної 
технологічної бази. Таким чином, можна дійти висновку, що 
поступово всі процеси трансформуються та пристосовуються до 
роботи у нових умовах. Для їх підтримки потрібно набуття знань, 
вмінь та навичок роботи в умовах інтенсивного використання ІКТ, 
що потребують постійного підвищення інформаційної культури 
користувачів, вміння швидко опановувати нові технології та методи 
роботи з ними. Надзвичайно актуальною стає проблема підтримки 
процесів створення нових систем силами користувачів, які є 
носіями знань того, яким повинно стати нове середовище або 
система. Все це обґрунтовує проблеми безперервної масової 
підготовки та перепідготовки фахівців в режимі інтенсивного 
масового безперервного навчання за умови підвищення 
ефективності взаємодії [4]. Одним з можливих напрямків такої 
підготовки можуть стати електронні та дистанційні курси, 
електронні мультимедійні посібники, словники та енциклопедії 
[5,6]. Зауважимо, що всі процеси повинні відповідати стандартам 
якості послуг та механізмам їх реалізації, тобто бути ретельно 
спроектованими та дослідженими на базі широкої експлуатації. 

Розвиток технологій для підтримки освіти слідують усталеним 
канонам організації навчання і типовим видам діяльності, що 
сприяло їх впровадженню в традиційних навчальних закладах і 
«легалізації» електронного опромінення (е-навчання). Можливості 
інформаційних технологій, як масового застосування, так і 
експериментальних, постійно розширюються, що дозволяє 
урізноманітнити види і форми навчальної діяльності, досліджувати 
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нові дидактичні підходи, адаптувати навчальні засоби до нових 
умов їх використання. 

Не всі ті, хто навчається безперервно є учнями шкіл, коледжів, 
ВНЗ, тощо. Є широкий прошарок населення, що знаходиться за 
межами перелічених освітніх закладів. Назвемо їх індивідуалами. 
На протязі всього життя вони не тільки користуються 
інфраструктурою підтримки безперервного навчання, але й 
розширюють свої знання або цілу мережу знань, якщо вони 
вдосконалюються у різних напрямках. 

Для опису істотних властивостей індивідуала (учня) у 
міжнародному стандарті [7] інформація про нього представлена в 
колекції даних учня в навчальній технологічній системі, зокрема, 
представлена в цифровому портфелі учня [8]. Безперервне навчання 
індивідуала, особливо за умови масовості цього процесу, вимагає 
систематичної ідентифікації та менеджменту навчальних і 
допоміжних процесів та їх взаємодії. Сукупність знань індивідуала, 
ідентифікованих на входах/виходах зазначених процесів - це 
розширення мережі його знань, тобто: 

· знання, доставлені постачальниками (навчальними закладами, 
індивідуальними викладачами тощо) - вхідний потік; 

· індивідуальні (наприклад, інтуїція) та колективні (не можуть 
бути використані автономно) знання індивідуала; 

· методичний супровід (загальна і спеціалізована нормативна 
документація, положення, директиви поведінки, правила 
використання, методології, стандарти, політика, рішення і 
процедури удосконалення індивідуального безперервного 
навчання); 

· стратегії розробки і впровадження методів і процесів 
безперервного навчання індивідуала, які відповідають вимогам 
споживачів, ринку, процесу, плану дій, а також є ефективними у 
використанні та врівноважують потреби і очікування індивідуала та 
інших зацікавлених сторін; 

· основні показники або метрики для більш-менш об'єктивного 
вимірювання індивідуального лідерства та успіху протягом всього 
процесу навчання; 

· ролі, які виконують індивідуали в процесі безперервного 
навчання, його фізичні і когнітивні здібності та вміння; 

·  документовані та упредметнені знання індивідуала; 
·  досвід, що включає опис "успішних та невдалих історій"; 
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· методи і процедури для підтримки масового безперервного 
навчання; 

· події, взаємозалежності та відносини вигідні та/або важливі для 
підтримки навчання індивідуала; 

· сурогати знань індивідуала для презентації зацікавленим 
сторонам і т.д. 

Аналіз показує, що така мережа знань може не покриватися 
вищевказаним цифровим портфелем. Наприклад, у тих випадках, 
коли учень застосовує протягом різних етапів свого вдосконалення 
стратегію персоніфікації в роботі зі знанням. Властивості цієї 
мережі знань повинні бути простими для розуміння учнями різних 
вікових категорій, а також вимірюватися кількісно, причому в 
ситуаціях коли з нею взаємодіють різноманітні навчальні 
техносистеми і зовнішні сервіси. Наприклад, в [9], сформульований 
ряд наступних істотних властивостей навчальних середовищ 
майбутньої глобальної освітньої інфраструктури (освітні аспекти): 

·  фокусуються на діяльності індивідуума в ролі «Учень»; 
·  є інтерактивними і динамічними; 
·  забезпечують можливість колективної роботи учнів; 
·  забезпечують індивідуальні маршрути навчання та ін. 
Таким чином, потрібно створювати спеціалізовані електронні 

науково-освітні простори, що підтримують процеси масового та 
безперервного навчання індивідуалів. І така підтримка повинна 
відбуватися на технологічному та методичному рівні, 
узагальнювати його всебічний розвиток. 

Висновки. Стрімкий розвиток електронних мережевих науково-
освітніх просторів цілеспрямовано обумовлює низку проблем, які 
стосуються підтримки різних процесів навчання на базі активного 
використання ІКТ. Вивчення їх природи, основних принципів 
цілеспрямованого розвитку та підтримки учнів, в тому числі 
індивідуалів, потребує широкомасштабних наукових досліджень. 
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЇ У 
ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Пустохіна В. І. 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Використання інформаційних технологій як один з компонентів 
цілісної системи навчання не лише відкривають можливості 
варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та 
диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію 
всіх суб'єктів навчання. 

 
Без процесу інформатизації освіти вже неможливо уявити 

сучасну школу. Тим не менш, деякі вчителі гуманітарних дисциплін 
мають сумніви щодо доцільності застосування інформаційних 
технологій. На мою думку, такий підхід необгрунтований. При 
вдалому і правильному поєднанні застосовуваних технологій і форм 
проведення уроків, такі уроки виявляються неймовірно цікавими як 
для учня, так і для вчителя [4, с. 3]. 

Завдання, що стоять перед учителем української літератури при 
застосуванні інформаційних технологій, дещо відрізняються від 
цілей і завдань інших вчителів-предметників. Завдання ці 
припускають роботу з текстом, з художнім словом, з книгою. Освіта 
для всебічного розвитку передбачає, що загальна культура молоді і 
педагогів у питаннях регуляції відносин у суспільстві значно 
покращиться, якщо система навчання та виховання в інтересах 
загального розвитку зможе забезпечити формування 
культурологічної компетентності старшокласників у процесі 
вивчення української літератури [2, с. 60]. 

Одним зі шляхів удосконален-ня змісту, форм, методів і засобів 
навчання літерату-ри є інтенсифікація навчання, що передбачає по-
новому структурований зміст, запровадження сучасних 
інформаційних технологій, які зумовлюють формування 
культурологічної компетентності, яка дасть змогу розвивати 
пізна-вальні інтереси учнів, глибше сприй-мати й розуміти 
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теоретичний матеріал. Традиційні методи навчання замі-нюються 
інноваційними, що перед-бачають зміну акцентів у навчальній 
діяльності, спрямованій на інтелек-туальний розвиток учнів за 
рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності [1, с. 17]. 

У сучасному освітньому просторі стали актуальними поняття 
«інформаційно-комунікативні технології», «медіаграмотність», 
«медіа-освіта», «мультимедіа». Інформаційне суспільство з 
активним упровадженням мультимедіа в повсякденну реальність 
вимагає від системи освіти перебудови методів та форм навчання, 
які дозволять учневі гнучко адаптуватися до умов життя, що 
змінюються, володіти високим рівнем толерантності, 
пристосовувати отриманий наратив до власного життєвого 
простору. За словами М. Маклюена, «для того, щоб жити в 
сучасному суспільстві, необхідно бути медіаграмотним» [6, с. 1]. 

Одним із головних завдань сучасної загальної освіти є 
формування інформаційної компетентності: володіння 
інформаційними технологіями, розуміння їх застосування, слабких і 
сильних сторін, здатність критично оцінювати інформацію, 
поширювану різними засобами і рекламою. Таким чином, 
включення нових технологій в освітній процес стало соціально 
зумовленою необхідністю. 

Інформаційні технології, що розглядаються як один із 
компонентів цілісної системи навчання, не тільки полегшують 
доступ до інформації, відкривають можливості варіативності 
навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і 
дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів 
навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був б активним 
і рівноправним учасником освітньої діяльності. Впровадження 
нових інформаційних технологій в навчальний процес дозволяє 
активізувати процес навчання, реалізувати ідеї розвиваючого 
навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної 
роботи учнів [1, с. 21]. 

Сучасний школяр вже на початковому етапі освіти має 
елементарні навики користувача персонального комп’ютера, тому 



 169

вчителю необхідно активно використовувати сучасні інтерактивні 
технології, розвиваючи в дитини вміння працювати з необхідними в 
повсякденному житті обчислювальними та інформаційними 
системами. У процесі використання ІКТ на уроках української 
літератури формується вміння школярів самостійно обробляти 
інформацію, що в свою чергу формує в учнів уміння приймати 
оптимальне рішення або пропонувати варіанти вирішення в 
складній ситуації, розвиває вміння здійснювати експериментально-
дослідницьку діяльність. Використання цієї технології відкриває 
для вчителя нові методичні можливості підготовки та проведення 
уроків української літератури, підвищує ефективність і якість 
навчання, дозволяє формувати культуру розумової праці, розвиває 
увагу, творчу активність, дисциплінованість школярів. 

Для ефективного використання ІКТ в освітньому процесі школи 
не потрібні програмні засоби, які вимагають спеціальної тривалої 
підготовки, можна використовувати електронні ресурси, 
орієнтовані на широке коло споживача. Головне, щоб вони могли 
допомогти:       

- викладачам у підготовці і здійсненні занять та систематизації 
методичного матеріалу;        

- учневі повноцінно засвоювати новий матеріал і опановувати 
нові технології;        

- організувати спільну участь вчителів та учнів у освітньому 
процесі.         

Розглянемо кілька основних напрямів використання 
інформаційних технологій у вивченні української літератури:           

- використання мультимедіа-технологій як ілюстративного 
засобу;         

- використання комп’ютера як засобу самоосвіти для вчителів та 
учнів;        

- проведення практикуму із застосуванням комп’ютерного 
моделювання. 

Провідною метою застосування мультимедійного обладнання на 
уроці є досягнення більш глибокого запам’ятовування навчального 
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матеріалу через образне сприйняття, посилення його емоційного 
впливу, забезпечення «занурення» в конкретне соціокультурне 
середовище. Можна виділити дві головні переваги комп’ютера – 
інтерактивність, тобто здатність виконувати певні дії у відповідь на 
дії учня, і мультимедійність, тобто, можливість «пред’являти» і 
тексти, і зображення, а також відтворювати звук і музику. 
Мультимедійність полегшує процес запам’ятовування, дозволяє 
зробити урок більш цікавим і динамічним, створити ілюзію 
співіснування, співпереживання. 

Правильне використання відео- і фотоматеріалів можуть сприяти 
формуванню в учнів культурологічної компетентності. Так, 
наприклад, елементи анімації дозволяють змоделювати на екрані 
різні процеси і явища. Комп’ютерна лекція, розроблена вчителем  
засобами PowerPoint – це тематично і логічно пов’язана 
послідовність інформаційних об’єктів, продемонстрована на екрані. 
Така лекція дозволить вчителю створювати наочні і більш 
інформаційно насичені уроки, комбінувати різні засоби наочності, 
максимально використовуючи їх.         

Важливу роль відіграє якість представлення мультимедійного 
матеріалу:        

- неперевантаженість «картинками»;        
- логіка подачі матеріалу;        
- обґрунтованість застосування анімації;        
- єдність стилю. 
Розробка методики створення, а найголовніше, комплексного 

застосування засобів нових інформаційних технологій у школі – це 
новий напрямок в освіті. Тому, з одного боку, необхідно розробляти 
нові підходи до використання мультимедіа-видань, а з іншого боку 
– критично осмислити і коригувати наявні зразки таких методик і 
видань. А для цього необхідна спільна цілеспрямована діяльність 
учених, методистів, розробників електронних видань і 
практикуючих вчителів. 

Можна систематизувати, де і як доцільно використовувати 
інформаційні технології у навчанні, беручи до уваги, що сучасні 
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комп’ютери дозволяють інтегрувати в рамках однієї програми 
тексти, графіку, звук, анімацію, відеокліпи, високоякісні 
фотозображення, досить великі обсяги повноекранного відео, якість 
якого не поступається телевізійному: 

1) при викладі нового матеріалу – візуалізація знань 
(демонстраційно-енциклопедичні програми; програма презентацій 
PowerPoint); 

2) закріплення викладеного матеріалу (тренінг – різноманітні 
навчальні програми); 

3) система контролю та перевірки (тестування з оцінюванням, 
контролюючі програми); 

4) самостійна робота учнів (навчальні програми типу 
«Репетитор», енциклопедії, розвиваючі програми); 

5) за можливості відмови від класно-урочної системи: 
проведення інтегрованих уроків за методом проектів, результатом 
яких буде створення Web-сторінок, проведення телеконференцій, 
використання сучасних Інтернет-технологій; 

6) тренування конкретних здібностей учня (увага, пам’ять, 
мислення і т.д.); 

7) інтерактивний демонстраційний матеріал (індивідуальні 
завдання, опорні схеми, таблиці, поняття). 

Створення проектів, презентацій, робота в програмі Microsoft 
Publisher вимагають від учителя творчого підходу, застосування 
дослідницьких методів, володіння комп’ютерними технологіями. 
Дидактичний матеріал, представлений в комп’ютерному варіанті, 
вирішує декілька завдань: 

- підвищує продуктивність праці вчителя та учнів на уроці; 
- збільшує обсяг використання наочності на уроці; 
- економить час учителя при підготовці до уроку [5, с. 3]. 
Можна зробити висновок, що мультимедіа – це сучасна 

інформаційна технологія, що дає можливість об’єднати інформацію 
різних типів, таких, як текст, звук, графічне зображення і анімацію. 
Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу реалізацію 
принципу наочності, крім того, їм відводиться завдання 
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забезпечення ефективної підтримки ігрових форм. Для розв’язання 
навчальних завдань використовуються презентації, які включають 
текстові та графічні фрагменти. Пояснення нового матеріалу з 
опорою на презентацію дозволяє вести бесіду з учнями, задавати 
питання за темою, змушуючи актуалізувати знання, отримані 
раніше, висловлювати припущення, аналізувати отримувану 
інформацію, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, 
розвивати мислення, активізувати пізнавальну діяльність. 
Використання презентації на уроці є застосування наочного методу 
ілюстрацій у взаємозв’язку з іншими методами. Інформація, 
розміщена на слайді і з’являється у потрібні моменти пояснення, 
змушуючи учнів проводити різні розумові операції. Відповідно, 
використання мультимедіа-презентацій підвищує ефективність 
навчально-виховного процесу за рахунок: 

- активізації сприйняття учнями нових знань у процесі 
використання зорових демонстрацій; 

- наявності тісного контакту з однокласниками, зникає 
необхідність звертатися до крейди і дошки для запису на ній 
необхідного тексту; 

- звільнення часу, який можна використати для відпрацювання 
отриманих знань і формування практичних умінь. 

Головною перевагою використання мультимедії у формування 
культурологічної компетентності старшокласників під час вивчення 
літератури є можливість залучати образотворчі засоби будь-якої 
необхідної якості. Особливо такий широкий вибір допомагає 
впливати на емоційну сферу слухачів – фотографії, малюнки, 
схематичні зображення викликають різний емоційний відгук. Окрім 
того, наявність вибору дозволяє підлаштувати підготовлюваний 
матеріал під потреби конкретної аудиторії, таким чином реалізуючи 
принцип особистісної спрямованості навчальної роботи. Наприклад, 
при аналізі конфліктів різного роду використовувалися не тільки 
фотографії людей, а й фотографії тварин, що дозволяв час від часу 
розряджати обстановку при обговоренні цієї непростої теми. 
Аудіоматеріали теж вельми корисні, і при правильному 
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застосуванні ІКТ оживляють уроки літератури (наприклад, записи 
різних інтерпретацій, аудіокниги). У низці випадків учні 
коментують побачене і почуте, приходячи до певних висновків і 
оцінок. Але головне – ілюстрації допомагають створювати живу, 
зацікавлену атмосферу, йти від сухого викладу фактів, 
підтримувати інтерес аудиторії. ІКТ дають можливість і на самому 
уроці оперативно відгукуватися на потреби аудиторії. Оскільки 
урок має на меті повноцінне спілкування, на виникаючі питання 
повинна даватися негайна адекватна відповідь. Наприклад, 
особливості літературних епох можна продемонструвати учням в 
онлайн-режимі. У подібних ситуаціях учні не тільки отримують 
відповіді на свої питання, а й вчаться користуватися Інтернетом в 
освітніх цілях і знайомляться з корисними ресурсами. Отже, 
застосування ІКТ, зокрема мультимедії, на уроках української 
літератури носить комплексний характер і сприяє ефективнішій 
реалізації поставлених завдань і формуванню культурологічної 
компетентності старшокласників. 
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ВІРТУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

Рогач А.О. 
Івано-Франківський національний технічний університет  

нафти і газу 
В даній статті описано, як віртуальне науково-експериментальне 
середовище може допомогти створити нову стратегію навчання. 
Головним критерієм нової стратегії є результати досліджень та 
управління реальними фізичним явищем, з отриманням даних та їх 
подальшою обробкою, перевіркою гіпотез. 

 
Сучасні виклики суспільства в області вищої освіти інженерного 

напрямку, процеси інформатизації, створення віртуальних 
навчальних середовищ спрямовують сьогодні на переоцінку 
важливості формування особливих умов, інструментальних та 
апаратно-програмних засобів підготовки студентів технічних 
спеціальностей.  

Слід відмітити, що при визначенні віртуальних навчальне 
середовищ (ВНС) практично не акцентується уваги на якісні 
відмінності між ВНС гуманітарного та технічного напрямку. Так, 
при визначенні Virtual Learning Environment (VLE), яке створено 
Оксфордським університетом, вказується що це система для 
доставки навчальних матеріалів для студентів через мережу 
Інтернет, яка включає інструменти оцінки їх знань, 
відслідковування активності студентів, засоби співпраці і 
спілкування. Це дозволяє організувати навчання не тільки 
традиційне очне навчання, але і навчання тих, хто не може 
регулярно відвідувати кампус через географічні, часові або фізичні 
обмеження [1].  

Більш загальне визначення можна знайти у навчальному 
посібнику Московського Державного обласного університету  [2]: 
“Віртуальна освітнє середовище - інформаційний зміст та 
комунікативні можливості локальних, корпоративних і глобальних 
комп'ютерних мереж, що формуються і використовуються для 
освітніх цілей всіма учасниками освітнього процесу”.  
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25 квітня 2013 року Міністерством освіти і науки України 
затверджено “Положення про дистанційне навчання”, в якому 
взагалі відсутнє поняття ВНС, замість цього використовуються 
окремі функціональні елементи забезпечення навчального процесу, 
такі як дистанційні курси (ДК), інформаційно - комунікаційні  
технології (ІКТ), система управління дистанційним навчанням 
студентів, тренажери і лабораторіїї без їх системного взаємозв’язку. 
Слід зрозуміти, що у якості ВНС у положенні використовується 
поняття Веб-середовища дистанційного навчання (ДН) як системно 
організованої сукупності Веб-ресурсів навчальних дисциплін 
(програм), програмного забезпечення (ПЗ) управління Веб-
ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів ДН та управління ДН [3]. 

Як слід зрозуміти із затвердженого положення про ДН 
віртуальні лабораторні роботи та віртуальні тренажери із 
методичними рекомендаціями щодо їх виконання і використання 
відносяться, у даному випадку до системотехнічного забезпечення 
ДН. Однак, у п. 3.6 наголошується, що лабораторне заняття може 
проводитися очно у спеціально обладнаних навчальних 
лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних 
віртуальних тренажерів і лабораторій. Виникає логічне питання про 
цільову аудиторію такої форми навчання та його організацію. При 
проведенні очних лабораторних занять навчання перетворюється з 
дистанційного на змішане (колоборативне), а такі версти населення 
як особи з фізичними вадами, суб’єкти з тимчасовим або постійним 
просторовим та часовим обмеженням із доступу до очної участі у 
навчальному процесі взагалі випадають із запропанованої схеми 
набуття знань. 

Такі суперечливі пункти положення пов’язані як раз з тим 
фактом, що на сьогоднішній день розробка лабораторних 
практикумів з віддаленим доступом на основі сучасних апаратно - 
програмних засобів залишається найбільш не розвинутою областю 
ДН студентів технічних спеціальностей в Україні, яка потребує 
розробки власної концепції, значних інтелектуальних та майнових 
витрат.  

Тому, нами запропановане поняття віртуального навчально - 
експериментального середовища (ВНЕС), як інноваційної стратегії 
розвитку ДН майбутніх інженеров. ВНЕС - ВЕБ - орієнтована 
система організації та управління процесом ДН студентів 
технічного напрямку підготовки, яка включае ДК особливої 
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структури та наповнення, системи дистанційного діагностування 
рівня знань на основі спеціалізованих алгоритмів і методів, 
віртуальні лабораторні практикуми віддаленого доступу для 
управління реальними технологічними об’єктами або їх стендовими 
моделями з використанням сучасних апаратних засобів, Веб - 
орієнтовані комп’ютеризовані тренажерні комплекси і віртуальні 
лабораторні класи.  

Мабуть ні в одного досвідченого викладача та інженера не 
виникнуть сумніви в тому, що лабораторні роботи відіграють 
важливу роль в науці та пізнанні світу [4]. Теж саме тверження 
можна застосувати і до лабораторних стендів та установок. Всім 
відомо, що лабораторний стенд або установка повинна 
представляти собою об’єктивну та адекватну модель реального 
технологічного об’єкта або системи, але у спрощеному виді. Так 
склалося, що не завжди є можливість забезпечити кожну 
лабораторію відповідним обладнанням. “Гаразд, а у нас є” - скажите 
Ви про свій університет, а я у свою чергу, провчившись 5 років в 
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти 
і газу (ІФНТУНГ)  проводив експериментальні досліди і 
лабораторні роботи на устаткуванні, яке ще було випущене за часів 
СРСР. В мене постає питання? Чи може майбутній інженер набути 
професійних конкурентноспроможніх знань і навиків, навчаючись 
на такому застарілому  обладнанні, а потім працювати на сучасному 
виробництві і обслуговувати апаратно-програмні комплекси, яке 
взагалі “візуально і фізично” не подібні на іх попередні модифікації. 
Одні будуть говорити “Можна”, скептики “Ні, не можна”. Як тоді 
вийти з такого положення? Певна річ, є люди які вчаться дуже 
швидко, і в них не виникне ніяких проблем з адаптацією на початку 
свої професійної діяльності. Але у багатьох випадків від керівників 
сучасних підприємств у різних галузях промисловості лунають 
обвинувачання у бік Вищих навчальних закладів (ВНЗ) України про 
низький рівень професійної підготовки майбутніх фахівців - 
інженерів, глибокий відрив отриманих ними, зачасту чисто 
теоретичних і фундаментальних знань, від тих які потрібні йому 
при виконанні на високому рівні професійних обов’язків. 

На кафедрі комп’ютерних технологій  в системах управління та 
автоматики (КТіСУ) ІФНТУНГ власними силами студентів, 
магістрів, аспірантів та викладачів створена і знаходиться на стадії 
впровадження у навчальний процес лабораторія моделювання та 
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імітації мехатронних систем. Лабораторні стенди, які спроектовані 
на основі положень філософії соціального конструктивізму з 
використанням доступних матеріалів і наявних апаратно-
програмних засобів на сьогодні складаються з наступних робочих 
одиниць: 3-х координатного станка з силовим програмним 
управлінням (ЧПУ), 2-х координатного графопобудовувача, 
термодинамічного об’єкту з розподіленими параметрами у вигляді 
камери нагрівання повітря, моделі системи управління сполученими 
промисловими резервуарами на нижньому на висшому рівні, 
автоматизованої системи управління герметичним ресивером. 
Єдиним їхнім функціональним недоліком, на мій погляд, є 
складність організації процеса управління їх роботою у віддаленому 
режимі, тобто переведення їх у розряд Веб - орієнтованих 
лабораторних практикумів або, інакше кажучи, лабораторних 
практикумів віддаленого доступу (ЛПВД) [5].  

З практичної точки зору, станок з ЧПУ та графопобудовувач, 
використовуються викладачами і студентами для ознайомлення з 
режимами роботи та алгоритмами управління кроковими 
двигунами, їхніми драйверами та налаштуваннями відповідного ПЗ.  

Єдине, що мене насторожує, що студенти при проведенні 
експериментальних досліджень,  бажаючі налаштувати і 
випробувати лабораторний стенд, попередньо не ознайомившись з 
документацією, можуть привести його у не робочий стан. 
Підливаючи масла у вогонь, хочу добавити коментар про стан 
комп’ютерного обладнання, яке знаходиться в лабораторії. З 10 
тільки 4 персональні комп’ютери знаходяться у робочому стані, 
решта фізично і морально є застарілими та не спроможні збирати, 
обробляти та зберігати потоки експериментальної інформації, які 
необхідні для коректної роботи лабораторного обладнання. 
Враховуючи дану таку ситуацію, в мене, як у аспіранта - 
дослідника, не залишилося інших варіантів, крім одного. Виникла 
практична та наукова задача - організувати розподілене керування 
всіма лабораторними стендами через одну робочу станцію (ПК). 
Тобто на даний ПК необхідно  було накласти клеймо “центрального 
сервера лабораторного обладнання”. 

 “Що з цього вийде ? Студенти будуть змушені записуватися в 
чергу, щоб попрацювати за цим комп’ютером ?” -  спитаєте Ви. Так, 
Ви неодмінно праві, але в цьому є логічне завершення. Цей же 
самий сервер має відкритий доступ в Мережу Інтернет. Ось тут і 
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розв'язка всіх проблем. “Один комп'ютер - безліч стендів” - хіба не 
економічно? Хіба не практично?  

Таким чином ми маємо центральний сервер, лабораторне 
обладнання (тобто стенди), але тільки такі, які керуються 
комп'ютером, тобто всі експериментальні дані, обрахунки 
характеристик, осцилограми відображають на екрані ПК, що далі? 
А далі за цим же ПК може працювати в асинхронному режимі при 
віддаленому виконанні лабораторної роботи одночасно  група 
студентів, причому чисельність групи залежить від конфігурації 
центрального сервера.  

Знову ж таки, в такій організації навчального процесу є свої 
безперечні переваги: студент не матиме безпосереднього контакту з 
лабораторним обладнанням, що збереже його зовнішній вигляд, 
функціональність та цілісність. Ви скажете “Тоді це не навчання, 
студент повинен торкатися установки і т.п.”, а я іншої думки. Ви 
хоч раз бачили, щоб капітан корабля торкався виконавчих 
механізмів під час плавання, або чи кранівник дивився, як крутить 
двигун при навантаженні матеріалів. В цьому то і полягає весь сенс 
автоматичного керування. Оператор задає вхідну управляючу дію 
на технологічний об’єкт або динамічну систему, отримує відгук - 
реакцію на таку дію. Так і в моєму випадку, студент підключившись 
до сервера, має можливість вибрати  необхідний йому лабораторний 
стенд, подавати на нього дії управління, отримувати вихідні реакції, 
аналізувати їх, складати математичні моделі об’єкту або системи, 
перевіряти гіпотези. Скептики знову ж таки будуть обурені, а 
візуальний контакт з процесом? Ну і тут є вихід - потокове відео, 
тобто Веб - камери, безпосередньо підключені до лабораторного 
обладнання, так само як і датчики.  

Таким чином маємо готовий проект (ЛПВД). На моніторі ПК 
можна спостерігати потокове відео. з відображенням динаміки 
процесу управління, там же відображаються показники реальних 
датчиків, кнопок управління, при цьому ПК накопичує 
експериментальні дані досліджень для подальшої обробки та 
прийняття рішень. Фантазія розробника такого ЛПВД не 
обмежується переліком вказаних задач і відображаемих сервісов. 
При такому підході майбутні інженери можуть відчути себе 
справжніми операторами реального технологічного обладання, 
аналізуючи показники датчиків, змініючи алгоритми управління і 
виконуючи відповідні дії для забезпечення нормальної роботи 
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устаткування, в чому і полягає його професійне навчання [4].  
Продовжуючи вище сказане, можна підняти питання про те, яке 

ПЗ використовувати, щоб забезпечити роботу такого центрального 
сервера. Можна відмітити, що дане питання викликає достатньо 
широкий спектр дискусій [6]. Хочу привести своє вирішення 
проблеми. В якості основного ПЗ вибране програмне середовище 
відомої корпорації по автоматизації технологічних процесів 
National Instruments - LabView. Дане ПЗ відноситься до класу 
об’єктно-орієнтованих з використанням технології drag-and-drop, 
має зрозумілий інтерфейс користувача, має просте налаштування 
параметрів, широкий спектр роботи. Ще однією важливою 
перевагою середовища LabView є можливість проектування 
віртуальних лабораторних приладів (ВП) з максимальною 
адаптацією до проведення експериментальних досліджень та потреб 
користувача.  

Однак найцінніше, в нашому випадку, це можливість організації 
роботи Webservice. Даний сервіс надає змогу отримувати дані на 
виході, як промислового так і стендового обладнання та передавати 
їх на внутрішній Веб-сервер в будь-якому вигляді. Тільки не 
потрібно плутати Webservice з сервісом Webpublishing tool. 
Останній передає повне зображення вікна віртуального приладу (в 
нашому випадку панелі оператора), що не відповідає вимогам 
швидкості передачі та обсягам трафіку. Про технологію створення 
та використання ВП середовища LabView та основні елементи 
даного ПЗ можна найти багато інформації в мережі Інтернет, їх 
опис не є доцільним, так як ми обговорюємо лише сервіс, який 
допоможе організувати віддаленне керування лабораторного 
обладання з найоптимальнішим використанням ресурсів.  

Отже, розробивши програму управління змінними стану 
лабораторного стенду, які потрібно моніторити та керувати ними, 
можна налаштування Webservice. З основних налаштувань 
необхідно задати ім'я самого сервісу, порт підключення (бажано 
вибирати такий, який не зайнятий іншим процесом, бо це може 
призвести до непотрібних конфліктів), задати в якому вигляді 
будуть передаватися дані - оптимальним буде у форматі JSON, з 
логічних міркувань перемінні керування краще реєструвати за 
допомогою окремих ВП, що надає можливість  одночасного задання 
різних керуючих дій на об’єкт управління, а карту URL-маркування 
ВП програма створить автоматично у відповідності до перемінних, 
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які підключені до іконки конектора. URL-маркування являє собою 
адресу, за якою буде доступна перемінна експериментальних даних 
(http://Ваш_сервер:порт/ім’я_вебсервісу/змінна). Перейшовши за 
вказаною адресою Ви отримаєте відповідь у форматі JSON: 
{“змінна”:”значення”}. Також за вказаною адресою може 
знаходитися і не одна змінна, а деяка їх множина. В даному випадку 
вони будуть відображатися у вигляді 
масиву:{“змінна1”:”значення1”}; {“змінна2”:”значення2”}; 
{“змінна3”:”значення3”}. Щоб задати змінну, потрібно в браузері 
задати на ступну адресу: 
http://Ваш_сервер:порт/ім’я_вебсервісу/змінна/значення. У випадку 
неправильного запиту або типу значення сервер поверне помилку. 
А в самій програмі організації ВП можна задати діапазон на 
значення змінної, що, у свою чергу, надає досліднику зручності і 
безпечності при проведенні експерименту. 

Тепер можна поговорити і про візуалізацію дослідницького 
процесу - з “голими” цифрами скучно працювати. Сервіс Google 
надає таку можливість, а ще й безплатно. Але це стосується тільки 
графіків, таблиць, діаграм (рис. 1). Кнопки управління 
лабораторного обладнання та саму його структуру можна задати в 
таблиці стилів .css, так як ми працюємо виключно тільки через 
браузер і через мережу Інтернет (тобто віддалено, і користовучеві 
не потрібно встановлювати додаткове ПЗ і модулі). 

 

 
Рисунок 1 - Неповна галерея графіків від Google 

 
 
Маючи такі безкоштовні можливості візуалізації можна у вікні 

браузера створити ідентичну панель оператора зі всіма вікнами та 
кнопками, аналізаторами та індикаторами процесу управління 
реальним лабораторним обладнанням . 

Самі ж запити на значення відповідної вихідної змінної 
відсилаються браузером за допомогою javascript. Код простого 
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запиту наведений нижче: 
function Requestdata(){ 
    var xmlhttp;   
     
    if (window.XMLHttpRequest){xmlhttp=new XMLHttpRequest()} 
 else {xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")} 
   
 xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
     if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 
       var data = 

JSON.parse(xmlhttp.responseText); 
       Load(data) 
     } else {} 
 }; 
 xmlhttp.open('GET','http://192.168.0.1:80/web/abi',true); 
 xmlhttp.send(null); 
} 
 
Після налаштування лабораторного обладання, створення ПЗ та, 

відповідним чином, сформованих з допомоги таблиці стилів .css 
запитів, було розроблено повноцінну панель оператора - 
дослідника, за допомогою якої можна керувати віддалено 
лабораторним обладанням з прямим відео-потоком та моніторингом 
показників датчиків. На рис. 2. приведена панель оператора для 
керування процесом нагрівання повітря у герметичній камері з 
розподіленими параметрами при врахуванні зовнішніх динамічних 
збурень. 

При цьому аналіз завантаження браузера становить максимум 40 
Мб, що свідчить про оптимізований процес сбору даних, 
професійно сформовані запити та сервісне обслуговування 
завдання. З такими параметрами передачі та сбору даних дану 
віддалену лабораторну роботу можна виконати навіть з 
використанням мобільних пристроїі типу смартфон. Окрім того, 
дану технологію можна використовувати як в навчальному процесі 
підготовки майбутніх інженерних кадрів, так і при управлінні 
технологічними об’єктами в будь-якій галузі промисловості. 

На сьогоднішній момент розроблений прототип лабораторії 
віддаленого доступу, яка використовує апаратно-програмні засоби 
власної розробки та відомих світових фірм в області автоматизації, 
таких як Siemens Simatic та National Instruments  у вигляді 
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навчального сайту WebLab (рис.3).  Дане середовище включае, 
окремі ЛПВД, навчальні елементи з дисциплін “Теорія 
автоматичного”, “Розпізнавання та ідентифікація об’єктів”, 
“Моделювання та імітація мехатронних систем”. 

При підключення до даної лабораторії  середовища управління 
навчальним процесом LMS Moodle та можливостей сервісов WEB 
2.0 можливе проектування, практична реалізація та впровадження у 
дистанційне навчання студентів технічних спеціальностей ВНЕС, 
заснованої на інноваційних стратегіях і новітніх підходах його 
організації 

 
Рисунок 2 - Вигляд панелі оператора в браузері 

 
Рисунок 3 - Головна сторінка віддаленої лабораторії 

 
 
Враховуючи складні кризисні явища в області Вищої інженерної 

освіти України, запропанований підхід організаціїї профессійного 
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навчання, в тому числі у дистанційній  формі, студентів технічних 
спеціальностей слід рахувати перспективним шляхом подолання 
якісного розриву між теоретичними та практичними знаннями 
молодих спеціалістів, можливістю швидкої їх професійної 
адаптації, подаланню скептичного ставлення та не довіри до 
методів та алгоритмів ДН в області технічної освіти та можливістю 
модернизації лабораторного обладнання в Українських ВНЗ.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
Рощупкін С.В. 

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С.Сковороди 

Одним із ефективних інструментів для побудови й супроводу 
навчального процесу є автоматизовані системи педагогічної 
діагностики. Використання діагностичних, корегуючих й 
прогнозуючих функцій робить такі системи універсальним засобом 
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для оцінки степеня готовності до сприйняття матеріалу 
студентом або учнем, для подання теоретичних відомостей, для 
проведення контролю щодо засвоєння матеріалу, для прогнозування 
очікуваних результатів, для внесення правок та корегувань у 
подальше навчання. 

 
Однією із сучасних проблем системи освіти є підвищення 

ефективності засвоєння великого об’єму матеріалу, що надається на 
самостійне опрацювання, насамперед, студентам або учням 
старших класів. У вирішенні зазначеної проблема велику роль 
відіграє використання автоматизованих систем, де подання 
навчального матеріалу поєднується із можливістю проведення 
контролю ступеня його засвоєння тим, хто навчається. Розвиток ІКТ 
надає нові можливості для створення тестових оболонок, а також 
ефективних автоматизованих навчальних середовищ, де реалізовані 
всі необхідні інструменти обробки та аналізу показників, які 
характеризують роботу користувача з програмним засобом. 

Використання автоматизованих систем педагогічної 
діагностики має широкі перспективи для застосування в 
навчальному процесі. Це і можливість самопідготовки, і можливість 
ефективного проведення самого навчального процесу із 
застосуванням аналізу показників його перебігу і прогнозування 
очікуваних результатів. Доцільність використання автоматизованих 
систем педагогічної діагностики полягає не тільки в організації 
процесу навчання й проведення контролю отриманих знань, а й у 
накопичуванні, обробці, систематизації та аналізі отриманих 
результатів, а також надання розгорнутої інформації щодо цих 
результатів [1]. Застосування комп’ютерної педагогічної 
діагностики має сенс, коли в розробленому навчальному курсі є 
необхідний теоретичний матеріал, представлена достатньо велика 
база різнорівневих завдань, запроваджені коригуючі механізми для 
забезпечення успішності проходження курсу учнем або студентом, 
присутня незмінна аудиторія слухачів, а також реалізований 
постійний автоматичний супровід виконання кожного виду завдань, 
наприклад, у виді рекомендацій, спрямованих на якісне засвоєння 
матеріалу. Особливість існування такої системи пов’язана з 
постійним надходженням інформації щодо сформованості у 
слухачів курсу знань, вмінь та навичок, заради яких було 
організовано навчання, і без постійного такого зв’язку 
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автоматизована система педагогічної діагностики втрачає 
можливість якісно й адекватно проводити свої діагностичні функції. 

Сьогодні у всесвітній мережі можна знайти безліч 
комп’ютерних систем, що здатні надавати курси по вивченню 
різних предметів, проводити перевірку знань за допомогою власної 
бази тестових завдань або за базою, що може бути створена та 
підключена до тестової системи, наприклад, вчителем. У таких 
системах присутня й обробка результатів із виведенням оцінки за 
виконані завдання, але, нажаль, відсутні діагностична та 
прогнозуюча функції, на основі яких можна отримати більш 
вичерпну інформацію про засвоєння матеріалу та спрогнозувати 
подальший перебіг навчання. 

Проектування, розробка та впровадження автоматичної системи 
педагогічної діагностики потребують докладання значних зусиль і 
часу. Складність етапу проектування зумовлена тим, що саме на 
цьому етапі закладаються основні принципи і режими роботи 
системи, які визначають її функціональність, ступінь 
інтелектуалізації, здатність до самовдосконалення [2]. Розробка 
системи потребує обґрунтованого вибору інструментів 
конструювання програмного середовища і його реалізації із 
забезпеченням усіх передбачених функціональних можливостей. 
Для впровадження системи педагогічної діагностики необхідна 
організація колективної роботи її потенційних користувачів-
педагогів, які повинні мати достатньо повне уявлення про 
призначення системи і мотивацію щодо її використання у практиці 
навчання. На жаль, дуже зрідка такі системи знаходять 
повномасштабне застосування, більш поширеними є системи 
автоматизованого контролю та оцінювання навчальних досягнень 
учнів або студентів, і тому педагоги здебільше зорієнтовані на 
запровадження тестових технологій саме в такому напрямі, 
покладаючись в реалізації діагностичних функцій на власний 
досвід, на результати спостережень, на сформовані уявлення про 
тих, хто навчається. Етап упровадження автоматизованої системи 
діагностики є найбільш складним, оскільки його ефективність 
цілком залежить від свідомого бажання педагогів підвищити якість 
навчального процесу, від глибокого усвідомлення ними тих 
переваг, які надає використання системи для вирішення цієї 
проблеми, від готовності до новацій і зусиль, без яких будь-яке 
вдосконалення в галузі освіти не може відбутися. 
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СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛУ В ОСВІТНІХ 
УСТАНОВАХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ХМАРНОГО СЕРВІСУ 

БІТРІКС24 
Сабліна М. А, Степура І. С. 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
У статті розглядається сутність поняття «Корпоративний 
портал», описується система управління внутрішнім 
інформаційним ресурсом освітньої установи засобами «Бітрікс24». 
Охарактеризовано такі інструменти системи як соціальна 
мережа, керування завданнями та проектами, чат і відео-дзвінки, 
документи online, диск, календар, пошта, CRM, телефонія, HR 
тощо. Окреслено переваги і недоліки хмарних сервісів, 
обґрунтовано їх використання в освітніх установах. 

 
Актуальність роботи полягає у тому, що в наш час суспільство 

знаходиться на шляху переходу до інформаційного суспільства і 
сьогодні є актуальним питання впровадження хмарних сервісів не 
тільки на підприємствах кампаній але й в освітніх навчальних 
закладах, а саме використання корпоративних порталів для 
організації внутрішньої роботи установи, що потребує своєчасної та 
продуктивної роботи між співробітниками та їхнім колективом. 

У всьому світі зріс попит на реалізацію хмарної інформаційної 
інфраструктури підприємств та організацій. За цим трендом 
слідують і освітні установи. 

Корпоративний портал – система управління внутрішнім 
інформаційним ресурсом установи для колективної роботи над 
завданнями, проектами і документами, створений для ефективних 
внутрішніх комунікацій [1]. 
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Корпоративний портал – це:   
• Внутрішні і зовнішні комунікації компанії 
• Управління завданнями і проектами 
• Спільна робота з документами 
• Планування і облік робочого часу 
• CRM: клієнти та продажу 
«Бітрікс24» – корпоративна інформаційна система, засіб 

організації командної роботи яка допомагає навчальному закладу 
працювати більш ефективно. Корпоративний портал для 
співробітників організовує роботу над завданнями, проектами і 
документами, забезпечує установу засобом внутрішнього обміну 
інформацією. Це портал, що надається компанією 1С-Бітрікс [2]. 

Корпоративний портал Бітрікс24 (КП) – це програмне 
забезпечення, що надає співробітникам навчального закладу, 
клієнтам і простим користувачам доступ до різної службової 
інформації закладу. Доступ може бути організований як з 
внутрішніх так і з зовнішніх мереж з метою організації виробничої 
діяльності. Зовнішній вигляд корпоративного порталу має такий 
вигляд (рис.1). 

 
Рис. 1 – «Зовнішній вигляд корпоративного порталу Бітрікс24» 
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Бітрікс 24 є хмарною технологією. «Хмара» відкриває новий 
підхід до обчислень, при якому ані обладнання, ані програмне 
забезпечення не належать підприємству. Замість цього провайдер 
надає замовнику вже готовий сервіс. 

Інструменти Бітрікс24 для організації роботи в корпоративному 
порталі співробітників: 

У порталі звичні робочі інструменти управління завданнями, 
документами, робочим часом об'єднані з соціальними мережними 
сервісами. 

Соціальна мережа закладу. «Жива стрічка» – єдина стрічка подій 
в «Бітрікс24», інтерактивна стрічка всіх змін на корпоративному 
порталі. Читаючи «живу стрічку», всі співробітники завжди в курсі 
подій і можуть оперативно реагувати на поставлені завдання, 
підключатися до обговорень, переглядати нові документи. «Жива 
стрічка» інтерактивна – можна відразу коментувати повідомлення, 
відзначати повідомлення кнопкою «Мені подобається». Відмітка 
«Мені подобається» показує думку співробітників, впливає на 
рейтинг запису, файлу – в результатах пошуку ці документи будуть 
показані першими. Також є можливість натиснувши кнопки 
«Більше не стежити» і «відписатися» від безлічі непотрібних 
повідомлень. 

Ще в Бітрікс24 є сервіс «Оголошення». Лічильник показує 
кількість співробітників, що ознайомилися з оголошенням, а 
прокрутивши список з зображеннями користувачів, можна 
побачити, хто саме це зробив. Оголошення збираються в правому 
верхньому кутку порталу та не зникають звідти, поки співробітник 
їх не прочитає. 

Керування завданнями і проектами. В Бітрікс 24 є механізм 
постановки завдань і контролю їх реалізації. Кожен співробітник 
навчального закладу може більш ефективно будувати свою роботу і 
взаємодіяти з колегами. Співробітник може сам ставити собі 
завдання, приймати їх від керівника, делегувати їх своїм колегам. 
Інструменти управління завданнями і проектами дозволяють 
враховувати витрати часу та інших ресурсів на виконання завдань в 
рамках проекту. Завдання над проектом можна представити у 
вигляді діаграми Ганта (рис.2) – класичної стрічкової діаграми, яка 
наочно відображає тимчасові рамки завдань, причому, в тій 
послідовності, в якій вони повинні проходити протягом проекту. 
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Рис. 2 – «Діаграма Ганта» 

 
Поглянувши на діаграму, ви відразу бачите скільки всього 

завдань за проектом, скільки з них завершено і скільки знаходиться 
в роботі, а які завдання прострочені. Завдання інтегровані з 
календарями, так що ви завжди бачите, яке завдання до якого 
терміну потрібно виконати. Із завданнями можна працювати в 
екстранеті разом з вашими партнерами і клієнтами. 

Чат і відео-дзвінки. Чат для миттєвого спілкування з колегами – 
це корпоративний месенджер, в якому э можливість з будь-якого 
пристрою обмінюватися миттєвими повідомленнями з колегами 
через браузер, десктоп-застосунок, з мобільного телефону або 
планшету. 

Документи online. Завдяки підтримці технологій Google Docs 
можна відкрити, переглянути та відредагувати безпосередньо на 
порталі будь-які файли популярних форматів. Редагування 
документів в MS Office MS Word і Excel прямо в Бітрікс24 через 
Internet Explorer і через Mozilla Firefox. Поки редагується документ 
на порталі, більше ніхто його не може відкрити, оскільки він 
блокується від зміни іншими користувачами. При відправленні 
документа на портал можна перезаписати існуючий файл або 
завантажити його нову копію. Вся історія змін документа 
зберігається і, при необхідності є можливість відновити попередню 
версію. В історії також зберігається інформація про те, хто і коли 
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змінив документ. 
Диск. У «Бітрікс24.Диск» можна не тільки обговорювати 

документ, але й одразу ж вносити до нього правки. Ще зручніше 
редагувати разом онлайн документ. Бачити правки колег, зберігати 
зміни одночасно. «Бітрікс24» індексує всі файли: документи, 
записи, завдання, блоги, повідомлення та іншу інформацію. 
Індексація виконується відразу при публікації нових матеріалів. 
Підключення колег до своїх папок для спільної роботи над 
документом надається як на порталі так і зі свого комп’ютера. 

Календар. Можливість роботи з комунікатора або телефону. 
«Бітрікс24» дозволяє співробітникам самостійно стати більш 
організованими: співробітник може сам ставити собі завдання, 
приймати їх від керівника, делегувати їх своїм колегам. 
Інструменти управління завданнями і проектами дозволяють 
враховувати витрати часу та інших ресурсів на виконання завдань в 
рамках проекту. Завдання інтегровані з календарями, і можна 
побачити, яке завдання до якого терміну потрібно виконати. Із 
завданнями можна працювати в екстранеті разом зі співробітниками 
(рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3 – «Календар Бітрікс24» 
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Пошта. При підключенні до «Бітрікс24» поштової скриньки 
з’явиться лічильник нових листів і швидкий перехід до своєї 
скриньки в Gmail, Ukr.net, Mail.ru, Microsoft Exchange та інших 
поштових системах. 

CRM (Customer Relationship Management) – система управління 
взаємовідносинами з іншими людьми. Ведення бази закладів, 
контактів і компаній, з якими співпрацюєте, фіксування всіх подій 
(наприклад, дзвінки, листи, зустрічі, угоди), пов'язані з цим 
закладом, формування звітів та графіків. 

Телефонія. Дзвінок переадресовується на мобільний телефон, 
якщо колега офлайн. Не потрібно шукати потрібний номер 
телефону – всі контакті номери доступні в профілі співробітників. 

• Телефонія вже налаштована 
• Не потрібно встановлювати додаткове ПЗ 
• Це вигідніше, ніж Skype і більшість сервісів IP-телефонії 
• Економія на обладнанні (вам не потрібно купувати IP-телефон 

для кожного співробітника) 
• На вашому рахунку – бонусна сума для тестових дзвінків. 
 
HR. Структура компанії наочно представлена як ієрархія 

підрозділів і відділів компанії. Можна швидко знайти необхідний 
підрозділ або відділ, дізнатися, хто кому підпорядковується. 
Доступне редагування ієрархії: переведення співробітника з одного 
відділу в інший, зміна керівників відділів, додавання нових. 
Підпорядкування в структурі впливає практично на все: хто кому 
відправляє звіти, кому можна делегувати завдання і т.д. Керівник 
відділу бачить всі завдання своїх підлеглих [3]. 

Бітрікс24 – програма, що використовує різні інструменти 
організації групової та індивідуальної роботи: 

• знайомі по Інтернету веб-інструменти (миттєві повідомлення, 
хмари тегів, форуми, блоги); 

• єдине файлове сховище з контролем версій; 
• єдиний календар і завдання як інструмент планування 

діяльності; 
• необмежена кількість робочих груп, можливість користувачам 

самостійно створювати і модерувати групи; 
• гнучка система настройки прав; 
• морфологічний пошук, який істотно полегшує співробітникам 

життя. 
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• і багато інших. 
Бітрікс24 працює в будь-яких браузерах. Для застарілих версій 

браузерів, а також для операційних систем лінійки Mac є деякі 
обмеження в функціоналі. 

Ураховуючи швидкоплинність інформаційних технологій, 
швидкий темп розвитку та актуальність для сьогодення, перехід на 
більш структуровані інформаційні системи, а саме платформу 
Бітрікс24, яка дозволяє контролювати роботу над завданнями та 
проектами, побачити скільки завдань зроблено, прострочено, 
виконано, завершено, оцінювати роботу співробітників, планувати 
зустрічі та збори завдяки інтегруванню календарів з мобільним 
телефоном. Сучасні технології дозволяють не купувати дороге 
програмне забезпечення для установки на комп'ютер, можна 
розгортати хмарну інфраструктуру і мати доступ до неї з будь-якого 
місця, з будь-якого обладнання, підключеного до Інтернету. Слід 
зазначити, що доступ до хмари можуть мати одночасно тисячі 
людей, що мають права доступу. 

Використання хмарних технологій дає ряд переваг перед 
традиційними технологіями ІТ: 

• Організація може більш ефективно управляти використанням 
обчислювальних ресурсів. 

• Підвищується керованість ІТ-інфраструктурою (у тому числі 
географічна). 

• Спрощується управління безперебійністю роботи організації, 
завдяки закладеним в концепцію системам резервного копіювання і 
міграції віртуальних машин. 

• Скорочення витрат на ІТ-інфраструктуру, таких як зміст парку 
обчислювальних ресурсів, електроенергію, а також персоналу, 
обслуговуючого цю інфраструктуру. 

 
Знаючи основні переваги можна відмітити деякі недоліки: 
Існують певні проблеми з боку безпеки, коли хмарні провайдери 

можуть роками зберігати важливу інформацію на своїх серверах, а 
кібер-злочинці – перехоплювати інформацію. Звісно, великі хмарні 
провайдери застосовують всі можливі засоби для забезпечення 
максимальної безпеки інформації і вкладають кошти в розробку 
нових, ще більш ефективних засобів захисту, проте поки що не 
варто зберігати чи передавати особливо важливі документи в 
«хмари» [4]. 
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• Складність відновлення втраченої інформації у «хмарі». 
• Для отримання якісних послуг користувачеві необхідно мати 

надійний і швидкий доступ в мережу Інтернет. 
• В результаті аварії сервера дані будуть загублені. 
 
Висновки. Для роботи навчального закладу необхідно створити 

єдине комунікаційне поле, де були б всі основні інструменти для 
роботи: облік робочого часу, ведення проектів, управління 
завданнями, складання звітів, внутрішній месенджер для 
спілкування, автоматизована структура компанії і база 
співробітників, стрічка новин компанії, зберігання і робота із 
загальною документацією тощо. Платформа Бітрікс 24 є 
інструментом для розвитку корпоративної культури у колективі. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ ДОРОСЛИХ 

Сав’юк Л.О. 
Громадська організація “Український форум дистанційного та 

мобільного навчання” 
Наведені переваги, важливість та сутність освіти дорослих, як 
основи прогресивного розвитку суспільства. Розглянуті аспекти 
економічної доцільності підтримки освіти дорослих платформою 
хмарних технологій та інструментарієм Web 2.0.  
 

Вступ. Останнім часом освіту дорослих, особливо представники 



 194

країн пост тоталітарного та кризисного стану розвитку, розглядають 
як основу розвитку людського капіталу та стратегічного запасу для 
поступального, динамічного руху на шляху до майбутнього 
процвітання держави. 

Викладення основного матеріалу. На справді, філософія освіти 
на протязі всього життя, як досконалий інструмент безперервного 
навчання на добровільній основі і само мотивації дорослого 
населення, прагнення його до знань для особистих або професійних 
цілей, активно використовується розвинутими країнами світу 
починаючи із середини ХХ століття. Дорослій людині завжди була 
притаманна властивість навчатися на протязі всього життя для 
виживання, творчості, колективної або індивідуальної взаємодії, 
особистого творчого зростання. Починаючи з ХІХ століття по 
всьому світу створювалися жіночі інститути, школи фермерів, 
коледжі та університети Англії, США, Канади почали надавати свої 
освітні послуги робітникам заводів та фабрик, ув’язненим, 
сільським мешканцям, емігрантам та безробітним. В Україні до 
недавнього часу, в наслідок багатьох історичних та ментальних 
причин, вкоріненою була думка, що навчатися та професійно 
зростати повинна молода людина. Відповідь на запитання: “Як 
часто ми можемо побачити, що пропозиції працевлаштування 
роботодавці обмежують віком 30-35 років?”, напевно відома 
кожному.  Здається, підсвідомо роботодавці не зосереджують свою 
увагу суто на віковому статусі кандидатів, а, як раз, передумовою їх 
обмежень на перший план виступає передбачення не достатнього 
рівня професійних знань кандидатів більш старшого віку, особливо 
в області інноваційних інформаційно - комунікаціqних технологій 
(ІКТ). Тому і складається в нашій країні суспільна думка: “Людина 
перед пенсійного та пенсійного віку - бідна, є не обізнаної, без 
перспективною, не конкурентноздатною”. І як узнати скільки 
професіоналів високого класу, з величезним досвідом роботи, не 
зрівняною мудрістю педагога та наставника залишається поза 
межами активного професійного життя, тим самим випадаючи з 
людського стратегічного капіталу нашої країни. Статистичні дані 
говорять самі за себе, наприклад в Івано-Франківської області 
кількість людей віком поза 50 років досягає майже 30 % мешканців 
регіону. 

5-20 листопада 2013 року  у Парижі пройшла 37 сесія 
Генеральної конференції ЮНЕСКО. В прийнятих Резолюціях 
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Генеральної конференції ЮНЕСКО оголошена програма 
попереднього дослідження технічних та правових аспектів 
доцільності перегляду Рекомендації 1976 р. о розвитку освіти 
дорослих [1]. Результати програми повинні бути представлені в 
рамках проведення 37 сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО. В 
рамках сесії також високо оцінена інформаційно-роз’яснювальна та 
практична діяльність Інституту ЮНЕСКО по навчанню на протязі 
вcього життя в реалізації політики і стратегій підвищення 
грамотності, навиків та компетенцій дорослих.  

4-6 листопада Національною академією педагогічних наук 
України спільно з Міністерством освіти і Науки України, 
Товариством “Знання” України та представником Інституту з 
міжнародного співробітництва німецької асоціації народних 
університетів (DVV - International) під егідою Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО у рамках Міжнародних днів освіти 
дорослих проводився Форум “Європейський Союз - Україна: освіта 
дорослих”. Членам Ради Голова Ради  Громадської організації 
“Український форум дистанційного та мобільного навчання” 
пощастило бути серед учасників форуму в якості партнерів 
спільних проектів Івано-Франківського обласного інституту після 
дипломної педагогічної освіти. 

Учасники форуму звернулись до освітянської і наукової 
спільноти, органів виконавчої влади, громадських організацій з 
закликом посилити увагу до забезпечення доступу до освіти для 
різних категорій населення України, особливо незахищених груп, з 
метою підвищення економічної активності та зайнятості населення, 
цілісності держави й здійснення перше чергових заходів в 
активізації процесів освіти дорослих. До основних заходів в даному 
напрямку слід віднести створення творчої групи з розроблення 
концепції розвитку освіти дорослих в Україні на 2015-2020 роки, 
внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону “Про 
освіту дорослих”, створення всеукраїнської, регіональних та 
місцевих асоціацій освіти дорослих асоціації освіти дорослих, 
створення кафедр освіти дорослих у вищих навчальних закладах, 
розширення й активізація співпраці з країнами Європейського 
Союзу в даній галузі, побудова системної взаємодії державних і 
недержавних установ, громадських організацій для розвитку освіти 
дорослих в Україні. 

Як можна побачити з цього неповного переліку поставлених 



 196

задач, наступив момент дійсно системних практичних дій у 
напрямку подолання проблемних питань у підвищенні грамотності 
та компетенцій дорослого населення України.  

Слід відмітити, що освіта дорослих є міждисциплінарною 
педагогічною галуззю, у фундамент якої покладені теоретичні 
положення історії, філософії, соціології, психології та педагогіки.   

Освіта дорослих являє собою системне поєднання трьох взаємо 
зв’язаних складових: процесу навчання, системи освіти та 
інструментальних засобів та технологій досягнення поставлених 
мети цілей (рис. 1).  

Метою діяльності системи освіти дорослих реалізація права 
особи на освіту впродовж життя, залучення її до професійного та 
громадського життя шляхом надання необхідного для цього рівня 
грамотності. При цьому провідними типами освіти дорослих є [3]: 

а) загальна освіта, спрямована на здобуття загальної грамотності 
або рівня її підвищення;  

б) професійна освіта набуття нових професійних компетенцій 
або підвищення їх рівня;  

в) коригувальна освіта, наприклад вивчення державної мови, 
набуття навичок цивільного спілкування тощо. 
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Рисунок 1 - Система освіти дорослих на основі сучасних ІКТ 
 
C точки зору організації процесу, який ціле спрямований  на 

розвиток та виховання особистості на протязі всього життя,   освіта 
дорослих є практикою, в якій дорослі беруть участь в систематичній 
і стійкій навчальній діяльності з метою отримання нових форм 
знань, навичок, відносин, або цінностей [2].  

Система освіти дорослих заснована на таких специфічних 
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інституціальних і не інстітуціальних формах придбання знань та 
умінь дорослими, як формальна, неформальна і інформальна освіта 
[4]. 

По завершенні формальної освіти, яка являє собою 
довгострокову програму або короткочасний курс, у випускника, при 
успішній здачі підсумкових іспитів, виникає сукупність 
законодавчо встановлених прав, в тому числі права займати більш 
високо кваліфіковану посаду, просування у службовій ієрархії, 
офіційної зміни професійної діяльності, поступлення у навчальний 
заклад. Відповідно, носіями такої форми освіти можуть бути 
ліцензовані навчальні заклади та об’єднання. 

Не формальна освіта не містить стандартизованих вимог до 
результатів навчальної діяльності але зберігає основні ознаки 
навчання - доцільність, процедуру зарахування, лекційні та 
семінарські заняття, систему оцінювання успішності, сертифікат 
про закінчення із зазначенням змісту пройденого курсу. Така форма 
освіти дорослих зорієнтована на прагненні дорослої людини 
поповнити знання і уміння в певній області знань, галузі науки, 
культури або мистецтва, між особистісних відносинах. Така форма 
освіти дорослих максимально активізує суспільну діяльність 
людини. 

Найбільш не визначеною залишається інформальна форма 
освіти дорослих, яка розглядається більше на рівні теоретичних 
досліджень. Однак це найбільш демократична та мотивована форма 
освіти дорослих у повсякденному житті поза рамками 
організованого зовні педагогічного процесу, освіта без формальних 
рамок, поза стінами установ, які входять у систему освіти  в 
соціальних інститутах, таких як родина, у формальних та 
неформальних групах та об’єднаннях. 

До числа основних видів неформальної освіти можна віднести: 
навчання за методом проб і помилок; стихійну самоосвіту; 
взаємонавчання в ході виконання спільних завдань; надбання за 
допомогою сучасних ІКТ; духовне збагачення та естетичний 
розвиток особистості; професійну діяльність під керівництвом 
досвідченого фахівця. 

Не дивлячись на багатогранність процесу та різноманітність 
форм та видів освіта дорослих це  унікальна  освітня філософія, яка 
заснована на безперечному припущенні, що дорослі можуть і 
хочуть вчитися, що вони здатні і готові прийняти на себе 
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відповідальність за результати навчання, а сама система навчання 
повинна оперативно реагувати на їхні потреби, бути адаптованою та 
динамічно розвинутою. 

На нашу думку, процеси глобалізації ринку знань та 
інформатизації суспільства призвели до взаємопроникнення форм 
системи освіти дорослих, їх нерозривне триєдинство. Кожна 
доросла людина, яка прагне самовдосконалення та інтелектуального 
зростання, починає свій шлях до поставленої мети з інформальної 
освіти, але поступово усвідомлює необхідність переходу до 
неформальної освіти. Такий перехід забезпечує її навчання у колі 
однодумців, взаємодопомогу у вирішення поставлених завдань, дух 
здорової конкуренції та отримання кінцевого мотивованого 
результату. Досягнення бажаної мети у навчанні в певній 
професійній області, у більшості випадків спонукає рухатися далі 
по шляху формальної освіти. 

Бурхливий розвиток ІКТ, хмарних технологій та обчислень, 
можливість навчання на масових відкритих Он-лайн курсах 
(МВОК) забезпечили якісний стрибок у розвитку філософії освіти 
дорослих.Всесвітня мережа Internet активно розповсюджує крилаті 
слова Стива Балмера, глави корпорації Microsoft, - «Наша індустрія 
переживає новий етап інновацій, натхненником якого є феномен під 
назвою «хмара»...» В прогнозах російських аналітиків можна 
побачити ще більш прецензійні заяви: “Хмарні сервіси не 
чекатимуть. Тих, хто продовжить чіплятися за старі догми, великі 
інфраструктурні проекти, спіткає доля динозаврів. Приголомшлива 
ефективність бізнесу, яку відкривають «хмари», породить нове 
покоління ІТ - керівників, одним з яких можете стати і Ви”[5]. 

В систему освіти дорослих інтегрований порівняно новий та 
прогресивний тип освіти дорослих - дистанційна освіта. Ії можна 
розглядати як інноваційну освіту, яка здатна об’єднати всі типи 
класичної освіти дорослих. В процесі дистанційного навчання 
тьютори та студенти активно використовують інструментальні 
засоби та інструменти технології WEB 2.0 і хмарних обчислень. 

Однак, поки ще передчасно говорити про можливість строгого 
економічного порівняльного аналізу переваг використання даних 
технологій у порівнянні існуючим розподіленим програмним 
забезпеченням і стандартними засобами навчання та комунікацій. 
Визнаним фактом слід рахувати, що при використанні даних 
технологій організаторам освіти дорослих не має необхідності 
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закупати серверне та комп’ютерне обладнання, витрачати кошти на 
придбання ліцензійного програмного забезпечення, при цьому 
скорочуються часові витрати на організацію процесу навчання. В 
даному випадку основними витратами залишаються оплата послуг 
хмарних провайдерів та провайдерів мережі Internet. Для пояснення 
економічної складової хмарних технологій у навчанні дорослих 
можна провести паралелі з послугами електропостачання по 
комунальним мережам з їх оплатою по мірі використання, де немає 
необхідності кожному користувачу мати власну електроустановку. 

Слід відмітити, що найкращі університети світу на протязі 
останніх років активно запроваджують у навчальний процес 
технології дистанційного навчання на основі використання 
технологій WEB 2.0 та хмарних обчислень. На сьогодні існують 
методики визначення колосального економічного ефекту від 
впровадження подібних технологій, коли заощаджені майнові 
засоби направляються на розвиток наукових досліджень та 
міжнародного співробитництва, мотиваційного заохочення 
найкращих студентів та викладачів, благодійність. 

Висновки. Динамічний розвиток та ефективність освіти 
дорослих в Україні потребує докладного вивчення міжнародного 
досвіду, залучення сучасних ІКТ, інструментарію WEB 2.0 та 
хмарних технологій. Розвиток освіти дорослих повинен спиратися 
на науково обґрунтовані економічні та маркетингові дослідження у 
даній області. 
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НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО»: 

ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
Стрижак О.Є., Савченко І.М.   

Національний центр “Мала академія наук” 
За рішеннями листопадової сесії ЮНЕСКО 2014 рік проголошено 
Роком Тараса Шевченка. Тому не тільки Україна, але й вся світова 
спільнота в цьому році широко відзначають 200-річчя від дня 
народження видатного українського митця. У зв’язку з цими 
подіями та відповідно до указу Президента «Про додаткові заходи 
з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка» майже всіма організаціями й установами України було 
розроблено заходи щодо відзначення цієї видатної події [1]. Проте 
незважаючи на численну кількість урядових указів та постанов, 
відомчих розпоряджень та доручень, спрямованих на 
популяризацію літературно-мистецької спадщини Т.Г. Шевченка, в 
інформаційному просторі України не було реалізовано жодного 
наймасштабнішого проекту, пов'язаного з відображенням життя 
та творчості митця. 

 
Мета статті представити результати спільного українського 

проекту науково-освітній Інтернет-портал «Тарас Шевченко», 
показати як об’єднання зусиль науковців, митців та реалізація 
сучасних технологічних рішень дозволили створити мережевий 
інтелект та доступну, відкриту систему шевченкознавства, 
присвячену вивченню творчості великого Кобзаря. 

Методика та процедури дослідження. Такий актуальний 
проект, як науково-освітній веб-портал, присвячений творчості 
великого Кобзаря, який би висвітлював багатогранний талант 
художника і долучив до вивчення його творчої спадщини у 
відкритому інформаційному просторі українську учнівську молодь 
можна було здійснити тільки поєднав зусилля багатьох талановитих 
фахівців різних сфер діяльності. В результаті до роботи над 
проектом було залучено понад 1000 учасників: шевченкознавців, 
науковців, освітян, юристів, музейних та архівних працівників, 
програмістів, дизайнерів, інженерів, контент-менеджерів, 
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адміністраторів. 
Ініціатором створення такого порталу виступив 

Національний центр «Мала академія наук України» Міністерства 
освіти і науки України та Національної академії наук України. В 
подальшому до роботи було залучено 6 організацій: Інститут 
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Національний музей 
Тараса Шевченка; Інститут телекомунікацій та глобального 
інформаційного простору НАН України, Інститут кібернетики ім. 
В.М. Глушкова НАН України, Національний технічний університет 
«Київський політехнічний інститут». 

 
Рис. 1 «Науково-освітній інтернет-портал «Тарас Шевченко» 

[2]. 
  

Унікальність порталу полягає в застосуванні програмно-
інформаційних засобів роботи зі знаннями. За засіб відображення 
знань розробниками було обрано комп’ютерні онтології, які 
дозволяють виділяти основні поняття з певної області знань та 
встановлювати зв’язки між ними. Онтологія (від грец.) розділ 
філософії, в якому розглядаються загальні основи, принципи буття, 
його структура і закономірності. Комп'ютерну онтологію певної 
предметної дисципліни можна розглядати як загальнозначущу, 
відкриту базу інформації, яка представлена в загальноприйнятій 
(формальній) мові специфікації знань. За онтолого-
класифікаційною схемою засобів і методів штучного інтелекту 
онтологічний підхід трактується як різновид системного підходу, 
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заснованого на знаннях. 
Онтологічний підхід забезпечує ефективне проектування 

компонентів знання-орієнтованої інформаційної системи. 
Онтологічна система знань містить інформаційні описи, на основі 
об'єктно-орієнтованої процедури формалізації, а також описи 
інтерпретаційних функцій, які управляють на основі онтології 
процесом поставки інформаційного ресурсу [3]. В основі 
онтологічної методології лежить об'єктно-орієнтований підхід, при 
якому предметна прикладна область представляється у вигляді 
сукупності об'єктів, які взаємодіють між собою за допомогою 
передачі повідомлень [4]. 

У процесі роботи над Порталом були розроблені нові 
підходи, викликані необхідністю формувати нові знання, 
інтегруючи мережні інформаційні масиві різних форматів. Було 
запропоновано узагальнене формальне представлення онтології 
предметної області, що дозволило побудувати ієрархію нечітких 
понять для онтологічного опису. Це забезпечило можливість 
ефективно застосувати математичний апарат нечітких множин та 
нечітку логіку. Так онтологічне відображення понять в порталі 
Кобзаря дозволило зв’язати категорії  місця та часу з поняттями 
фактів та подій у невідомій до цього комбінації життя та творчості 
митця під новим кутом зору. Описи життєдіяльності Тараса 
Шевченко визначаються на основі аналізу ієрархії нечітких понять і 
можуть використовуватися при побудові і наповненні 
спеціалізованих порталів знань, а також формування глобальної 
онтології впливу його особистості на світову культуру. Завдяки 
використанню онтологічних описів творчості генія Тараса 
Шевченко у середовищі порталу забезпечується сприятливе для 
користувача контекстне сприйняття кожного поняття. Усі поняття 
логічно доповнюються семантично пов'язаною з ними інформацією. 

Авторами для наповнення порталу за сприяння Міністерства 
закордонних справ України було зібрано та систематизовано 
інформацію про 100 пам’ятників Т.Г. Шевченку; вулиці та заклади, 
названі на його честь як в Україні, так і за кордоном; різноманітні 
заходи, організовані з нагоди відзначення знаменного ювілею 
більше ніж у 32 країнах світу. Рада міністрів АРК, обласні, Київська 
та Севастопольська міські державні адміністрації надали допомогу 
щодо збору та систематизації інформації про 72 населених пункти, 
180 закладів та установ, які носять ім’я або мають відношення до 
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особистості Т.Г. Шевченка, 900 пам’ятників, встановлених 
видатному Кобзареві на території України, сприяли пошуку 
матеріалів у 38 архівних та 34 музейних фондах. Держкомтелерадіо 
України надало розробникам порталу 200 відеозаписів, які містять 
художні та документальні фільми, телепередачі; 200 аудіозаписів 
пісень на вірші Т.Г. Шевченка та записи тематичних радіопередач. 
Також зібрано та описано понад 80 одиниць контенту до розділу 
«Шевченківська медальєрика та нумізматика», 37 матеріалів до 
розділу «Шевченківська філателістика». Центральний державний 
кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного надав можливість 
завантажити та описати 120 історичних фотографій. Понад 250 
видань, які в електронному вигляді раніше не представлялися на 
жодному з існуючих у мережі Інтернет веб-ресурсів вже розміщено 
на порталі. 

Головна мета створення порталу – ознайомлення української 
і світової спільноти, зокрема учнівської молоді, з усіма аспектами 
творчого й життєвого шляху митця, можливість проводити 
учнівській молоді самостійні дослідження його спадщини, 
обговорювати результати досліджень і поповнювати експозицію 
веб-ресурсу. Розроблення проекту обумовлено і тим, що історична 
постать Великого Кобзаря, його поетична спадщина і до нині є 
невичерпним ресурсом виховання громадянина і патріота. Цей 
ресурс стає в нагоді педагогічним працівникам всіх освітніх ланок в 
аспекті виховання потенціалу учнівської молоді. 

Результати дослідження. На Порталі створено ряд 
інтерактивних розділів. Один з них – «Творчість», що містить 
рукописну, літературну, наукову, мистецьку спадщину, 
бібліографію видань творів Шевченка, твори Шевченка мовами 
народів світу; «Наукові факти», до яких входять рубрики: «Про 
життя і творчість», «Наукові біографії», «Родовід», «Фотографії 
Шевченка», «Шевченківська енциклопедія», «Дослідження про 
Шевченка». Розділ «Про Шевченка» представлено рубриками 
«Шевченко в образотворчому мистецтві», «Шевченко в художній 
літературі», «Архівні документи», «Шевченківська фалеристика і 
нумізматика», «Шевченківська філателістка». У розділі 
«Мультимедіа» (в якому представлені музеї, 3D-тури, пам’ятники, 
місця перебування, телепередачі, аудіокнигі, музична Шевченкіана, 
радіопередачі) користувач може переглянути відео, починаючи з 
часів «німого кіно», прослухати пісні, написані на слова Тараса 
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Шевченка та покладені на музику відомими українськими 
композиторами. 

За сприяння Державної архівної служби України, Інституту 
Літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національного музею 
Тараса Шевченка оцифровано понад 450 архівних документів, 20 
000 сторінок рукописної спадщини, 800 малярських творів, що 
завантажено та описано більше 3000 сторінками Порталу, які можна 
детально переглянути в підрозділі «Мистецька спадщина», що 
представлений електронними копіями як завершених мистецьких 
творів, так і ескізів, етюдів, нарисів, які дають можливість 
досліднику аналізувати зміни в творчому настрою художника, 
відкривати нові риси його характеру. Саме завдяки цьому, нарешті, 
рукописи творів Т.Г. Шевченка стали загальнодоступними. Для 
професіоналів-шевченкознавців, науковців, студентів, школярів 
представлено можливість одночасного перегляду відсканованих 
оригіналів з транскриптом у вигляді інтерактивної книги з 
можливістю гортання сторінок. 

Під час перегляду будь-якого зображення, система 
автоматично завантажує додаткову інформацію щодо графічного 
твору: назву, рік завершення роботи, місце створення, матеріал, 
розмір, наявність авторських підписів тощо. Можливості системи 
дозволяють поєднувати різні типи файлів, логічно пов’язаних між 
собою. 

Крім основних розділів порталу реалізовано низку сервісів, 
які дозволять працювати із накопиченою базою даних (знань). До 
них відноситься інтерактивна мапа відображення місць, 
пов'язаних із життям та творчістю Т.Г. Шевченка, яка дозволяє 
віртуально пройти його подорожами, читати рукописи з оригіналу 
та з транскриптом текстів. 

В інформаційному суспільстві ми все більше користуємося 
електронними продуктами сучасних технологій такими як 
електронні мапи, навігатори, gps-приймачі. Тому портал не міг 
обійтись без географічного сервісу, що було обґрунтовано тим, що 
шляхи кобзаря пролягали не тільки дорогами України, а й далекого 
зарубіжжя, зокрема Прибалтики, Російської Федерації, Казахстану. 
Значною перевагою Порталу є наявність великої кількості 
ілюстрованого візуального матеріалу, зокрема двадцять сім 3D-
екскурсій місцями, пов’язаними з іменем Тараса Шевченка, що 
надають можливість відвідувачам у будь-який час скористатися 
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ефектом присутності в музеях, літературно-меморіальних будинках, 
заповідниках, меморіальних комплексах, галереях тощо. 

Також авторами Порталу розроблено таймлайн – 
унікальний сервіс, що надає можливості вивчати життя Т.Г. 
Шевченка в часовому просторі – досліджувати творчість великого 
художника та поета, співставляти факти з його біографії, творчої 
спадщини та історичних фактів. Сервіс «Особистий кабінет» надає 
можливість кожному зареєстрованому користувачу додавати цікаві 
матеріали з порталу до обраного, залишати нотатки, 
використовуючи додатково розроблені функціональні можливості, 
досліджувати життя і творчість видатного митця, створюючи 
власну віртуальну наукову лабораторію. 

Як зазначалось в аналітичній доповіді «Національний 
інформаційний простір України: проблеми формування та 
державного регулювання» залишається актуальним питання щодо 
створення якісного національного інформаційного продукту, що 
використовуватиметься в українському та світовому міжнародному 
інформаційному просторі [5]. 

Презентував читачеві веб-портал як змістовний, відкритий, 
інформаційний ресурс, що має наукове, національно-духовне, 
патріотичне значення можна стверджувати, що саме таки 
інформаційні продукти наближають нас до якості інформаційного 
простору, розривають обмеження доступності національних 
ресурсів, сприяють навчанню особистості упродовж життя та 
науковій роботі обдарованої молоді, підвищують дослідні 
компетенції учнівської молоді. 

Висновки. Творчі роботи такого характеру працюють на 
розвиток інформаційного суспільства знань, для якого характерна 
поява принципово нових форм самостійної навчально-дослідної 
роботи та соціальної активності учнівської молоді і які реалізовано 
засобами сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій – 
технологічного базису супроводу сучасних систем знань. 
Інноваційною «родзинкою» проекту стало не стільки накопичення 
масивів інформації, скільки можливість структуризації, 
систематизації, конструювання й можливостей засвоєння знань на 
основі певних засобів семантичного аналізу природно-мовних 
текстових масивів. 

На нашу думку, портал супроводжується інструментарієм, 
який сьогодні можна трактувати як елементи штучного інтелекту. 
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Тобто, спеціально розроблене програмне забезпечення може 
встановлювати логічні зв'язки в неструктурованому полі 
різноформатної інформації, що надасть досліднику-користувачу 
можливість отримувати результати, базуючись, по суті, на нових 
знаннях. Розробники Порталу сподіваються, що даний ресурс 
надасть поштовху для нових відкриттів у галузі шевченкознавства 
та вихованні учнівської молоді. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ ТА ЇХ 
ПЕРСПЕКТИВИ  

Семенюк Роман Анатолійович, Вакалюк Тетяна Анатоліївна 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

У статті розглянуто декілька систем контролю версій: Git, 
Mercurial, Bazaar, SVN та СVS. Наведено їх переваги у 
використанні та порівняльну характеристику. Вказано, що 
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надавши перевагу у відповідній системі контролю версій: 
швидкості роботи чи зручному інтерфейсу, кільком сховищам чи 
одному, орієнтованості команд на набори змін чи файли, роботу зі 
змінюваними даними можна прискорити та зробити 
продуктивнішою. 

 
У час, коли інформатизація суспільства в цілому, і навчання 

зокрема, набуває все більших обертів, актуальною стає проблема 
контролю постійно змінюваних документів, для чого й 
використовують системи контролю версіями. 

Система контролю версіями (від англ. Version Control System, 
VCS або Revision Control System) – програмне забезпечення для 
полегшення та пришвидшення роботи зі змінюваними даними [1]. 
Допомагає зберігати кілька версій одного і того ж документу, при 
необхідності надає можливість повернення до більш ранніх версій і 
визначення хто саме вніс зміну. 

Системами контролю версіями на сьогоднішній день 
користуються найчастіше при розробці програмного забезпечення 
для збереження вихідного коду розроблюваної програми. Рідше 
використовуються в інших областях, для яких характерна велика 
кількість неперервно змінюваних документів. Звісно, виконувати 
покрокове копіювання проекту із присвоєнням послідовного номеру 
можливо і вручну, проте це не зручно, так як вимагає підвищеної 
уваги та часто призводить до помилок. Саме тому використання 
таких систем є досить зручним. 

Для порівняння, розглянемо такі системи контролю версіями, як: 
Git, Mercurial, Bazaar, SVN та СVS. 

Git – система, що спроектована як набір програм, спеціально 
розроблених із врахуванням їх використання в скріптах. Це 
дозволяє створювати інтерфейси для користувачів, а також 
створювати спеціалізовані системи контролю версій на базі Git. 
Підтримує швидке розподілення та об’єднання версій. Git надає 
кожному розробнику локальну копію історії всієї розробки. 
Включає інструменти для навігації по нелінійній історії розробки та 
інструменти для візуалізації. 

Віддалений доступ до репозиторію забезпечується git-daemon, 
SSH- або HTTP –сервером [2]. Доступ по HTTP доволі популярний, 
так як дозволяє використовувати існуючі конфігурації мережевих 
фільтрів. SSH та TCP-сервіс git-daemon, що входять в Git, найбільш 
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надійні та поширені методи доступу. 
Перевагами Git перед іншими системами контролю версій є 

висока продуктивність, розвинуті ресурси інтеграції із іншими 
системами контролю. 

Для користувачів, що перейшли від інших систем контролю, в 
Git є певні незручності. Щодо команд Git, то вони орієнтовані на 
набори змін, а не на файли. Це може спричиняти незручності для 
користувачів, що звикли до файл-орієнтованих систем контролю. 

Mercurial (англ. ртутний, рухливий), також прийнято позначати 
Hg (від позначення хімічного елементу ртуті) – консольна, 
кросплатформна система контролю версій, розроблена для 
ефективної роботи із великими репозиторіями. Підтримує повністю 
децентралізовану роботу, тобто відсутнє поняття основного 
сховища коду. При розгалуженні можливо вести кілька гілок одного 
проекту і копіювати зміни між ними. Підтримується обмін даними 
між репозиторіями через HTTP/HTTPS, SSH та вручну за 
допомогою пакетних наборів змін. Mercurial вважається більш 
простою в оволодінні, аніж, наприклад Git. Так як Mercurial 
децентралізована система, то вся робота відбувається в локальному 
репозиторії, а коли виникає необхідність, виконується копіювання 
результатів роботи в один або кілька репозиторіїв. 

Консольна програма реалізована таким чином, що назву будь-
якої команди можна скорочувати до тих пір, доки її ім’я 
залишається однозначним. Також деякі команди мають псевдоніми, 
тому потрібно скорочувати команди в межах розумного, у випадку, 
якщо команда користувача неоднозначна, буде видано відповідне 
повідомлення та приведено список команд, які потрапляють під це 
скорочення. 

Додатками в комплекті із Mercurial є CGI-сценарії для 
відображення веб-інтерфейсу до репозиторіїв. Графічна оболонка 
TortoiseHg (графічний фронтенд для системи контролю версій 
Mercurial), працює як під Windows, так і під Linux. Із Mercurial має 
можливість працювати ряд середовищ розробки, наприклад 
Microsoft Visual Studio, intelliJ IDEA, Eclipse, Qt Creator тощо. 

CVS (Concurrent Versions System, "Система Одночасних Версій") 
– один із продуктів системного управління версіями. Зберігає 
історію змін набору файлів, як правило програмного коду, і 
спрощує та полегшує роботу групи людей над одним проектом. 
CVS популярна в світі відкритого програмного забезпечення (ПЗ) 
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[4], поширюється на умовах ліцензії GNU GPL[5]. Розробку 
програми з 2008 року зупинено, тому на сьогодні дана система не є 
популярною у використанні. 

Subversion (також відома як SVN) – централізована система 
контролю версіями, ціллю проекту було замінити на той час 
поширену систему CVS. Subversion реалізує всі основні функції 
SVC та немає ряду недоліків останньої версії. 

За статистичними даними використання пакетів Linux-
дистрибутивів Debian [6] та Ubuntu, кількість активних 
користувачів Subversion приблизно така ж, як і у Git. В якості 
офіційної документації позиціонується книга видавництва O’Reilly 
Media [7], викладена у вільний доступ та коректується за виходом 
нових версій. 

Subversion – централізована система (на відміну від 
розподілених систем, таких як Git чи Mercurial), тобто дані 
зберігаються в одному сховищі. Сховище може розташовуватися на 
сервері або локальному диску. 

Робота в системі Subversion мало чим відрізняється від роботи 
інших централізованих систем контролю версій. Клієнт копіює 
файли зі сховища, створюючи локальні робочі копії, тоді вносить 
зміни в робочі копії та фіксує ці зміни у сховищі. До сховища 
можуть звернутися одночасно кілька клієнтів. Для сумісної роботи 
над файлами в Subversion використовується модель копіювання – 
зміна – злиття. Окрім цього, для файлів, що не допускають злиття 
(бінарні формати файлів), можна використовувати модель 
блокування – зміна – розблокування. 

При збереженні нової версії використовується дельта – 
компресія [8]: система віднаходить відмінності нової версії від 
попередніх, і записує тільки їх, уникаючи дублювання даних. 

Bazaar (відома як Bazaar-NG) – розподілена система контролю 
версій. Система розроблена з метою полегшити роботу над 
розвитком вільних та відкритих проектів для всіх бажаючих. 
Працює під керуванням таких ОС як:  Linux, Mac OS X та Windows. 

На відміну від Git та Mercurial, що створювались для ядра ОС 
Linux, а тому орієнтованих на швидкість при роботі з великою 
кількістю файлів, Bazaar орієнтувалась на зручний та дружній 
інтерфейс для користувача. Оптимізація швидкості роботи 
проводилася на другому етапі, коли перші версії програми уже 
з’явилися. 
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Як і у багатьох інших системах контролю версій, система 
команд Bazaar’а подібна до команд CVS та Subversion, що зовсім не 
дивно, так як забезпечується зручний та простий інтерфейс 
взаємодії з програмою. 

Перевагу даній системі контролю версій надає можливість 
роботи з репозиторіями інших систем контролю таких, як Git чи 
Subversion. Така гнучкість програми дозволяє налаштувати її під 
потреби конкретного користувача. 

Розглянувши ці системи контролю версій, можна зробити 
висновок, що кожному користувачу варто визначитись із 
особливостями систем, які йому підходять: швидкість роботи чи 
перш за все зручний інтерфейс, зручніше працювати із кількома 
сховищами чи цілком вистачить одного, орієнтованість команд на 
набори змін чи файли. Визначившись із особливостями кожної 
системи, і вибравши єдину, яка є найоптимальнішою для 
використання, робота зі змінюваними даними буде прискореною та 
продуктивнішою. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ 
АСПЕКТ 

Словінська Юлія Анатоліївна 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

У статті висвітлено теоретичний аспект проблеми використання 
педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутніх 
учителів та доведено її актуальність. Охарактеризовано поняття 
"педагогічні програмні засоби", а також окреслено їх переваги. 
Визначено перспективні напрями використання педагогічних 
програмних засобів у процесі підготовки майбутніх фахівців. 
  

В умовах реформування вищої освіти особливої уваги набуває 
проблема якісної професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів на засадах використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. Це дасть змогу майбутнім педагогам оволодіти 
ефективними методами здобуття знань у галузі своєї майбутньої 
професії, за допомогою яких вони зможуть ґрунтовно пояснювати 
власні професійні дії, узагальнювати способи навчально-
пізнавальної і професійної діяльності, творчо мислити, швидко 
набувати нові знання та вміти їх застосовувати до розв’язання 
нових нестандартних ситуацій. 

Важливість даної проблеми чітко окреслена в ряді нормативних 
документів та концепцій, серед яких: Закон України "Про вищу 
освіту"; Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ 
столітті; основні положення Державної програми "Вчитель"; Закон 
України "Про Національну програму інформатизації"; Державна 
програма "Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці" 
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на 2006-2010 роки; Закон України "Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки". Усі ці 
документи передбачають упровадження у навчальний процес вищої 
школи ІКТ, підвищення якості природничо-математичної освіти, а 
також забезпечення закладів освіти сучасними електронними 
засобами навчання. 

Розв’язання цього завдання можливе за рахунок зміни підходу до 
навчання у вищих навчальних закладах нашої держави, шляхом 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання 
та інтеграції різних форм навчання, а саме розробки та 
впровадження в процес підготовки майбутніх учителів інформатики 
якісних педагогічних програмних засобів, які слугують одним із 
шляхів підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців. 

Проведений аналіз наукової, психолого-педагогічної та 
спеціальної літератури доводить, що різні аспекти проблеми 
дослідження педагогічних програмних засобів висвітлено у 
наукових працях широкого кола вітчизняних і зарубіжних 
дослідників (В. О. Бабич, Р. Вільямс, Б. А. Глинський, М. С. 
Головань, В. Г. Гриценко, О. М. Довгялло, М. І. Жалдак, Г. М. 
Клейман, А. А. Кузнецов, А. Г. Кушніренко, М. П. Лапчик, К. 
Маклін, В. С. Михалевич, Н. В. Морзе, І. Д. Підласий, М. С. Раков, 
Ю. С. Рамський, Й. Я. Рівкінд, Г. Д. Фролов, І. М. Яглом, та ін.), але 
попри значну зацікавленість окресленим питанням єдиного підходу 
до визначення поняття "педагогічні програмні заходи", мети їх 
використання, а також класифікації ще й досі немає. 

Враховуючи важливість та недостатню розробленість окресленої 
проблеми виникає необхідність дослідити її теоретичний аспект, що 
і є метою даної статті. 

Педагогічна категорія "педагогічний програмний засіб" (ППЗ) 
набула широкого застосування починаючи з 1986 року, одночасно із 
запровадженням у середніх загальноосвітніх школах курсу 
інформатики. Спочатку вони розглядались як програмно-
інформаційні системи, які складалися з комп’ютерних програм, що 
реалізували сценарії навчальної діяльності та певним чином 
здійснювали підготовку до базових знань. Сучасний ППЗ – це 
електронний мультимедійний підручник, оснащений 
аудіовізуальними матеріалами та допоміжними текстами, який 
містить сукупність різноманітних засобів навчання (наочність, 
моделі механізмів, інструкційно-технологічний матеріал, картки 
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контролю і самоконтролю знань, умінь і навичок тощо) [1, с. 71]. 
Але варто зауважити, що ППЗ не мають на меті замінити звичний 
підручник, а покликані підсилити традиційні засоби навчання, 
оскільки в дидактичному плані мають низку переваг, а саме: є більш 
зрозумілими і цікавими для сучасної молоді; містять необхідну 
кількість ілюстративних матеріалів належної якості (рисунки, 
графіки, карти, схеми, фотографії, відеофрагменти, звуковий 
супровід, анімацію тощо), що значно підвищує рівень засвоєння 
навчального матеріалу; передбачають модульну подачу інформації з 
можливістю її подальшого розширення та зміни структури змісту 
професійної підготовки; забезпечують можливість об’єктивного 
контролю знань студентської молоді та оперативного корегування 
процесу навчання; реалізують інтерактивність, діалогічність, 
наступність тощо; дають змогу реалізувати індивідуальний підхід та 
організувати самостійну роботу майбутніх учителів інформатики у 
зручний для них час; підвищують якість підготовки майбутніх 
фахівців та ефективність роботи викладачів, у яких з’являється поле 
для творчих пошуків та інновацій. 

Таким чином, з одного боку, ППЗ – це пакети прикладних 
програм для використання в процесі навчання різним предметам, а 
це означає, що можна визначити їх місце у складі програмного 
забезпечення комп'ютера. З іншого боку – це дидактичні засоби, 
призначені для різних цілей навчання: формування знань, умінь і 
навичок, контролю за якістю їхнього засвоєння, тобто це 
компоненти процесу навчання. Перше принципово важливо для 
вирішення питання про склад і види ППЗ, друге – для визначення 
їхнього місця серед численних дидактичних засобів навчання, 
виявлення класів задач, які доцільно розв’язувати з застосуванням 
програмних засобів, для співставлення традиційних і програмних 
засобів навчання . 

Сучасні педагогічні програмні засоби навчання, на думку В. 
Смірнова, є універсальним засобом, який дозволяє забезпечувати 
якісно новий рівень сприймання та викладання будь-яких 
дисциплін, а також має ряд переваг у порівнянні з паперовими 
носіями інформації, або навіть з електронними книгами: 

- цей освітній продукт не звичайний електронний підручник на 
електронному носії, а цілісна програма, яка поєднує теоретичні та 
практичні питання, віртуальні лабораторні роботи та практикуми, 
має електронний журнал успішності, конструктор уроків, 
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комп’ютерні анімації фізико-хімічних процесів, інтерактивні і 
тестові завдання та багато інших можливостей; 

- ППЗ є не лише економічно вигідними, але і зрозумілішими для 
сучасної молоді, робота з ППЗ активізує самостійне мислення 
студентів; 

- з розвитком науки й техніки навчальна інформація може 
змінюватись швидкими темпами, тому використання саме Інтернет-
орієнтованих електронних підручників дає ще одну перевагу – їх 
легко оновлювати, не зазнаючи при цьому істотних витрат; 

– ППЗ передбачають велику кількість і високу якість 
ілюстративних матеріалів (рисунків, графіків, карт, схем, 
фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних 
моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє високому 
рівню ефективності навчання; 

- ППЗ дозволяють об'єктивно та достовірно визначати рівні 
навчальних досягнень учнів за допомогою різноманітних 
багаторівневих тестів, завдань, тренажерів; 

- підвищується ефективність роботи викладача, збільшується 
складова творчої роботи. Викладач може доповнювати, 
модифікувати, корегувати підручник з урахуванням вікових, 
психологічних, соціальних і регіональних умов; 

- ППЗ надає можливість організувати віртуальну лабораторну 
роботу, яку з тих чи інших причин неможливо провести в реальній 
обстановці; 

- передбачення індивідуального темпу навчання – і це не лише 
"індивідуалізація" за часом, оскільки навчання за класно-урочною 
системою підпорядковано жорстким часовим рамкам, але і 
варіантність розгорнення навчального матеріалу, врахування типу 
пам’яті, темпераменту і мислення учня [2]. 

Варто зауважити, що поряд із перевагами використання ППЗ у 
навчально-виховному процесі існують недоліки та певні проблеми 
їх застосування, усунення яких підвищить рівень підготовки 
майбутніх фахівців, серед них: 

- відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох 
студентів і викладачів; 

- недостатня комп'ютерна грамотність викладача; 
- не вистачає комп'ютерного часу на всіх. 
Таким чином, сучасні педагогічні програмні засоби можна 

охарактеризувати як цілісну дидактичну систему, що заснована на 
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використанні комп’ютерних технологій і засобів Інтернету і яка 
ставить за мету забезпечити навчання за індивідуальними і 
оптимальними навчальними програмами з керуванням навчально-
виховного процесу. Впровадження ППЗ у процес підготовки 
майбутніх фахівців сприятиме покращенню рівня навчально-
виховного процесу у вищій школі і підвищенню якості професійної 
підготовки майбутніх учителів, що, у свою чергу, позитивно вплине 
на їх конкурентоспроможність на ринку праці України. 
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АНАЛІЗ СУТНОСТІ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ГОЛОГРАФІЧНИХ 

ПРОЕКЦІЙ ВІТАГЕННОГО НАВЧАННЯ 
Сметаніна Людмила Сергіївна 

Державний заклад "Південноукраїнський національний 
педагогічнмй університет імені К. Д. Ушинського" 

Актуальною задачею сучасної освіти є підвищення адаптивності 
навчальної системи. 
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Реалізація адаптивності – дуже складний та багатовимірний 
процес. Однак, основою процесу реалізації адаптивності є 
організація відповідного навчального середовища, у межах якого 
будуть створені умови для ефективного врахування 
індивідуальності тих, хто навчається. 

Метою нашого дослідження є з’ясування особливостей 
побудови такого навчального середовища.  

За першу задачу дослідження поставимо уточнення сутності 
поняття «навчальне середовище», його структури та різновидів. 
Дослідженню цього поняття присвячена велика кількість робіт 
провідних науковців: В. Ю. Бикова, Л. С. Виготського, В. І. Панова, 
С. Т. Шацького та ін. 

В. Ю. Биков визначає навчальне середовище як штучно 
побудовану систему, структура і складові якої створюють необхідні 
умови для досягнення цілей навчально-виховного процесу [1]. 

В. І. Панов уточнює три структурні компоненти навчального 
середовища: 

- технологічний (або психодидактичний) компонент, який є 
сукупністю навчальної і інших видів діяльності; 

- соціальний (комунікативний) – простір міжособистісної 
взаємодії і відповідні форми спільнот, а також засоби взаємодії між 
суб'єктами цих спільнот; 

- просторово-наочний компонент, який забезпечує можливість 
необхідних просторових дій [4, с.147-149]. 

Ефективність побудови такої штучної системи зі складною 
структурою, не можливо розглядати без урахування сучасних  
тенденцій розвитку педагогічної науки, а також струмкого розвитку 
технічних засобів, які використовуються у навчанні. 

Саме використання комп’ютерної та іншої сучасної 
інтерактивної техніки робить необхідним уточнення поняття 
навчального середовища та визначення його виду - комп’ютерно-
орієнтованого навчального середовища (КОНС). 

Сороко Н. В. розглядає комп’ютерно орієнтоване середовище як 
«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  потреби  учасників  навчального 
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процесу» [5, с.41]. 
Жук  Ю. О.  трактує  КОНС  як “особистісно-орієнтоване  

навчальне середовище, у  складі якого присутні, у міру 
необхідності, апаратно-програмні засоби інформаційно-
комунікаційних технологій” [6]. 

Узагальнюючи визначення, можна уточнити, що КОНС - це 
навчальне середовище, у складі технологічного, соцального та 
просторово-наочного компоненту якого, присутні   комп’ютерно-
орієнтовані  засоби  навчання. Однак, окрім наявності таких засобів, 
необхідний сучасний ефективний дидактико-педагогічний 
інструмент реалізації адаптивності навчання. Таким інструментом, 
на наш погляд, є голографічний метод вітагенного навчання. 

Ідеї вітагенного навчання вперше були висунені А. С. Белкіним 
наприкінці дев’яностих років минулого століття. 

В основу вітагенного навчання було покладено актуалізацію 
життєвого досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного 
потенціалу. Розводились поняття “життєвий досвід” та “досвід 
життя”.  

Досвід життя, на думку А.С. Белкина, - це вітагенная інформація, 
яка не прожита людиною, пов'язана лише з його обізнаністю про ті 
або інші сторони життя і діяльності, але вона не має для нього 
достатньої цінності. Життєвий (вітагенний) досвід – це вітагенная 
інформація, яка стала надбанням особи, відкладена в резервах 
довготривалої пам'яті, така, що знаходиться в стані постійної 
готовності до актуалізації в адекватних ситуаціях. Вона є сплавом 
думок, відчуттів, вчинків, прожитих людиною, який представляє 
для нього самодостатню цінність, пов'язану з пам'яттю розуму, 
пам'яттю відчуттів і пам'яттю поведінки [2]. 

Розвиваючи ідею А. С. Белкина про вітагенну освіту, Н.О. 
Вербіцька розробила теорію і технологію освіти дорослих на основі 
вітагенного (життєвого) досвіду. У своїй роботі вона підкреслює 
важливість освоєною людиною вітагенной інформації, вважає, що 
такого характеру донаукове знання про навколишній світ апріорі є 
для людини достовірним, і надалі нова інформація сприймається їм 
крізь призму вже існуючого донаучного знання. 

Логічним продовженням ідей вітагенного навчання став 
запропонований А. С. Белкіним голографічний підхід, який 
прийшов у педагогіку у результаті інтеграції наук, зокрема з 
фізикою. 
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Під голографічним методом розуміють систему засобів, 
технологій у освіті, яка спрямована на об’ємне, багатовимірне 
вивчення знання, що відповідає особливостям сприйняття 
навколишнього середовища та запасу життєвого досвіту. Саме 
такий підхід, на наш погляд, надає потужний інструментарій для 
реалізації адаптивності навчання у межах комп’ютерно-
орієнтованого навчального середовища.  

Голографічний підхід – це процес об'ємного розкриття вмісту 
знання, що вивчається, який поєднує у собі як мінімум три проекції 
з центроспрямованими векторами. Вітагенна проекція – це 
вітагенна інформація, що була актуалізована вчителем у процесі 
навчання для підготовки до викладу нового знання [3].  

Дидактична проекція – наукова інформація, яка йде від вчителя, 
що використовує вітагенну інформацію учнів. 

Конструююча проекція – інформація, яка йде від будь-якого 
додаткового джерела: вітагенний досвід інших, книга, засоби 
масової інформації, витвори мистецтва і ін.  

Це відноситься як до навчання, так і до виховання у межах 
єдиного освітнього процесу. 

Наступні задачі дослідження вбачаємо у з’ясуванні шляхів та 
засобів реалізації голографічного методу вітагенного навчання у 
межах сучасного комп’ютерно-орієнтованого навчального 
середовища з метою підвищення адаптивності навчаня. 
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МЕДІАОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 

Остапенко Л.П., Соловйова О.К. 
Харківський національний педагогічний університет  

імені Г.С.Сковороди 
В даній статті розглянуто актуальність упровадження 
медіаосвітньої підготовки у закладах підготовки педагогічних 
працівників; обгрунтовано вибір дисципліни “Інформатика” як 
бази для медіаосвітньої підготовки; виявлено особливості 
інтеграції медіаосвітньої складової у підготовку майбутніх 
учителів інформатики; наведено приклад упровадження курсу за 
вибором “Основи медіаосвіти” у Харківському педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди. 

 
Виникнення інформаційного суспільства та його наступної фази 

- суспільства знань внаслідок інформаційної революції кардинально 
змінює не лише світову та національні економіки, а й життя людей 
та спосіб влаштування сучасного світу. У житті сучасного 
інформаційного суспільства, головними продуктами виробництва 
якого є інформація та знання, велику роль відіграє медіа ресурс, і 
цю роль неможливо оцінити однозначно: разом з очевидними 
перевагами в житті людини з’являються певні вади й небезпеки. 
Сучасний медіа простір виступає одночасно і як джерело 
отриманих знань, і як перешкода освіті та вихованню, оскільки 
перенасиченість негативною та недостовірною інформацією 
створює сприятливі умови для формування нерозбірливого 
споживача інформації, піддатливого маніпулятивному впливові. Це 
обумовлює необхідність підготовки молодого покоління, здатного 
сприймати та розуміти, не тільки пряме значення отримуваної 
інформації, а й її прихований сенс. 
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Усі ці функції може виконувати медіаосвіта. У 1973 р. на 
спільному засіданні сектору інформації ЮНЕСКО та Міжнародної 
ради з кіно та телебачення було вперше визначено поняття цієї 
дисципліни як вчення про сучасні засоби комунікації як особливої і 
автономної області знань в рамках теорії навчання та практики, яка 
відрізняється від використання засобів масової інформації тільки в 
якості технічних засобів навчання під час викладання інших 
предметів» [1]. Однак у 1979 році дане визначення було 
вдосконалено експертною думкою ЮНЕСКО та отримало більш 
грунтовний зміст: «Медіаосвіта – це всі способи вчення і навчання 
на всіх рівнях (навчальному, середньому, високому, неперервній 
освіті) та при будь-яких умовах; творче використання і технічне 
мистецтво, осмислення значення масової інформації в суспільстві, 
їх соціального впливу, зміна способу сприйняття шляхом 
підкреслення ролі творчого підходу до роботи та доступності 
засобів масової інформації» [2]. Дані визначення і надалі 
вважаються основними щодо розуміння місця медіаосвіти в житті 
сучасної людини. 

Світовими тенденціями у галузі медіаосвіти є розуміння 
медіаосвіти не тільки як певного компоненту шкільного чи 
вузівського навчання, а й певної суспільно-просвітницької 
діяльності, що охоплює дітей та дорослих. Але, зважаючи на те, що 
формування світогляду молодої людини відбувається в той же час, 
коли вона перебуває у закладах загальної середньої освіти, 
необхідною є підготовка вчителів, здатних до медіаосвітньої 
діяльності. Підготовку педагогічних кадрів здійснюють педагогічні 
вищі навчальні заклади, однак, зважаючи на структуру сучасної 
системи вищої освіти педагогічних працівників в Україні, 
підготовка медіапедагогів з урахуванням профілю підготовки 
майбутнього вчителя залишається епізодичною, та майже не 
здійснюється. Саме тому інтеграція медіаосвіти у навчальні 
предмети є необхідною. 

Під час підготовки майбутніх вчителів до медіаосвітної 
діяльності слід чітко виокремлювати необхідні їм уміння та 
навички. Формування медіа компетентності вчителів має бути 
спрямоване передусім на набуття ними таких компетентностей [3]: 

● компетентність у галузі теорії використання медіа; 
● компетентності в контексті мови й медіа комунікацій; 
● компетентності вибору й аналізу медіа комунікатів; 
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● компетентності до творення медіа комунікатів. 
Учитель, у якого сформовані зазначені спеціальні 

компетентності, готовий до здійснення медіа освітньої діяльності в 
навчально-виховному закладі. Як показали дослідження польських 
учених, саме вчителі інформатики краще інших підготовлені до 
здійснення медіосвітньої діяльності. Це зумовлено їх високою 
кваліфікованістю щодо роботи з технічними та програмними 
засобами, робота з якими є невід’ємною складовою медіаосвітньої 
діяльності. Також в документах ЮНЕСКО в галузі медіаосвіти 
медіаосвітня компетентність розглядається у тісному поєднанні з 
інформаційною компетентністю, тому можна стверджувати, що 
впровадження медіаосвітньої складової у підготовку вчителів 
інформатики є найбільш доцільним. 

Власне вчитель інформатики, як провідний спеціаліст в сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернет-технологій 
стоїть у витоків формування медіаграмотності сучасної шкільної 
молоді. Він, на рівні шкільної підготовки, сприяє формуванню 
базових знань майбутнього покоління щодо роботи з сучасними 
інформаційними технологіями, розкриває інтегрований характер 
медіа, формує уявлення про те, наскільки інтенсивно проникає 
медіа у основні демократичні процеси, знайомить з інноваційними 
медіатехнологіями. Вчитель інформатики навчає нове покоління 
читати аудіовізуальний текст як друкований, знайомить з 
закономірностями й особливостями різних засобів масової 
інформації, розкриває їм властивості інформації, способи її 
представлення, її функції тобто формує медіаграмотність учнів. 

Упровадження медіаосвіти в систему підготовку майбутніх 
вчителів інформатики може відбуватися трьома способами, а саме: 
через створення позааудиторних гуртків, шляхом інтеграції в 
предмети загально-професійного спрямування, включенням у 
програму навчання окремої дисципліни. 

Ці способи мають певні переваги та недоліки. Так, 
позааудиторна гурткова робота охоплює певну невелику кількість 
зацікавлених людей (проект «Газета», агентство новин, анімаційні 
студії тощо) і зорієнтована на опанування одного із напрямів 
медіаосвіти. Що стосується інтеграції медіаосвіти у предмети 
загально-професійного спрямування, то на даний час бракує 
підготовлених фахівців та навчально-методичного супроводу цього 
процесу. 



 223

Справедливо буде зазначити, що тільки створення спеціального 
навчального курсу з основ медіаосвіти дає змогу найбільш повно 
охопити всі питання підготовки медіа освіченого педагога і 
найбільш якісно здійснити підготовку майбутніх вчителів 
інформатики до освітянської діяльності як медіапедагогів. 

Постановою Президії Національної академії педагогічних наук 
України була схвалена Концепція впровадження медіаосвіти в 
Україні, яка наголошує на необхідності запровадження заходів, 
спрямованих на забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до 
безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 
формування у вихованців медіаобізнаності, медіаграмотності і 
медіакомпетентності відповідно до їх вікових та індивідуальних 
особливостей, що є кінцевим результатом медіаосвіти. Одним з 
таких заходів вважаємо введення в навчальний курс вищих 
педагогічних закладів окремої дисципліни, що сприятиме 
формуванню у майбутніх вчителів, зокрема інформатики, медіа 
грамотності. В 2013-2014 навчальному року в рамках професійної 
підготовки майбутнього вчителя інформатики в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди 
була розроблена та впроваджена програма курсу за вибором 
«Основи медіаосвіти» для студентів спеціальності «математика» 
(спеціалізація «інформатика»). 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх вчителів 
інформатики певних знань і умінь з основ медіаосвіти, 
медіапедагогіки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення 
сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення 
медійного світу в професійному та особистісному ставленні 
людини. 

Вивчення курсу за вибором «Основи медіаосвіти» розраховано 
на 54 години (1,5 кредити). Дисципліна включає аудиторну та 
позааудиторну самостійну та індивідуальну роботу. Аудиторні 
заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та 
практичних занять. Для кожного заняття розроблені окремі 
дидактичні та методичні матеріали. Самостійна робота передбачає 
позааудиторне виконання завдань щодо розробки та створення 
окремих медіа продуктів, серед яких створення трейлеру фільму, 
запис аудіо-казки, розробка новостійного репортажу; опрацювання 
рекомендованих літературних та інтернет-джерел, законодавчих та 
нормативних актів. Практична реалізація розроблених сценаріїв 
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медіа продуктів та медіатекстів має відбуватися у відповідних 
програмних середовищах, серед яких: Adobe Photoshop, Adobe 
Audition, Pinnacle, Sony Vegas, Microsoft Office, Фото Шоу тощо. 
Для супроводу самостійної роботи студентів розроблені відеоуроки 
щодо технології опрацювання медіа інформації. У ході опанування 
дисципліни студентом створюється портфоліо власних медіа робіт 
та розробок методичного характеру щодо впровадження ідей 
медіаосвіти в навчальний процес. Викладання дисципліни 
завершується складанням студентами екзамену. 

Таким чином, в умовах швидкого зростання обсягів інформації, 
способів її передачі та поширення, медіаосвіта є невід’ємною 
складовою безперервної освіти особистості, ефективним засобом 
розвитку творчої, самодостатньої та критично мислячої людини, 
тому запровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес 
фахової підготовки є актуальним завдання на шляху побудови 
єдиного інформаційно-освітнього простору. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ТА УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 
Стеценко Ірина 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 
та систем НАН України і МОН України 

У статті показано шляхи розвитку проектної діяльності 
дошкільників та учнів молодших класів за допомогою засобів ІКТ — 
соціальних мереж (зокрема, Pinterest), інтерактивних пізнавальних 
презентацій, мультимедійних статей. 

 
У нашому суспільстві все змінюється дуже швидко і часто ми не 

можемо заздалегідь передбачити зміни, до яких потрібно готуватися 
самим, а педагогам ще й потрібно вносити певні зміни в освітній 
процес. Тож як діяти швидко і ефективно, як тримати якість освіти 
на належному рівні, як зробити освітній процес сучасним, гнучким, 
цікавим для учнів? На мій погляд, варто навчати технологіям 
отримання нових знань, активізувати пізнавальну діяльність дітей, 
навчати їх отримувати радість від відкриття таємниць 
навколишнього світу, показати міжпредметні зв’язки, зв’язок науки 
і практики, як отримані знання і вміння використовуються у 
повсякденному житті, готувати до самостійного навчання протягом 
всього життя. Поєднати всі ці завдання може проектна діяльність, 
адже проектна діяльність дітей сприяє: 

● забезпеченню цілісноті освітнього процесу: єдності 
гармонійного розвитку, навчання та виховання; 

● розвитку творчих здібностей, самостійності, навчання 
співпрацювати; 

● навчанню ставити і розв’язувати задачі, вести діалог; 
● формуванню вміння працювати з різними джерелами 

інформації, зіставляти інформацію, отриману  з різних 
джерел, оцінювати якість джерел інформації; 

● формуванню вміння самостійного руху в інформаційних 
полях, перевіряти повноту і надійність отриманої 
інформації; 

● формуванню вміння досліджувати, розповідати про свої 
знахідки зрозуміло та цікаво, передавати та презентувати 
отримані знання та досвід; 

●  адаптації до сучасних соціально-економічних умов життя; 
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● формування пізнавальної мотивації: діти бачать кінцевий 
результат діяльності, мають змогу діяти самостійно, 
розкуто, проявити знання, вміння, особистісні якості. 

Проектна діяльність учнів ґрунтується на діяльнісному підході, 
який передбачає формування в них знань про істотні, внутрішні 
властивості предметів чи явищ навколишнього світу. Процес 
формування таких знань невіддільний від формування способів дій 
з предметами, які відкривають їх істотні властивості, що учень 
може засвоїти тільки опосередковано, за допомогою певних 
предметно-перетворювальних дій. Формування таких способів дій 
ґрунтується на процесі мислення, яке, у свою чергу, в цих 
предметних способах і формується, і проявляється. [1] 

Щоб діти могли навчитися виділяти істотні властивості нових 
для них предметів і явищ і розібратися в сутності понять, педагог 
має передбачити відкриті запитання для бесід з дітьми, розвивальні 
завдання, стежити за тим, щоб діти не тільки знаходили відповіді на 
вже поставлені запитання, а й вчилися ставити їх. 

Проектна діяльність — один з унікальних видів діяльності, 
який допомагає вмотивувати дітей, показати їм різні способи 
використання засобів ІКТ під час навчання та у повсякденному 
житті, довести їх ефективність, показати межі використання ІКТ, 
навчити використовувати ІКТ під час власної діяльності. Тож, 
розглянемо як варто використовувати ІКТ під час розгортання 
проектної діяльності дітей. 

Соціальна мережа Pinterest. Мережа Pinterest дає змогу 
надавати інформацію у доступному вигляді, зручно її 
систематизувати, розуміти людям з різних країн. Pinterest надає 
змогу використовувати звичну та зручну для нас форму нотаток: 
робить наші нотатки (Піни — Pin) яскравими (до кожної нотатки 
можна надати зображення або відеофрагмент), дає змогу 
організувати тематичні дошки і розміщувати на них наші Піни. 

Кожний Пін зберігає інформацію про сайт, на якому можна 
знайти докладнішу інформацію, короткий коментар власника щодо 
знайденої інформації, коментарі інших Пінерів (користувачів 
мережею), інформацію про те, як інші Пінери розповсюджують 
певний Пін тощо. Головне, що мережа дає змогу зберігати джерело 
інформації (якщо ми знаємо його), автора, його ідею, тож таке 
розповсюдження є поширенням і перетворенням, а не плагіатом. 

Пін, про одну й ту ж інформацію можна прикріпити до різних 
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дошок, дещо по-різному її подавши (наприклад, змінивши 
картинку, напис-коментар тощо). Також можна розглядати Піни 
інших користувачів та прикріплювати їх до власних дошок (завжди 
при потребі можна встановити власника Піна). 

Віджет Pinterest можна поставити на будь-який електронний 
ресурс: можна створити віджет на всю стрічку Пінів або окремі 
віджети для кожної дошки. 

Pinterest можна використовувати • як одну із зручних форм 
подання інформації, • для зберігання нотаток з картинками, • як 
тематичний каталог сайтів, • для цільового розповсюдження 
інформації у різних мережах, • опублікування перебігу та 
результатів проектної діяльності, • тематичний каталог фотографій і 
картин. 

А також для 
● дистанційного навчання — педагог на дошці кожної 

людини, що навчається, публікує Пін-завдання; учень 
виконує завдання і публікує відповідь (статтю, реферат 
тощо) на своєму Інтернет-ресурсі (розміщує Пін-відповідь), 
або знаходить відповідні посилання в Інтернет і публікує 
Піни (або створює нову дошку), або публікує серію 
фотографій з підписами (один Пін — одна фотографія) 
тощо); 

● компактного розміщення матеріалів за темою або до 
певного заняття (для себе, або для своїх учнів, або для 
колег); 

● розповсюдження об’яв — у коментарях одразу можна 
побачити хто прочитав, як відреагував тощо; 

● впорядкування інформації — можна впорядковувати 
власну інформацію, а можна давати завдання учням (зібрати 
і впорядкувати інформацію до певної теми або впорядкувати 
вже знайдену інформацію за певним принципом). 

Інтерактивні пізнавальні презентації. У дошкільнят і 
молодших школярів велике значення має наочно-образне мислення, 
водночас у них ще мало життєвого досвіду, тому їм важко уявити 
певні ситуації повсякденного життя. Отже, дітям потрібна опора на 
наочність. Такою зручною наочністю для дітей є яскраві, сучасні 
дидактичні картини великого формату. 

Представити необхідну наочність у зручному вигляді, зробити її 
інтерактивною можна за допомогою пізнавальних презентацій, які 
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зручно показувати як на екрані комп’ютера, так і на великих 
екранах та мультимедійній дошці. Вони містять: 

● сюжетні картини та репродукції творів художників (з 
можливістю збільшувати окремі фрагменти та показувати їх 
у довільній послідовності); 

●  серії дидактичних малюнків з різної тематики; 
●  інтерактивні дидактичні посібники; 
●  мультимедійні розвивальні ігри. 

Пізнавальні презентації на занятті: 
● унаочнюють інформацію, допомагають підтримувати 

пізнавальний інтерес дітей, активізувати діалог, а також 
підтримувати увагу. Є візуальною опорою і для дітей, і для 
педагога; 

● дають змогу ефективно і комфортно засвоювати інформацію 
дітям з різним типом сприйняття; 

● заохочують, зацікавлюють, допомагають здивувати, 
надають мотивацію; 

● роблять заняття динамічнішим, ущільнюють заняття; 
●  забезпечують хороше емоційне тло заняття; 
● «оживляють» заняття (інтерактивні елементи подобаються 

дітям, слугують своєрідним маячком правильної відповіді); 
● допомагають гнучко використовувати наочний матеріал, 

варіювати послідовність надання інформації залежно від 
того як заняття розгортається фактично. 

Мультимедійні статті. Педагоги і батьки мають допомогти 
дошкільникам і молодшим школярам пізнавати світ цілісно, 
системно, щоб діти розуміли як все у ньому взаємопов’язано, 
взаємодіє. Різні джерела інформації можуть створити різну картину, 
допомогти дитині відкрити різні сторони одного і того ж явища або 
об’єкта. І тільки порівняння і взаємодоповнення інформації з різних 
джерел створить цілісну картину. Тож дитина має вчитися 
аналізувати інформацію, розрізняти об’єктивну і суб’єктивну 
інформацію, грамотно використовувати ту й іншу, перевіряти 
наскільки вона надійна, критично ставитися до неї, 
використовувати її надалі для отримання нових знань. 

Активізувати пізнавальний розвиток дитини, навчити її дивитися 
і бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати світ навколо, 
помічати всі зміни і знаходити їх причини допоможуть відкриті 
запитання — запитання, на які немає і не може бути єдиної 
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правильної відповіді, вони спонукають до міркування, висування 
власних ідей, знаходження нестандартних шляхів розв’язування, 
аналізування і критичного ставлення до отриманих результатів. 
Відкриті запитання також допомагають зрозуміти наскільки 
глибоко діти розібралися у змісті понять, допомагають поглибити 
їхні знання, знаходити використання вивченого у повсякденному 
житті. 

Відображенням такої методики є мультимедійні статті — статті, 
які поєднують текстову, графічну та звукову інформацію (бесіди з 
дітьми, відкриті запитання та завдання, пояснення для педагогів, 
літературний матеріал, графіки, схеми, діаграми, твори живопису, 
презентації, відеоматеріали, звукові файли тощо). Завдяки цьому за 
матеріалом статті можна проводити повноцінні заняття. Такі статті 
допомагають поєднати образні засоби мистецтва (живопису, 
художньої літератури, музики, танцю) та пізнання навколишнього 
світу. 

Звичайно, самі по собі вищеозначені засоби не зроблять освітній 
процес якіснішим. Педагог має грамотно і доречно використовувати 
всі засоби, гармонійно поєднувати їх на заняттях з дітьми. Тільки 
при такому використанні сучасні засоби допоможуть підняти 
освітній процес на вищий щабель якості. Педагог має бути готовим 
до навчання протягом життя. Адже відкриті запитання вимагають 
розмірковувань, нестандартного мислення не тільки від дітей, а й 
від педагога. Вчитель веде учнів до відкриття нового, а не підказує 
правильну відповідь, міркує разом з дітьми, обговорює з ними 
суперечливі моменти. Під час навчання педагог має спиратися на 
досвід дітей: все, що можуть діти мають розповідати самі (а не 
слухати лекцію педагога), домірковувати, пояснювати, 
обґрунтовувати. Таким чином діти привчаються міркувати, 
самостійно здобувати знання. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД 
ЧАС ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 

Судніков Євген Олександрович 
Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського 
Одним з вирішальних факторів успішної трансформації та 
модернізації Збройних Сил України на теперішньому етапі їх 
розвитку, безперечно, є широкомасштабна реформа системи 
військової освіти, наближення її до реальних потреб військ. 
Світовий досвід свідчить, що виконання цього завдання можливе 
лише за рахунок впровадження концепції безперервної ступеневої 
системи навчання військових фахівців. Тому актуальним питанням 
є розгляд перспективи використання технологій дистанційного 
навчання в системі підготовки військовослужбовців Збройних Сил 
України. 

 
В останні роки дистанційне навчання проявило себе як достатньо 

ефективний інструмент для системи підготовки 
військовослужбовців. Так у Національному університеті оброни 
України імені Івана Черняховського був створений спеціальний 
портал дистанційного навчання. За допомогою цього порталу 
військовослужбовці університету мають постійний доступ до 
відкритого навчального матеріалу, можливість зворотнього зв’язку 
із викладачем, поточної перевірки знань, тощо. На нашу думку, для 
Збройних Сил України цей досвід також є корисним. Вочевидь, 
ефективність підготовки військовослужбовців у військах можна 
було б значно підвищити за рахунок розроблення відповідних 
ресурсів дистанційного навчання за авторством провідних фахівців 
у конкретній предметній галузі і можливістю постійного доступу до 
нього. 

Виходячи з вищенаведеного, на теперішній час завдання 
розроблення та впровадження у ЗС України системи дистанційного 
навчання є дуже актуальним. Ця система має вирішувати наступні 
завдання. 

У галузі військової освіти та підготовки: 
а) створення єдиного освітнього середовища ЗС України як 

множини навчальних модулів. Це надасть необхідної гнучкості 
процесу навчання. 

б) інтеграція до єдиного освітнього середовища ЗС України 
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змісту підготовки військовослужбовців за тією ж схемою, що й 
основних навчальних дисциплін. При цьому система підготовки 
військовослужбовців має бути чітко розділена на два напрями: 

проблемно-орієнтовані курси присвячені вивченню конкретної 
проблемної галузі життєдіяльності та застосування ЗС України. 
Наприклад, "Європейська та євроатлантична інтеграція ЗС України" 
або "Процес оперативного планування за стандартами НАТО" 

посадо-орієнтовані курси призначені для підготовки для заняття 
відповідної посади. 

Курси першого типу мають бути орієнтовними, базовими для 
посадових осіб, що плануються на посади, пов'язані із виконанням 
обов'язків у зазначеній проблемній галузі. Успішне закінчення 
курсів другого типу має стати  обов'язковою умовою для заняття 
відповідної посади. 

Таким чином, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок 
про значний потенціал технологій дистанційного навчання для 
підвищення якості підготовки військових фахівців. Впровадження 
цих технологій дозволить ЗС України забезпечити концепцію 
безперервного навчання протягом проходження військової служби 
та надасть можливість отримувати необхідні знання у будь-який час 
без відриву від виконання службових обов’язків. 
 
 

Е-ОСВІТА ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. ПРОБЛЕМИ І 
ПЕРСПЕКТИВИ 
Ткаченко О.А. 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Ткаченко О.І. 

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 

В роботі розглянуто питання щодо проблем і перспектив 
використання сучасних інформаційних технологій, зокрема, 
хмарних при дистанційній освіті. Розглянуто основні 
проблеми і перспективи розвитку Е-освіти. Розглянуто 
питання підвищення ефективності Е-освіти. 

 
E-освіта - соціальний феномен, який грунтується на: соціальній 

філософії, педагогіці, психології (зокрема, когнітивної), 
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інформаційних технологіях, мультимедійних технологіях, розвитку 
мережевих технологій, Інтернету, тощо. 

Феномен Е-освіти можна аналізувати в різних аспектах: 
культурологічному, інституціональному, діяльнісному, 
технологічному, тощо. 

E-освіту можна розглядати як компонент, що забезпечує 
відтворення соціального досвіду. E-освіта - специфічна форма 
підготовки та перепідготовки фахівців, їх підготовка та 
перепідготовка та виховання. Її функціонування передбачає 
вивчення мети, змісту, мотиваційної структури, організації 
діяльності. Велике значення має технологічний аспект, що 
передбачає аналіз методів, методик, навчально-методичного 
забезпечення, способів, процедур Е-підготовки та перепідготовки 
фахівців різних спеціальностей та рівнів підготовки. 

Е-освіта - цілісна система, яка є не просто діяльністю у сфері 
підготовки/перепідготовки фахівців, а й особливий спосіб 
організації процесів навчання та контролю знань. 

У зв'язку з ускладненням загальної системи освіти та її 
взаємозв'язків з іншими соціальними інститутами все більшого 
значення набуває Е-освіта, яка базується на інформаційному аспекі, 
визначаючи місце Е-освіти як каналу інформації в відповідних 
інформаційних системах. 

Е-освіта має ряд функцій в суспільстві: продуктивна (створення 
нових ідей, технологій, форм поведінки тощо), репродуктивна 
(участь в процесі відтворення існуючих суспільних відносин, 
соціальної структури), стратифікаційна (освіта є засобом 
соціального переміщення і просування вгору), селекційна (освіта 
відбирає і розташовує претендентів на певних соціальних позиціях, 
цій меті служить система тестування, передача накопичених знань, 
навичок, вмінь та досвіду. 

Е-освіта є специфічною галуззю суспільного життя і однією з 
важливих передумов вирішення основних задач суспільства. 

Актуальність роботи полягає у висвітленні переваг і недоліків Е-
освіти в ході підготовки фахівців. Адже розвиток системи Е-освіти 
обумовлений сукупністю переваг і можливостей. Це насамперед 
більш гнучкі умови навчання для людей, які не змогли чи не 
можуть здобути її традиційним шляхом через віддаленість від 
кваліфікованих навчальних закладів, фізичних недоліків, 
індивідуальних особливостей і потреб. 
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Метою роботи є аналіз Е-освіти та її ефективність у підготовці 
фахівців різних галузей (як культурного, так і технічного 
спрямування). 

Комп’ютерні телекомунікації – перспективний вид 
телекомунікацій. Через систему телекомунікаційних мереж 
здійснюється Е-освіта, яка ґрунтується на використанні в процесі 
підготовки фахівців як електронної пошти, так і всесвітніх мереж. 

Така форма надання знань, що дозволяє одержати їх в будь-якій 
галузі без постійного відвідування навчального закладу, поширена в 
країнах Заходу. 

Е-освіту можна розглядати як етап еволюції традиційної системи 
освіти. Ефективність Е-освіти базується на тому, що ті, кого 
навчають, вже мають мотивацію до навчання та отримання все 
більшого обсягу знань, вмінь та навичок, щоб стати 
конкурентоспроможним фахівцем в обраній галузі. 

Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в 
такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. 
Ефективність Е-освіти у значній мірі залежить від того, наскільки 
регулярно займається той, хто навчається. Послідовне виконання 
контрольно-діагностичних завдань і контрольної (випускної) 
роботи, а також підтримка у всіх питаннях з боку викладача-
координатора забезпечує планомірне засвоєння знань. 

Сучасна ситуація на ринку освітніх послуг в Україні 
характеризується швидкими змінами, пов’язаними з поширенням 
інформаційних технологій, глобалізацією соціально-економічних 
процесів, які вимагають від фахівців широкого спектру 
професійних знань і вмінь, динамічного і гнучкого мислення. 

Основною задачею системи підготовки фахівців є підготовка 
(перепідготовка, підвищення кваліфікації, розширення спеціалізації 
тощо) конкурентоспроможних фахівців, що будуть потрібні ринку 
праці, суспільству. 

Е-освіта повинна швидко і гнучко адаптуватися до змін, що 
відбуваються в політиці, суспільстві та економіці, застосовувати 
новітні методи. Вихід для України зі стану, що створився, бачиться 
в широкому впровадженні системи Е-освіти. Необхідно розглядати 
розвиток системи Е-освіти у контексті створення єдиного 
національного освітньо - наукового інформаційного середовища, 
що дозволить Україні приєднатися до Європейських освітньо - 
наукових комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів і зробить 
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побудову системи Е-освіти у державі більш ефективною і менш 
затратною у використанні кадрових, матеріальних і фінансових 
ресурсів.  

Практичний досвід більшості країн, які подолали економічну 
кризу, свідчить, що це сталося завдяки їх кадровому потенціалу. 
Тому нині саме високопрофесійні кадри, а не багаті природні 
ресурси визначають економічні успіхи держави.  

Тому організація системи підвищення кваліфікації в освіті 
передбачає розробку курсів, системи консультативної допомоги, 
різних форм навчання. Проте завдання державної програми 
«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» щодо 
повного оснащення комп’ютерною технікою загальноосвітніх 
навчальних закладів та підключення їх до Інтернету не виконані. А 
саме забезпечення загальноосвітніх закладів комп’ютерною 
технікою звелось до встановлення комп’ютерів, акустичної 
системи, локальної мережі, підключення до Інтернету. 

 Фінансове забезпечення Е-освіти у вищих навчальних закладах 
відбувається, в основному, за рахунок їх спеціальних коштів. Тому 
найбільш динамічно розвивається Е-освіта у системі 
післядипломної освіти. Але незважаючи на позитивні тенденції у 
розвитку системи дистанційного навчання, Україна суттєво відстає 
у цій сфері від розвинутих країн і не в повній мірі задовольняє 
освітнім потребам суспільства. Позитивне впровадження Е-освіти в 
підготовку фахівців вказує на актуальність і перспективність 
застосування цієї форми навчання, адже сучасна перспективна 
система освіти повинна бути здатною не лише надавати знання, 
вміння та навички, але постійно і швидко їх оновлювати, формувати 
потребу в самостійному оволодінні ними, набувати уміння і 
навички самоосвіти та створювати самостійний і творчий підхід до 
знань протягом всього активного життя людини. 

Недоліки в сучасній системі підготовки фахівців свідчать про 
недостатній рівень вивченості застосування Е-освіти при підготовці 
фахівця, зокрема не враховано те, що кожен учасник Е-освіти – це 
доросла людина, підготовка і розвиток якої зумовлений 
внутрішніми та зовнішніми чинниками впливу. Тому проблема 
підготовки фахівців в системі Е-освіти потребує додаткового 
дослідження. 

Говорячи про Е-освіту як форму підготовки фахівців, слід 
говорити про створення єдиного інформаційно-освітнього простору, 
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куди слід включити різноманітні електронні джерела інформації 
(включаючи мережеві): віртуальні бібліотеки, бази даних, 
консультаційні служби, електронні навчальні посібники, віртуальні 
навчальні класи.  

Е-освіта передбачає наявність у системі координатора, 
відповідного електронного підручника і навчаючого. При 
організації Е-освіти є створення відповідних електронних ресурсів 
(курсів, програм, тестів), розробка дидактичних основ Е-освіти, 
підготовка педагогів (координаторів). 

Отже, потрібні теоретичні проробки, експериментальні 
перевірки, серйозні науково-дослідні роботи. В Україні вже майже 
третина навчальних закладів заявили про те, що мають або 
планують у себе підготовку фахівців в режимі Е-освіти. 

Віртуальне навчальне середовище (ВНС) сприяє введенню 
нового формату підготовки (перепідготовки, підвищення 
кваліфікації) за рахунок переведення реальної взаємодії учень-
викладач у віртуальну. Результати навчання можна отримати як 
результати відповідного тестування. При управлінні динамічними 
системами, до яких відносяться і навчальні системи, часто виникає 
задача досягнення оптімального рішення. Критерієм оптимальності 
може виступати мінімізація кількості переходів системи з одного 
стану в інший, тобто мінімізація часу. 

Учень при взаємодії з ВНС генерує події в середовищі навчання 
(реєстрація, вибір маршруту навчання (підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації), предмету, методичних матеріалів, 
завдань, їх рівня тощо). Ці події класифікуються відповідним 
Класифікатором подій і передаються на виконання. Відповідні 
компоненти обробки подій, дій, сценаріїв та сцен пов’язані з 
генераторами відповідних визначених дій, сценаріїв чи сцен. 
Подіями може керувати координатор ВНС. 

“Хмарний” тренд в останні роки поширився в Е-освіті, оскільки 
обіцяє гнучкість і широкий спектр послуг. Але існують і проблеми. 
Слід згадати проблему “даних, що вийшли з рук” або питання про 
те, хто і як буде обслуговувати “хмарне” ІТ-забезпечення. 
Принципового перегляду потребує і концепція корпоративної ІТ-
безпеки, оскільки в умовах “хмарної” інфраструктури це має велике 
значення. 

Але аналітики прогнозують перемогу “хмар” в ІТ-просторі будь-
якої сфери діяльності, в тому числі й в Е-освіті. 
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Починаючи з 2010 р. В HHH University (Сідней, Австралія), 
ведеться розробка інструментально-технологічної багатопрофільної  
платформи (МІТП) створення і управління розподіленим 
середовищем хмарних обчислень. МІТП є комплексом програмного 
забезпечення розподілених обчислень, призначений для: створення, 
функціонування і управління відповідними прикладними 
навчальними сервісами і додатками на їхній основі в середовищі 
хмарних обчислень; управління обчислювальними, інформаційними 
і програмними ресурсами розподіленного обчислювального 
середовища в моделі хмарних обчислень. МІТП призначена не 
тільки для застосування в освітніх цілях, але таке використання 
платформи відповідає її призначенню і характеристам. 

В МІТП застосовано якісно новий підхід до побудови 
розподілених обчислювальних платформ на основі динамічного 
управління комплексом програмно-інформаційних ресурсів 
навчально-методичного спрямування, доступних завдяки хмарному 
середовищу. Процес управління включає процедури побудови 
композитного додатку, що забезпечує розв’язання складних задач 
навчання (підготовки, перепідготовки, тестування, підвищення 
кваліфікації тощо); моніторинга і контроля процесів Е-освіти; 
аналіза і оцінки отриманих результатів. МІТП підтримує механізми, 
що забезпечують: 

● семантичний опис складних навчальних додатків, що 
забезпечує виконання низки завдань в різних режимах, та 
інтелектуальний пошук і вибір прикладних сервисів для 
їхньої реалізації; 

● динамічне управління (від корпоративних ЛОМ до 
розподілених мереж GRID); 

● оптимізацію (по часу, тематиці, рівню складності та іншим 
характеристикам); 

● можливості надання складних додатків як хмарних 
продуктів в середовищі Інтернет, включаючи механізми 
квотування, біллінга, тарифікації, інтерпретації отриманих 
результатів Е-освіти. 

Ці механізми формують системний підхід до розвитку низки 
рішень, що дозволяють будувати платформи хмарних обчислень 
для забезпечення освітніх послуг (сервису) для широкого кола 
користувачів систем Е-освіти. 

Створення віртуальної платформи з можливістю доступу з будь-
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якої точки і з будь-якого пристрою до різних освітніх сервісів 
визначається особливостями Е-освіти для підтримки різних освітніх 
ресурсів і засобів управління навчальним процесом в режимі on-
line. 

Хмарна платформа і середовище Е-освіти, для реалізації 
хмарного підходу використовуються при створенні освітніх 
платформ необхідно враховувати особливості навчальної аудіторії і 
можливості ІТ-ресурсів вищих навчальних закладів, спрощуючи 
процеси доступу, адміністрування, супроводження тощо. 

Хмарна платформа підтримує роботу з індівідуалізованим 
навчальним планом, створення on-line навчально-методичних 
посібників в різних форматах з аудіо- і відео-підтримкою, 
реалізацію лабораторних робіт і тестування тощо. 

Це дозволяє вирішити теоретико-методологічних і психолого-
педагогічних проблем Е-освіти, зокрема: створення якісного 
учбово-методичного забезпечення Е-освіти; вибір оптимальних 
способів представлення інформації у відповідності до специфіки 
навчальної дисципліни і психологічних особливостей учнів; 
організація підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
тестування тощо) на основі поетапного формування дій, з метою 
раціонального самостійного пошуку рішення широкого спектру 
проблем навчання; оцінка знань «Е-освітних»-учнів тощо. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ/ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

Ткаченко К.О., к.ф.-м.н., доцент Ткаченко О.І. 
Київська державна академія водного транспорту ім. 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

В роботі розглянуто питання моделювання системи 
підготовки/перепідготовки фахівців водного транспорту (з 
підприємствами різного рівня, різних форм власності та 
джерел фінансування) на основі проведеного аналізу існуючої 
системи підготовки. Розглянуто моделювання процесів 
підготовки та перепідготовки в системі підготовки фахівців 
водного транспорту згідно сучасних вимог світового та 
українського ринків праці з урахуванням зовнішніх та 
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внутрішніх факторів впливу. Розглянуто ситуаційно- 
продукційну модель системи підготовки та її складові. 
Зроблено висновки щодо проблем, розв’язанню яких може 
посприяти запропонована ситуаційно-продукційна модель. 

 
Розвиток інформаційного суспільства продукує вимоги до ринку 

праці [1] і, як наслідок, до підтримки масового неперервного 
навчання для всіх. Суспільство вимагає  постійного удосконалення 
знань, вмінь та навичок людей, що можливо здійснювати тільки за 
умови безперервного впровадження інновацій для підвищення 
якості та ефективності освіти [2] та нових, інноваційних підходів до 
організаційних підходів та управління.   

Сучасні вимоги до рівня фахівців водного транспорту (ВТ) є 
обґрунтуванням концептуальної моделі системи 
підготовки/перепідготовки фахівців ВТ (СПФВТ). Необхідність 
моделювання СПФВТ зумовлена соціально-економічними 
процесами, що відбуваються в суспільстві. Існуюча в країні СПФВТ 
потребує вдосконалення, оскільки вона не завжди відповідає 
сучасним вимогам та потребам суспільства. 

Якість підготовки фахівця – це сукупність властивостей, якостей, 
здібностей та здатностей, характеристик фахівця, рівень яких 
формується в процесі здійснення ним навчальної діяльності у 
закладі підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації (в 
тому числі й у закладі вищої освіти). До показників якості фахівця 
ВТ належать, зокрема: рівень професійних знань та їх практичного 
застосування; рівень творчих навичок; рівень відповідальності; 
рівень психологічного налаштування; рівень культурного, етичного 
і морального виховання. 

Процеси інтеграції України у світовий інформаційно-освітній 
простір вимагають розробки та застосування нових концепцій до 
процесів організації, планування, управління та функціонування 
системи підготовки конкурентно-спроможних фахівців в різних 
галузях виробництва. Потрібно постійно підвищувати рівень 
компетентностей працівників, у тому числі і рівень інформатичної 
компетентності, особливо на теперішній момент в умовах 
неперервної освіти  [3]. 

Концепція ситуаційно-продукційного моделювання процесів 
організації та управління СПФВТ охоплює різноманітні теорії, 
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моделі, методи і стратегії, пов’язані з відповідними науково-
освітньо-виробничими системами – від простих систем до 
національних навчальних мереж. 

Ситуаційно-продукційне моделювання [4] процесів організації, 
управління та функціонування СПФВТ та її підприємств 
грунтується на моделях і стратегіях, що пов’язані з відповідними 
науково-освітньо-виробничими системами (від простих систем 
підготовки фахівців, наприклад, регіонального рівня, до 
національних навчальних мереж). 

Аналіз розвитку СПФВТ [5] показав, що для запобігання проявів 
кризи в СПФВТ, необхідно прогнозувати її процеси на основі 
ситуаційно продукційної моделі СПФВТ. 

Нехай СПП = <система підготовки/перепідготовки фахівців ВТ> 
− динамічний складний об’єкт. Проблеми підтримки процесів 
організації, управління,  функціонування системи, підготовки та 
перепідготовки навчальних суб’єктів (фахівців ВТ) в СПФВТ 
пов’язані з визначенням складності цих процесів. 

Моделювання СПП повинно забезпечувати: концептуальність; 
багатофункціональність; конкурентноспроможність та динамічність 
суб’єктів і об’єктів СПФВТ, інноваційність; економічність процесів 
організації, управління та функціонування підприємств СПФВТ. 

Моделювання СПП передбачає розв’язання таких класів задач: 
● Технологічне, інформаційне, навчально-методичне, кадрове 

та нормативне забезпечення структурної організації, 
управління, функціонування та інновацій СПП. 

● Технологічне, інформаційне, навчально-методичне та 
кадрове забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 
підготовки в СПП. 

● Навчально-методичне, кадрове та програмне забезпечення 
підготовки/перепідготовки фахівців  в СПП. 

● Визначення рівнів підготовки фахівців ВТ та відповідних 
навчальних програм та підприємств підготовки. 

● Електронне навчальне середовище та дистанційна 
підготовка/перепідготовка в СПП. 

На процеси СПФВТ та окремих її підприємств впливає багато 
факторів. 

Запропонована ситуаційно-продукційна модель СПП надає 
можливість на основі цих факторів розробляти стратегію та тактику 
розвитку СПФВТ (її організацію, управління, функціонування, 
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моніторинг, оцінку процесів підготовки фахівців ВТ, оцінку 
співвідношення попит/пропозиція на ринку праці та ринку освітніх 
послуг). 

Підмодель моделі СПП має вигляд: СПП ОУФ
  ={<SОУФ,PОУФ 

 > }, 
де < SОУФ, PОУФ 

 > - продукція, яка відображає перетворення, 
необхідне для управління та функціонування СПФВТ; SОУФ - 
множина ситуацій, що виникають в СПФВТ; PОУФ - множина дій, 
які відображають СПФВТ. 

СППОУФ
Заг - загальна ситуаційно-продукційна модель 

організації, управління та функціонування СПФВТ буде мати 
вигляд: СППОУФ

Заг
 = СППОУФ

з  U СППОУФ
в  U СППОУФ

вг U 
СППОУФ

вп, де СППТОУФ
з  (СППОУФ

в) - модель зовнішніх 
(внутрішніх) факторів впливу; СППОУФ

вг - модель 
внутрішньогалузевих факторів впливу, СППОУФ

вп - модель 
внутрішніх факторів впливу на підприємстві СПФВТ. 

Враховуючи основні групи факторів впливу, модель СПФВТ 
може буде представлена у вигляді: 

СППОУФ  = СППОУФ
ппф U СППОУФ

дф U СППОУФ
пп  U СППОУФ

доп 
U СППОУФ

гр  U СППОУФ
сусц U СППОУФ

прц  U СППОУФ
кк U 

СППОУФ
яні U СППОУФ

да U СППОУФ
бз 

де відповідно моделі факторів впливу: СПП ОУФ
ппф - попиту та 

пропозицій фахівців ВТ на внутрішньому та світовому ринках 
праці; СППОУФ

дф - динаміки попиту/пропозицій фахівців на 
внутрішньому та світовому ринках праці; СППОУФ

пп - попиту та 
пропозицій освітянських послуг, які надаються підприємствами 
СПФВТ; СППОУФ

доп - динаміки попиту/пропозицій освітянських 
послуг, які надаються підприємствами СПФВТ; СППОУФ

гр  - 
грошової сфери; СППОУФ

сусц  - суспільної ціни; СППОУФ
прц - 

суспільно-державної політики регулювання ціни; СППОУФ
кк - 

конкуренції та конкурентноспроможності послуг та суб’єктів 
СПФВТ; СППОУФ

яні - якості та новизни освітянських послуг та 
іновацій; СППОУФ

да - динамічності СПФВТ та її адекватності 
вимогам суспільства; СППОУФ

бз - динамічності базового 
забезпечення підприємств СПФВТ. 

Ефективний розвиток СПФВТ неможливий без використання 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема Е-
освіти. Стратегічні переваги використання Е-освіти у галузі 
підготовки та перепідготовки фахівців є загальновизнаними, це 
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підтверджує світовий досвід проведення навчання персоналу з 
метою підвищення рівня кваліфікації. При цьому підприємства 
підготовки/перепідготовки фахівців ВТ створюють нові можливості 
скорочення витрат і, водночас, досягають операційної ефективності 
у декількох сферах своєї діяльності. 

Крім того успішні підприємства підготовки та перепідготовки 
фахівців ВТ реалізують це у такий спосіб, щоб постійно зростала 
цінність їх продукції (зокрема, освітніх послуг, навчально-
методичних матеріалів тощо) для користувачів СПФВТ (в тому 
числі й об’єктів підготовки/перепідготовки в мережі СПФВТ). 

Моделювання СПП передбачає наявність наступної класифікації 
цілей управління, організації та функціонування СПП: 

● Концептуальні (концептуальне розуміння, організація, 
прогнозування та інтеграція всіх інших класів). 

● Фундаментальні (моделювання фундаментальних об’єктів 
системи підготовки з урахуванням внутрішніх та зовнішніх 
ситуацій (локальних та глобальних). 

●  Спеціалізовані ( моделювання  процесів  окремих обєктів та 
суб’єктів СПФВТ). 

Моделювання СПФВТ передбачає розробку моделі фахівця ВТ. 
Це актуально з різних позицій: економічної, соціальної, 
психологічної, освітньо-професійної підготовки, нормативно-
технологічних вимог до практичних дій працівника тощо. 

Під час формування моделі фахівця ВТ слід враховувати те, що 
конкурентоспроможність фахівця ВТ може бути визначена рівнем 
його професіоналізму в праці. Вимоги до фахівця ВТ після 
закінчення процесів підготовки чи перепідготовки, повинні 
враховувати, зокрема, співвідношення попиту/пропозиції на ринку 
праці, рівень потрібних фахівців ВТ та їх спеціалізацію. Все це 
можливе за рахунок використання пропонуємої ситуаційно-
продукційної моделі СПП. 

Модель фахівця ВТ відображає обсяг і структуру його 
професійних і соціально-психологічних властивостей, знань, 
навичок і умінь. Модель підготовки фахівця ВТ створюють для 
організації його професійної підготовки чи перепідготовки, вона 
ґрунтується на моделі фахівця ВТ. 

Запропонована ситуаційно-продукційна модель СПП надає 
можливість визначати фактори впливу на процеси СПФВТ та 
розробляти механізми прогнозування цих процесів з урахуванням 
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вищевказаних факторів. 
Запропонована ситуаційно-продукційна модель має динамічний 

характер. СПП враховує можливість появи нового виду 
освітянських послуг, чи появи нових факторів впливу збільшення 
часового проміжку тощо. В таких випадках модель змінює свою 
форму і надає можливість враховувати нові дані для більш точного 
прогнозування. 

Врахування ситуаційно-продукційної моделі СПП у підготовці 
фахівців ВТ надає можливість спрогнозувати функціонування, 
організацію та структуру СПФВТ, визначити які професії потрібні 
для різних сфер, яким рівнем знань, навичок і вмінь фахівці ВТ 
повинні володіти, щоб кваліфіковано виконувати свою роботу. 

За такого підходу до прогнозування потрібного рівня 
конкурентоспроможного фахівця ВТ їх підготовка і перепідготовка 
будуть вестися із певним випередженням. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЯК ЗАСОБУ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ 
МОЖЛИВОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  ВИКЛАДАЧА 

Тригуб І.П.  
НУХТ 

У статті висвітлюються потенційні можливості використання 
ІКТ Інтернет  для розвитку професійної компетентності 
викладачів як чинника підвищення конкурентоздатності педагога. 

 
Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід 

розвинутих країн світу від індустріального до інформаційного 
суспільства. Об’єм знань, що породжується світовою спільнотою, 
подвоюється кожні два-три роки. Тому в сучасному 
інформаційному суспільстві необхідні вміння здобувати, критично 
осмислювати та використовувати інформацію, що передбачає 
оволодіння ІКТ. Базисом глобального процесу інформатизації 
суспільства є інформатизація освіти, яка повинна випереджати 
інформатизацію інших напрямів суспільної діяльності, оскільки 
саме тут формуються соціальні, психологічні, загальнокультурні і 
професійні підвалини для інформатизації суспільства. Уміння 
самостійно набувати знання на сучасному етапі розвитку 
інформаційного суспільства перетворюється в життєву необхідність 
кожного. Вченими-методистами виділено 7 наскрізних для всіх 
рівнів освіти ключових компетентностей: уміння навчатися, 
загальнокультурна грамотність, здоров’язберігаюча, інформаційно-
комунікативна, соціальна, громадянська, підприємницька 
компетентності. Такий перелік компетентностей є вмотивованим, 
він співвідноситься з тими вимогами, які ставляться до освіти в 
європейських країнах. Система освіти  забезпечує здатність людини 
до самоосвіти та має сформувати вміння самостійно орієнтуватися в 
накопиченому людством досвіді, забезпечити набуття вмінь 
використання ІКТ для розв’язання поставлених задач, усвідомлення 
можливостей їх використання. 

Розв’язувати ці актуальні проблеми педагогіки покликані нові 
особистісно-орієнтовані педагогічні та інформаційні технології. 
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Саме ІКТ дозволять найбільш ефективно реалізувати можливості, 
що закладені в нових педагогічних технологіях. Сьогодні ІКТ стали 
невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою 
визначають подальший економічний та суспільний розвиток 
людства. 

Тому результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток 
інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); 
розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових 
стандартів; скорочення терміну навчання та підвищення якості 
навчання і тренування на всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція 
навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; удосконалення 
управління освітою; кадрове забезпечення усіх напрямів 
інформатизації України шляхом спеціалізації та інтенсифікації 
підготовки відповідних фахівців. 

До сучасних ІКТ навчання відносяться: Інтернет-технології, 
мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване 
програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, 
системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного 
супроводу навчання). 

Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору 
навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання. Викладач може 
використовувати інформаційні ресурси Інтернет за наступними 
напрямками: самоосвіта; підготовка матеріалів до практичних 
занять; самостійна робота студентів при підготовці рефератів, 
доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завданнях; 
використання безпосередньо на практичних заняттях при 
самостійній роботі студентів з довідковими матеріалами, 
навчальними інтерактивними моделями тощо; тестування знань 
студентів з окремих предметів або розділів курсів; участь у 
дистанційних предметних олімпіадах, вікторинах. 

У будь-якому варіанті доступ в Інтернет для викладача 
підвищує і рівень підготовки самого викладача, і рівень проведення 
занять, і якість знань студентів. При цьому інтерес більшості 
студентів до ІКТ підвищує мотивацію до навчання і вивчення 
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іноземної мови. 
Мультимедійні програмні засоби дозволяють поєднувати 

текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. 
Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної 
інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального 
матеріалу при вивченн іноземної мови на практичних заняттях 
студентами ВНЗ [1]. 

Тож основні позитивні риси інтерактивних методів такі: певною 
мірою сприять формуванню ключових компетентностей; 
створюють комфортні умови для навчання; знімають нервове 
напруження студентів, дають можливість змінювати форми їхньої 
діяльності, переключати увагу на основні питання теми заняття; 
кожний учасник має змогу повірити в свої сили; усі учасники мають 
змогу зробити свій індивідуальний внесок у загальну справу, 
мінімізується домінування одного учасника навчального процесу 
над іншим; кожен має змогу розвивати свої індивідуальні здібності; 
формуються навички кооперації та співробітництва, відгуття роботи 
в команді; існує можливість обмінюватися знаннями, ідеями, 
способами діяльності (відбувається багатовимірне засвоєння 
навчального матеріалу); сприяють розвитку критичного мислення; 
уможливлює фахове вдосконалення викладача, спрямовує його на 
навчання, сприяє зростанню професійної майстерності, беручи 
участь у різного роду тренінгах, вебінарах, семінарах; дають змогу 
викладачеві краще подати матеріал, зробити його більш цікавим і 
швидко перевірити знання студентів та підвищити їхній інтерес до 
навчання і вивчення іноземної мови; для викладача з´являється 
можливість отримувати найостаннішу та найсучаснішу інформацію 
щодо навчальної літератури, методичних розробок, тощо; активно 
спілкуватися з колегами, студентами (підвищується авторитет 
викладача). Тобто  актуальність даного питання має місце у 
сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання 
дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і 
можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. 

Вважаємо за потрібне ще раз зазначити, що сучасні засоби 
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навчання та широкий спектр ІКТ надають можливості для 
викладача застосовувати в роботі так зване проблемно-орієнтоване 
або конструктивістське навчання в індивідуальному ритмі кожного 
студента. Сутність такого навчання полягає в тому, що навчання 
відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників 
навчального процесу. Це так зване співнавчання або 
взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці, де 
студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами 
НВП). Якщо проаналізувати відому всім піраміду навчання, то 
зрозуміло, що кращі результати навчання дають саме інтерактивні 
методи (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, 
навчання інших або негайне застосування знань – 90%). Саме тому 
ми, викладачі ВНЗ,  все частіше звертаємося до електронних 
інформаційних ресурсів навчального призначення. Звернення до 
пошукових систем дозволяє констатувати, що існує значна кількість 
освітніх ресурсів. Каталоги освітніх ресурсів умовно можна 
класифікувати в залежності від: цільового призначення та кола 
користувачів; форми представлення ресурсів; виду освіти 
(дошкільна, шкільна, вища, післядипломна, аспірантура, самоосвіта 
та інші); форм навчання (дистанційна, допоміжна до аудиторних 
занять, підготовка самостійних завдань, у тому числі рефератів, 
конкурси, олімпіади, тести тощо). 

Як уже підкреслювалось, що інтерактивні методи навчання – 
методи спілкування на основі діалогу. Вони народилися з теорії 
проблемного навчання, сутність якої полягає не в передачі готової 
інформації з одного боку (від викладача) та пасивного її засвоєння з 
іншого боку (студентом), а в отриманні студентами в процесі 
комунікації нових знань і вмінь за допомогою розв’язання 
теоретичних та практичних проблем. 

Застосування сучасних ІКТ у навчанні - одна з найбільш 
важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього 
процесу. При підготовці до практичного заняття з використанням 
ІКТ викладач не повинен забувати, що це практичне заняття, а 
значить складає план заняття виходячи з його цілей, при відборі 
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навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних 
дидактичних принципів: систематичності та послідовності, 
доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При 
цьому комп'ютер не замінює викладача, а тільки доповнює його [2, 
c.210]. 

Модернізація педагогічної освіти сьогодні пов’язується саме із 
запровадженням різних видів мережевих систем, які дають змогу 
об’єднувати інформаційні ресурси, створювати освітній простір, що 
сприяє розвитку конкурентоспроможності педагогічних 
працівників. 

Якісно новими характеристиками таких освітніх інформаційно-
комунікаційних мережевих систем є: орієнтація на потреби 
професійної діяльності педагога, серед яких пріоритетною є потреба 
у неперервному самовдосконаленні та самореалізації; доступність і 
відкритість будь-якої форми дистанційного підвищення кваліфікації 
для педагога, за умови достатнього рівня володіння ним ІКТ; 
гнучкість інформаційно-комунікаційної мережевої системи, її 
швидке реагування на освітній попит педагогічних працівників, 
врахування різних темпів навчання; інтеграція формальних і 
неформальних видів освіти, створення цілісного освітнього поля 
для навчання, самоосвіти та взаємонавчання педагогів; широке 
використання ІКТ на будь-якому етапі професійної діяльності 
педагогічних працівників. 

Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні 
питання у процесі педагогічної діяльності: 

· викладачеві необхідно дотримуватися основних дидактичних 
принципів при побудові практичного заняття: систематичності та 
послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості 
та ін.; при цьому комп'ютер не замінює викладача, а тільки 
доповнює його [2, c.210]. 

· використовувати у навчанні здобутки новітніх ІКТ; 
· удосконалювати навички самостійної роботи студетів в 

інформаційних базах даних, мережі Інтернет; 
· інтенсифікувати освіту, поліпшити засвоєння студентами 
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знань з курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» чи 
«Ділова іноземна мова», зробити процес навчання цікавішим і 
змістовнішим. 

Використання ІКТ (в комплекті з традиційними, затвердженими 
навчальною програмою підручниками) сприяє наступному: 

· забезпечує особистісно орієнтований та диференційований 
підхід у навчанні; 

· забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне 
спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять студента та 
отримання відповідей на них); 

· підвищує пізнавальну активність студентів за рахунок 
різноманітної відео- та аудіо-інформації; 

· здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для 
самоконтролю [3, с.26-30]. 

Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки використання 
інформаційно-комунікаційних засобів можна зробити висновок, що 
вони є ефективними за умови поєднання з традиційними методами 
та сприяють якісному формуванню вмінь та навичок студентів при 
вивченні іноземної мови. Але, поряд з плюсами, виникають різні 
проблеми і певні труднощ як при підготовці до таких практичних 
занять, так і під час їх проведення. Щоб подолати складнощі в 
застосуванні ІКТ і перетворити слабкі сторони їх використання на 
практичних заняттях на сильні, необхідно знати наступне: 

1.ІКТ потребують значної кількості часу для підготовки 
студентів та викладачів. Тож необхідно починати з поступового їх 
використання ІКТ. 

2. За великий проміжок часу на практичному занятті 
розглядається невеликий обсяг інформації (чи навпаки). З метою 
охоплення всього необхідного обсягу матеріалу та його глибокого 
вивчення викладач повинен старанно планувати свою роботу. 
Наприклад: дати студентам завдання для попередньої підготовки 
(прочитати, подумати, виконати самостійні  завдання), відібрати 
для практичного заняття такі інтерактивні вправи, які будуть для 
студентів "ключем" до засвоєння теми; під час самих інтерактивних 
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вправ дати студентам час подумати над завданням. Викладачу слід 
пам’ятати, що використання інтерактивних технологій – не 
самоціль, а спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, 
спосіб створення атмосфери в групі, котра сприяє співпраці, 
порозумінню та доброзичливості, дає змогу більш ефективно 
реалізувати особистісно-орієнтований підхід. 

3. При використанні ІКТ контроль викладача над глибиною 
вивчення матеріалу зменшується. Тож для зміцнення контролю за 
перебігом навчання за інтерактивними технологіями викладач має 
заздалегідь пропрацювати такі методичні питання: глибоко вивчити 
і обміркувати матеріали( і додаткові так само), завдання для груп з 
ріним рівнем знань іноземної мови; ретельно планувати і 
розробляти заняття, а саме визначати хронометраж, ролі учасників, 
готувати питання і можливі відповіді, розробити критерії оцінки 
ефективності заняття і ознайомити з нимистудентів. 

4. Результати роботи студентів менш передбачувані. І тут теж 
необхідна ретельна підготовка викладача. Треба підбирати такі 
форми роботи, які б максимально враховували індивідуальні 
особливості студентів. 

5. Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на 
практичних заняттях, викладач може перейти від розвивального 
навчання до наочно-ілюстративних методів [4, c.153]. 

Отже, на сучасному етапі інформатизації суспільства все 
більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають ІКТ, 
вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із 
задач сучасної освіти є підготовка викладача, який вільно 
орієнтується у світовому інформаційному просторі,  
використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок 
вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується 
як велика система, якісне функціонування якої неможливе без 
використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів 
зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації. 

Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення 
поширює можливості викладачів використовувати ІКТ не тільки 
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при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших 
дисциплін із використанням ІКТ. Новітні розробки в  цій галузі 
змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у 
процесі навчання. 

Аналізуючи основні тенденції та підходи до запровадження ІКТ 
в системі освіти, слід визнати, що останнім часом освіта значно 
розширює спектр технологій, що пов'язані з комп'ютером та 
всесвітніми інформаційними мережами. Розбудова інформаційного 
освітнього простору сьогодні потребує від вчителів володіння 
сучасними ІКТ та вміння застосовувати їх у навчанні та у 
повсякденному житті. Так, для країн Європейського Союзу та 
інших економічно розвинених країн світу застосування 
комп'ютерних технологій, розвиток дистанційних форм навчання, 
розвиток інститутів відкритої освіти є чи не найважливішими 
завданнями сьогоденних державних програм. Україна також 
проголошує важливим пріоритетом та стратегією курс на 
покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне 
запровадження інформаційних та комунікаційних технологій в 
освітню галузь, а досвід зарубіжних колег може стати цікавим 
джерелом освітньої практики та обміну інформацією, можливістю 
інтеграції українських освітян до сучасних світових технологій та 
освітніх процесів. 

Інтерактивні технології, в яких "школа пам’яті" поступається 
місцем "школі мислення", сприяють формуванню у студентів 
навичок, що дуже потрібні у сучасному світі: думати, розуміти 
сутність речей, осмислювати ідеї, концепції і вже на підставі цього 
вміти знаходити необхідну інформацію, тлумачити її, застосувати за 
конкретних умов. 
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ВИКОРИСТАННЯ OPEN SOURCE PHYSICS У LCMS MOODLE 
Франчук В.М. 

Нацональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
У LCMS MOODLE викладач може використовувати всі 
стандартні елементи (модулі діяльності) для побудови 
електронного курсу. Якщо для викладача недостатньо 
стандартних модулів для організації навчальної діяльності 
студентів, зокрема з фізики, то він має змогу додати інші модулі, 
які не включені до офіційної версії системи MOODLE. Одним із 
таких модулів може бути модуль EJSApp. За допомогою цього 
модуля діяльності EJSApp викладач може додавати Java-аплети, 
створені з Java симуляторів в LCMS MOODLE використовуючи 
бібліотеки Open Source Physics. 

 
LCMS (Learning Content Management Systems) MOODLE 

(Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це 
система програмних продуктів, за допомогою якої можна 
дистанційно, через Інтернет, оволодіти навчальним матеріалом та 
самостійно створювати дистанційні курси і проводити навчання на 
відстані. Використання цієї платформи забезпечує студентам 
доступ до навчальних ресурсів. Використовуючи дану систему, 
можна надсилати нові повідомлення студентам, розподіляти, 
збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку 
оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і 
т.д. 

За допомогою даної системи до курсу можна додавати такі 
ресурси, як: Напис, Текстова сторінка, Гіперпосилання, Доступ до 
файлів, Пакет IMS (Information Management System – інформаційна 
управлінська система). 

Також за допомогою цієї системи можна додавати такі елементи 
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курсу: LAMS (Learning Activity Managment System), Wiki, База 
даних, Глосарій, Завдання, Опитування, Семінар, Тест, Урок, 
Форум, Чат та ін. 

Охарактеризуємо стандартні типи ресурсів, які можуть бути 
використані при створенні курсу. 

LAMS (Learning Activity Management System) – елемент курсу, 
використання якого надає можливість завантажувати до системи 
Moodle і керувати завданнями, створеними в LAMS-системі, що 
передбачають спільну діяльність студентів. Це новий інструмент 
для управління діяльністю студентів у он-лайн режимі. За 
допомогою цього елементу викладачі мають можливість у 
візуальному середовищі розробки створювати фрагменти 
навчального курсу, що включають у себе окремі завдання, завдання 
для роботи як в малих групах, так і для спільної роботи студентів. 

Wiki (Wikis) – за допомогою цього модуля можна організувати 
спільну групову роботу студентів, які навчаються. Ця технологія 
спеціально була розроблена для колективної роботи, зберігання та 
структуризації даних (в основному гіпертексті). Будь-який учасник 
курсу може редагувати wiki-статті. Усі виправлення wiki-статей 
зберігаються в базі даних, користувач має змогу запитувати будь-
який попередній варіант статті або для порівняння різниці між будь-
якими двома попередніми варіантами статей. Використовуючи 
інструментарій Wiki, студенти, які навчаються на курсі, працюють 
разом над редагуванням однієї wiki-статті, відновленням і зміною її 
змісту. За допомогою редактора, вбудованого в Wiki, можна 
вставляти в текст статті таблиці, малюнки й формули. При 
колективній роботі викладач, використовуючи функцію «Історія», 
може відстежити внесок кожного учасника в створенні статті й 
оцінити його. 

База даних (database Activity) – використання даного модуля 
надає можливість викладачу і студенту створювати, вносити зміни, 
продивлятися та шукати записи в базі даних. Записи можуть 
включати рисунки, посилання, числа, текст та інші формати. 

Даний елемент можна використовувати для того щоб: 
● спільно накопичувати статті, книги, гіперпосилання, 

бібліографічні посилання, що відносяться до певної теми; 
●  виставляти створені студентами фотокартки, плакати, 

сайти, тексти на загальний огляд учасників курсу, щоб 
студенти мали змогу коментувати та рецензувати роботи 
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один одного; 
● складувати на основі зроблених учасниками курсу 

зауважень і поданих ними голосів остаточний список 
потенційних варіантів для проекту; 

● надавати студентам простір для зберігання файлів. 
Глосарій (Glossary) – використання цього елементу курсу надає 

можливість створювати й редагувати список визначень, як у 
словнику. Наявність глосарія, що пояснює ключові терміни, 
використані в навчальному курсі, просто необхідна в умовах 
дистанційної самостійної роботи студентів. 

Елемент Глосарій полегшує викладачу завдання з створення 
подібного словника термінів. Глосарій може бути відкритий для 
створення нових записів (статей), не тільки для викладача, але й для 
студентів. Глосарій - один зі способів фундаментально поліпшити 
їхній досвід дослідницької самостійної роботи. 

Завдання (Assignments) – використання цього елементу надає 
можливість викладачу ставити завдання, що вимагають від 
студентів відповіді в електронній формі (у будь-якому форматі) і 
завантажити його на сервер. Виконане завдання студент може 
надіслати в форматі одного чи кількох файлів в асинхронному 
режимі, чи режимі online, у тому числі з прикріпленими файлами. 
Якщо відповідь на завдання надіслана студентом для перевірки, то 
викладач буде сповіщений через електронну пошту про отримання 
файлу з виконаним завданням. 

Семінар (Workshop) – це вид заняття, за допомогою якого можна 
не тільки виконувати власну роботу, а й оцінювати результати 
роботи інших слухачів курсу. Для цього викладач може 
передбачити застосування різних стратегій оцінювання. У 
підсумковій оцінці враховується не лише якість власних робіт 
студента, але й діяльність студента в якості рецензента. 

Проведення семінарів сприяє координації роботи колективу і 
надає можливість різноманітними способами оцінювати роботи 
студентів. 

Тест (Quiz) – використання цього модуля надає можливість 
створювати набори тестових завдань. Тестові завдання можуть бути 
з кількома варіантами відповідей, з вибором істина/хиба, є 
завдання, що передбачають коротку текстову відповідь, завдання на 
відповідність, завдання типу есе й інші. Усі питання зберігаються в 
базі даних і можуть бути використані знову в цьому ж курсі (або в 
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інших). Тести можуть бути навчальними, коли у студентів є 
можливість подивитися правильні відповіді, або контрольними, 
коли студентам повідомляється тільки оцінка. Студентам можна 
надати можливість проходити тест кілька разів, при цьому кожна 
спроба автоматично оцінюється. Використання цього модуля надає 
можливість виконувати статистичне опрацювання результатів 
тестування і експортувати їх у зовнішні файли. 

Лекція, Урок (Lesson) – використання цього модуля надає 
можливість викладачу створювати для студентів ресурс, за 
допомогою якого процес засвоєння навчального матеріалу 
здійснюється на основі їхніх відповідей. Структура такого ресурсу 
являє собою свого роду блок-схему. 

Даний елемент будується за принципом чергування сторінок з 
теоретичним матеріалом і сторінок з навчальними тестовими 
завданнями. Послідовність переходів зі сторінки на сторінку 
заздалегідь визначається викладачем – автором курсу, і залежить 
від того, як студент відповідає на запитання. На неправильні 
відповіді викладач може дати відповідний коментар. Базуючись на 
відповідях студента, система пересилає його на наступні сторінки, 
або повертає на попередні сторінки для більш ґрунтовного 
вивчення. Ресурс типу «Лекція» («Урок») досить гнучкий, але 
потребує деяких налаштувань. 

Форум (Forums) – цей модуль використовується для організації 
дискусії й групується за темами. Після створення теми кожен 
учасник дискусії має змогу додати до неї свої відповіді або 
прокоментувати вже наявні відповіді. 

Для того щоб вступити в дискусію, користувач має змогу просто 
переглянути теми дискусій і відповідей, які пропонуються іншими. 
Це особливо зручно для нових членів групи, для швидкого освоєння 
основних завдань, над якими працює група. Історія обговорення 
цих проблем зберігається в базі даних. Користувач також може 
зіграти й більш активну роль в обговоренні, пропонуючи свої 
варіанти відповідей, коментарі й нові теми для обговорення. 

У кожному електронному курсі система Moodle надає 
можливість створення кількох форумів. 

Чат (Chats) – цей модуль призначений для організації дискусій і 
ділових ігор у режимі реального часу. Користувачі системи мають 
можливість обмінюватися текстовими повідомленнями, доступними 
як усім учасникам дискусії, так і окремим учасникам на вибір. 
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Опитування (Choices) – режим для проведення швидких 
опитувань і голосувань. Задаються питання й визначається кілька 
варіантів відповідей. Мета опитування – дізнатися шляхом 
голосування думку студентів з приводу певного питання. 

Якщо для користувача недостатньо описаних можливостей для 
організації навчальної діяльності студентів, то він має змогу додати 
інші модулі, які не включені до офіційної версії системи MOODLE. 

Одним із таких модулів може бути модуль EJSApp. За 
допомогою цього модуля діяльності EJSApp викладач може 
додавати Java-аплети, створені з простих Java симуляторів в LCMS 
MOODLE використовуючи бібліотеки Open Source Physics. 

Аплет – це комп'ютерна програма, що функціонально розширює 
можливості LCMS MOODLE (наприклад додає до веб-сторінки 
функцію анімації). Для створення аплетів в мережі Інтернет 
використовується мова програмування Java. Використання Java-
аплету забезпечує можливість використовувати на веб-сторінках 
«виконуваний вміст» шляхом виконання в гіпертекстовому 
документі міні-програм. Особливістю є формат готового до 
виконання коду − апаратно-незалежний побайтовий формат, у який 
транслюються аплети Java, програма виконується у вікні браузера і 
не залежить від операційної системи. Якщо аплет EJS був 
складений за допомогою опції "Додати засоби мови" в EJS, то аплет 
вбудований в MOODLE, з видом діяльності EJSApp, автоматично 
встановить мову ту яку обрав користувач в системі MOODLE. 

При використанні блоку EJSApp Collab Sessions, користувачі 
можуть синхронно працювати з EJSApp, аплет буде вільний для 
перегляду всім користувачам в спільній сесії. Завдяки цьому блоку, 
користувачі можуть створювати сеанси, запрошувати інших 
користувачів і працювати разом в EJSApp. Попередньо для EJSApp 
потрібно на робочому комп'ютері встановити Java з офіційного 
сайту розробника http://java.com/. 

Розглянемо приклади використання елементу (виду діяльності) 
EJSApp в курсі загальної фізики для студентів спеціальності 
Інформатика*. 

Приклад 1. 
Блок на похилій площині (Рис. 1). 
Модель блоку на похилій площині відображає динаміку системи 

ковзання на похилій площині зі статичним і кінетичним тертям. 
Модель показує асиметрію, викликану зміною напрямку сили тертя 
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при ковзанні вгору і вниз на похилій поверхні. 
 

 
Рис. 1 

Користувач може встановити коефіцієнти тертя і константу 
пружини. На моделі можна зафіксувати положення блоку в певний 
момент часу, швидкість та результуючу силу (Рис. 2). 

 
Рис. 2 

Приклад 2. 
Ефект Комптона (Рис. 3). 
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Рис. 3 

Ця модель імітує розсіювання світла від електрона (ефект 
Комптона) Комптон запропонував ідею, що світло поводиться 
подібно частинкам (фотон-електрон). Панель ліворуч відображає 
експериментальну установку, а панель праворуч показує 
результуючу довжину хвилі фотона після розсіювання. При 
копмтонівському розсіюванні фотон віддає частину своєї енергії 
зарядженій частинці, внаслідок чого змінюється його власна енергія 
та довжина хвилі. 

Приклад 3. 
Модель функціонального генератора (Рис. 4, 5). 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

Модель "ланцюга" імітує резистор (R), конденсатор (C), 
індуктивну котушку (L) та напругу (Vs) і показує залежність 
напруги від сили струму, резистора та конденсатора. 

Оскільки метою побудови є динамічна модель, змінні  задаються 
при запуску програми. Частота, опір, ємність, індуктивність і сила 
струму також можуть бути змінені під час виконання. 

Отже, у LCMS MOODLE викладач може використовувати всі 
стандартні елементи (модулі діяльності) для побудови електронного 
курсу. Якщо для викладача недостатньо стандартних модулів для 
організації навчальної діяльності студентів, зокрема з фізики, то він 
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має змогу додати інші модулі, які не включені до офіційної версії 
системи MOODLE. Одним із таких модулів може бути модуль 
EJSApp. За допомогою цього модуля діяльності EJSApp викладач 
може додавати Java-аплети, створені з Java симуляторів в LCMS 
MOODLE використовуючи бібліотеки Open Source Physics. 

 
Література: 

1. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: 
Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. 
Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с. 

 
 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ ПАМ’ЯТОК ЗА 
ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Швайко Ольга Дмитріївна 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Проаналізовано сучасні Інтернет-технології, ефективність їх 
використання при дослідженні мовних пам’яток. 
Охарактеризовано технології хмарних обчислень, лематизатора, 
Web 2.0. технологій, завдяки яким дослідження історичних студій 
проходитиме більш інтенсивно та результативно. Зосереджено 
увагу на подальшій роботі з текстами та можливість їх 
використання широкому загалу. 

 
Початок XXI століття характеризується як постіндустріальне 

(інформаційне) суспільство, в якому здійснюється інформатизація 
всіх галузей науки і освіти. Інформатизація суспільства пов’язана, 
насамперед, з розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного 
програмного забезпечення, глобальної мережі Інтернет та 
мультимедійних технологій [5]. 

Сучасні телекомунікаційні мережі та інформаційні технології 
дозволяють науковцям і викладачам бути рівноправними членами 
світового й загальноєвропейського дослідницько-освітянського 
простору, що потребує знання ділової іноземної мови, уміння 
працювати з комп’ютерною технікою, спроможностей самостійно 
опановувати комп’ютеризовані системи фахового призначення [4, с. 
4]. 

Новітні інформаційні технології дали можливість швидше й 
глибше пізнавати світ і стали невід’ємною частиною сучасного 
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суспільства. Сьогодні неможливо уявити світ без глобальної мережі 
Інтернет. Дослідник має можливість отримувати найостаннішу 
інформацію, активно спілкуватися з колегами з усього світу, брати 
участь в онлайн-конференціях, дискусіях на сторінках блоґів, 
LiveJournal і соціальних мереж. 

Проте, проведений нами аналіз науково-методичної літератури, 
збірників праць вітчизняних конференцій засвідчив, що зараз 
практично відсутні або недостатньо висвітлені теоретичні й 
практичні підходи до впровадження аналізу мовних пам’яток за 
допомогою комп’ютеризованих систем і технологій. Такі студії вже 
давно набули значного інтересу в мовознавчих центрах Польщі, 
Німеччини, і на разі над цим активно працюють у Росії (Жолобов 
О.). 

На відміну від освіти, в якій відбувається активний розвиток 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 
запроваджується e-learning, використовуються мультимедійні 
засоби навчання, в українській мовознавчій науці такий прогрес є 
недостатньо помітним і значно відстає від європейського. Зокрема, 
при дослідженні мовних пам’яток дуже рідко застосовують 
Інтернет-технології. Спрацьовує стереотипний підхід, що 
дослідження мовних пам’яток (літописів, актів, зводів та ін.) із 
сучасним інформаційно-технологічним прогресом ніяк не 
пов’язано. 

На нашу думку, такий підхід вимагає революційних змін. 
Підсумовуючи вище сказане, можемо стверджувати,, що 
актуальність даного питання має місце в сучасному науковому 
середовищі, адже нині якісне дослідження староукраїнської мови не 
може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які 
надають комп’ютерні технології та Інтернет, а це і електронні 
бібліотеки (як вітчизняні, так і міжнародні), енциклопедії, інтернет-
видання, веб-сервіси, гіпертексти, інтерактивні сайти та ін. 

Ми значно відстаємо в застосуванні методів та засобів, які не 
відповідають нинішнім вимогам стрімкого науково-технічного 
прогресу. І це повинно спонукати науковців і дослідників не 
компенсувати такий стан речей шляхом збільшення термінів, а, 
навпаки, впроваджувати й застосовувати інноваційні підходи 
дослідження, адаптовувати сучасні технології до вимог науки. 

Працюючи над темою  «Лексичне та граматичне вираження 
кількості та збірності в староукраїнській мові (на основі пам’яток 
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XIV-XVII ст.)», з’ясувалось, що Інтернет-технології  і в такій галузі 
науки можуть суттєво сприяти інтенсифікації дослідження. 

Аналізуючи давні пам’ятки  на знаходження вираження кількості 
та збірності, ми зіткнулися з тим, що процес дослідження 
відбувався б значно швидше, якби задати певний алгоритм 
лематизатору. Але звісно складність полягає в тому, що в епоху 
комп’ютерних технологій більшість пам’яток не оцифровані та не 
мають скан-копій. Ознайомившись із застосуванням лематизатора в 
працях О. Ф. Жолобова, погоджуємось з його думкою, що «саме в 
електронному вигляді те чи інше історичне джерело стає більш 
доступним досліднику й може бути ним досліджене в усій повноті 
своїх якостей» [1, с. 86]. Завдяки лематизації, дослідники зможуть 
отримувати й одразу бачити до кожного слова його лему (початкову 
форму). На перший погляд може видатись, що такий процес 
неможливо відтворити, проте з появою мережі Інтернет, ми 
користуємось пошуковими системами Google, Yahoo, Мета, Yandex, 
які застосовують  процес знаходження слова в різних формах 
(стеминг). В основу електронних словників компанії ABBYY також 
закладено процеси стемингу та лематизації. Активізуючи словник 
ABBYY Lingvo 12, будь-яку форму слова в тексті можемо побачити 
в її початковій формі, а також значення слова та граматичні 
особливості. 

За таким же принципом можливо працювати і над текстами XI-
XIX століть. Це дасть змогу не просто інтенсифікувати роботу 
дослідження, а й порівнювати фонетичні, морфологічні, лексичні 
ознаки різних діалектів, пам’яток, і навіть відтворити процес змін. 

Безумовно слід відмітити, що створення конвертації давніх 
текстів до форматів .doc, .pdf, .docx та інших, які були б доступні 
для аналізу і лематизації, процес довготривалий та потребує 
значних людських ресурсів. 

Інтернет-технології дають змогу реалізувати знання, здібності й 
уміння XXI ст. й можуть вирішувати проблеми. Новітній тренд в 
IT-галузі – технології хмарних обчислень або мовою сленгу 
«хмара» – допоможуть організувати й пришвидшити роботу з 
оцифрування мовних пам’яток. В кожному мовному центрі або 
лабораторії з історії мови можна використовувати хмарні 
технології. Усі дані та інформація зможуть зберігатися на одній 
«хмарі» й надаватися як Інтернет-сервіс. Кожен з центрів матиме 
свою папку, в якій зберігатимуться всі оброблені матеріали. Також 
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дослідники зможуть паралельно працювати над одним завданням чи 
текстом і мати спільний доступ до роботи. 

Системи електронного навчання вже тривалий час 
використовують хмарні технології. М. Шишкіна проаналізувала 
кілька напрямів Cloud Computing, зокрема SaaS (Software-as a 
Service), PaaS  (Platform  as  a Service), HaaS (Hardware as a Service), 
IaaS (Infrastructure as a Service), CaaS  (Communication  as  a  Service) 
та DaaS  (Desktop  as  a  Service) [6, с. 134-136]. На нашу думку, 
найбільш оптимальними для застосування є сервіси: SaaS, PaaS і 
CaaS. Усі вони надають доступ до електронної пошти, чатів, IP-
телефонії, можуть забезпечувати необхідним програмним 
забезпеченням, операційними системами, бібліотеками, мають 
антиспам-програми. 

Компанії-гіганти з розвитку Інтернет і комп’ютерних технологій 
як Google та Microsoft запропонували свої «хмарні» сервіси для 
освітніх закладів – Google Apps і Office 365 відповідно. Ці служби є 
простими у використанні, вони не потребують дороговартісного 
ліцензійного програмного забезпечення, яке необхідно ще й 
постійно оновлювати, дають можливість безкоштовного 
користування, створення та зберігання документів, презентацій, 
графічних матеріалів будь-якого розміру.  Працювати в цих 
сервісах можна будь-коли як з планшетів, смартфонів, ноутбуків, 
нетбуків, так із ПК. Для цього потрібно мати лише швидкісний 
інтернет. 

Отже, варто відзначити зручність хмарних технологій, завдяки 
яким можна здійснювати важливі дослідження, створювати веб-
сайти, обговорювати важливі питання в режимі online, 
організовувати інтернет-конференції і звісно не переживати, що усі 
напрацювання зникнуть, так як вони зможуть зберігатись у «хмарі». 

Не можна не зазначити про нові інтерактивні Web-можливості 
Інтернету – Веб 2.0 технології. Це сучасне покоління сайтів, які є 
безкоштовними й використовують нові веб-розробки, легкі в 
користуванні, задля підтримки середовища співпраці, творчості й 
комунікації [2, с. 105]. 

Здавалося б, що Веб 2.0 технології і дослідження мовних 
пам’яток знаходяться в різних площинах, проте за допомогою цих 
новітніх засобів дослідники зможуть інтенсифікувати роботу над 
розвідками, спілкуватись з мовознавцями з усього світу, 
користуватись джерелами різних мовознавчих надбань,  зберегти 
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розвідки для нащадків, незважаючи на кліматичні й суспільні 
проблеми, а також відновити інтерес у молодого покоління до 
дослідження. Цьому сприятимуть різні аудіозасоби, комунікативні 
засоби,  засоби професійного розвитку. 

Існує низка програм (Voki, Blabberize, Audicity), за допомогою 
яких можна озвучувати тексти, записувати і обробляти звуки, 
власноруч записані тексті, презентувати аудіопроекти або давати 
коментарі до виконаним завданням. Завдяки  їм процес озвучування 
давніх текстів стає інтерактивним і цікавим. Засобами зв’язку 
можуть слугувати вже відомі програми Skype, ooVoo, Conferendo, 
Tango, а також програма Ustream, яка дозволить вам спілкуватись з 
ораторами усього світу. Для зв’язку та обміну файлами є 
можливість використовувати веб-технології WiZiQ, Ning, Google  
Wave,  Wikispaces, Second Life, Edu 2,0, Edublogs. Завдяки їм 
дослідники і залучені фахівці матимуть змогу організовувати й 
проводити онлайн-конференції, вебінари, презентації, ділитися 
відеоматеріалами та файлами, одночасно їх редагувати, створювати 
проекти, тривимірні інтерактивні об’єкти, блоґ для груп дослідників 
з метою відображення їх проектів, обміну думками, ідеями та 
результатами досліджень. 

Необов’язково користуватись хмарними технологіями для 
власних нотаток. Storybird, Awesome Highlighter, Tikatok – сайти, 
які допоможуть створювати онлайн книги з ілюстраціями, 
замітками, слугуватимуть як накопичувальні ресурси, веб-блокноти 
для нотаток. 

Таким чином Веб 2.0 технології сприятимуть: 
• індивідуальнійта колективній продуктивності; 
• творчості і взаємодії з інформацією, опублікованою в 

Інтернеті; 
• мультимодальній  міжособистісній,  груповій  і  суспільній 

комунікації; 
• активній участі; 
•  більш високому рівню спільного навчання та співробітництва; 
• соціальній мережевій співпраці, що забезпечує створення 
відчуття взаємоповаги і взаємозв’язків [2, с. 106]. 
Підсумовуючи викладене вище, можемо стверджувати, що 

розвиток Інтернет-технологій дає змогу пришвидшити та 
інтенсифікувати процес дослідження мовних пам’яток, організувати 
одночасно роботу кількох центрів та лабораторій, зробити процес 
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дослідження інтерактивним і цікавим. Такий досвід роботи 
допоможе передавати накопичені знання не тільки від одного 
покоління до іншого, а й від однієї людини до іншої. Завдяки 
реалізації таких експериментів та за допомогою Інтернет-ресурсів 
це дасть можливість наступним поколінням користуватись 
автентичними текстами, аналізувати і порівнювати їх, слухати 
записи. Як бачимо, Інтернет пристосовується до потреб будь-якого 
користувача і полегшує роботу. Якщо ще кілька років тому для 
створення такого роду досліджень необхідно було дороге 
обладнання, програмне забезпечення, обладнані центри, які 
потребували значних затрат, то нині необхідно лише обрати будь-
які технології, зручні для дослідника. 

Отже, все розмаїття та багатство Інтернет-технологій є 
ідеальним інструментом для зосередження не на самому процесі 
дослідження, а на проблемі, яку дослідник має вирішити. 
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ПРО ПРОБЛЕМУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОСВІТИ 
Швачич Г.Г., Ковальчук К.Ф., Ткач М.О. 

Національна металургійна академія України 
Розглядається проект web-сайту "Консультаційний центр 
дистанційної освіти" Міжрегіонального благодійного фонду 
сприяння вищій школі при НМетАУ. Це дозволить створювати 
дистанційні курси з різних дисциплін. На створеній базі будуть 
відбуватися тренінги для викладачів, формуватися учбовий 
матеріал та проводитися запис відео та аудіо матеріалів лекцій. 
Подальший розвиток проекту стане базою для побудови 
дистанційної освіти при Національна металургійна академія 
України. 

 
В даний час багато областей людської діяльності, у тому 

числі й освіта, нестримно розвиваються за рахунок впровадження 
різних інновацій, зокрема, й за рахунок педагогічних інновацій. Під 
педагогічною інноватикою розуміється вчення про створення 
педагогічних нововведень, їх освоєння педагогічним 
співтовариством, використання й застосування на практиці та які 
серйозно підвищують ефективність системи освіти, що діє. Як 
справедливо відзначають багато дослідників, створення 
педагогічних інновацій, перш за все, обумовлено необхідністю 
вдосконалення вмісту і форми навчання у відповідність з вимогами 
суспільства. В основі всіх педагогічних інновацій, на наш погляд, 
повинні лежати інформаційно-комутаційні технології (ІКТ). Один з 
основних напрямів ІКТ полягає в розвитку засобів дистанційного й 
мобільного навчання.  Актуальність їх впровадження в учбовий 
процес вищих учбових закладів підтверджується тим, що 
впровадження інформаційних технологій в загальноосвітніх 
учбових закладах є державним завданням. Впровадження 
дистанційних форм навчання дозволить поліпшити якість освіти, 
створити механізм його стійкого інноваційного розвитку, 
варіативності та індивідуалізації навчання. 

На кафедрі прикладної математики та обчислювальної 
техніки Національної металургійної академії України підходить до 
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завершення розробка web-сайту "Консультаційний центр 
дистанційної освіти" Міжрегіонального благодійного фонду 
сприяння вищій школі. Такий проект дозволить створювати 
дистанційні курси з різноманітних дисциплін. Особливо 
дистанційна форма освіти важлива для людей з обмеженими 
можливостями. Зауважимо, що зазначений підхід інколи буває  
єдиним способом здобути освіту. Саме завдяки такому проекту 
люди з обмеженими можливостями зі всієї України можуть 
отримувати нову професію в межах проекту «Нова професія - 
грантрайтер для людей з інвалідністю». Це реальні консультації у 
викладачів, online/ofline перегляд лекцій надасть можливість 
студентам більш ретельно вивчати матеріал та виконувати завдання 
професійно та самостійно. 

Актуальність дистанційної освіти, особливо, для людей з 
обмеженими можливостями важко переоцінити. Нині, коли Герої 
України отримавши поранення в зоні АТО, втрачають 
працездатність, наш проект з дистанційної освіти надасть наявну 
можливість людям з інвалідністю зі всієї України отримати сучасну 
освіту. 

Крім того, можливість працювати вдома, професійно 
розробляючи проектні пропозиції для міжнародних донорів, є 
найважливішим питанням сучасності в Україні. Також усі студенти 
Дніпропетровщини отримають можливість дистанційно, додатково 
передивлятися записи лекцій та нові матеріали, а також 
консультуватись зі своїми викладачами у режимі онлайн. На 
створеній базі будуть відбуватися тренінги для викладачів, 
формуватися учбовий матеріал та проводитися запис матеріалів 
відео та аудіо лекцій. Подальший розвиток проекту стане базою для 
побудови дистанційної освіти при Національна металургійна 
академія України. 

В основу проекту покладені вебінари (webinar), як різновид 
web-конференції, онлайн-зустрічей або презентацій через засоби 
Інтернет. За останні кілька років вебінари увійшли до числа засобів 
дистанційного навчання, які мають найбільшу популярність серед 
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користувачів засобів IT. Їх застосовують для підвищення 
кваліфікації, навчання в межах середньої та вищої шкіл. Таку 
популярність вебінари отримали внаслідок відносно невисокої 
вартості організації і вкрай високої ефективності навчання. 

Під час вебінару студенти, викладачі та інші учасники 
навчання розташовуються біля своїх комп'ютерів, а зв'язок між 
учасниками вебінарів підтримується за допомогою мережі 
Інтернет.. Як засіб дистанційного навчання за останні кілька років 
вони здобули найбільшу популярність серед користувачів Інтернет. 
Їх застосовують для підвищення кваліфікації, навчання в межах 
середньої та вищої шкіл. Таку популярність вони отримали 
внаслідок відносно невисокої вартості організації і вкрай високої 
ефективності навчання. 

В нашому проекті  вебінари використовуються для: 
– проведення віртуальних лекцій із взаємодією всіх учасників 
дистанційного навчання; 
– проведення короткотермінових семінарів; 
– проведення опитувань; 
– виступів з доповідями та захисту виконаних робіт; 
– проведення тренінгів; 
– організації колективної роботи. 

Програмне забезпечення проектом керує процесом 
електронного навчання, зокрема включає наступні функції: 

– мультимедіа конвент, 
– зв'язок електронною поштою, 
– електронні форуми/дошки оголошень, 
– чат (клавіатура та/або голос), 
– віртуальний лекторії, 
– широкомовні аудіо/відео конференції, 
– групове навчання, 
– обмін файлами/інформацією в групі, 
– можливості розподіленої роботи. 

Проект забезпечує створення крос-платформної системи 
(підтримка браузерів Mozilla, Firefox, Opera...), підтримку до 3 мов, 
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застосування різних видів слайдів (Flash, JPEG-об'єкти), субтитрів у 
презентаціях, різні відео формати (Real media, QuickTime, Windows 
Media, Flash Video), використання потокового відео. 
 
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО 
ПРОГРАМУВАННЯ 

Шипілов А.В. 
 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди, м. Харків  
Впровадження мобільного навчання має змогу максимально 
наблизити середовище навчання до учнів, надаючи змогу   у будь 
який час та з будь якого місця отримувати доступ до нього. 
Мобільне навчання зумовлює свою ефективність широкою 
розповсюдженість мобільних технологій серед молодого покоління. 
Саме тому набуває актуальності створення мобільних 
додатків, спроектованих на педагогічно обґрунтованих засадах. 

 
Системи освіти різних країн світу протягом останніх років 

намагаються внести зміни щодо способів реалізації навчально-
виховного процесу. Поштовх до таких змін дає широкомасштабна 
інформатизація всіх ланок суспільства, у тому числі й освіти. В 
умовах постійного стрімкого розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій потреба модернізації методів навчання 
на основі забезпечення нових способів доступу учнів до навчальної 
інформації стає дедалі все більш актуальною. Сьогодні 
найдинамічніше оновлення демонструють мобільні технології. 
Засоби мобільного зв’язку набули масового поширення, особливо 
серед молодого покоління, стали звичним атрибутом життя 
сучасної людини. У той же час такі засоби мають багату 
функціональність і в багатьох випадках не поступаються 
комп’ютерам, що зстосовуються для виконання завдань середнього 
рівня складності. Саме це дало поштовх до використання мобільних 
технологій в освіті. 

У психолого-педагогічній літературі набув вжитку термін 
«мобільне навчання» (M-learning в англомовній літературі). 
Мобільне навчання – це навчання в умовах, коли учень має 
мобільний доступ до освітніх ресурсів і може взаємодіяти з 
викладачем та іншими учнями [1]; це можливість за допомогою 
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найрізноманітніших інформаційних пристроїв від комп'ютера до 
смартфону або планшета здійснювати безперервний процес 
самовдосконалення у будь-якому куточку світу [2]. Мобільне 
навчання реалізує принципи відкритої освіти: гнучкість, 
модульність, незалежність від місця і часу, використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

До апаратних пристроїв для мобільного навчання відносять [3]: 
● телефони: звичайні мобільні та сотові телефони, смартфони, 

комунікатори; 
● портативні комп’ютери: КПК (кишеньковий персональний 

комп'ютер),ноутбуки, нетбуки, Інтернет планшети, 
Chromebook. 

● пристрої зберігання і відтворення інформації: електронні 
книжки, MP3/MP4 плеєри, E-inc Book. 

Проблеми освітніх застосувань мобільних технологій 
досліджуються багатьма науковцями (Биков В.Ю., Бугайчук К.Л., 
Семеріков С.О., Словак К.І., Тріус Ю.В., Brabazon T., Sharples M. та 
інші). До основних переваг мобільного навчання відносять 
зручність, швидкий доступ до інформації, портативність, 
можливість залучення великої кількості користувачів тощо. 
Мобільне навчання дає змогу максимально наблизити середовище 
навчання до учнів, надаючи їх змогу у будь який час та з будь якого 
місця отримувати доступ до нього. Мобільні технології набули 
найбільшого поширення і використання серед молодого покоління, 
саме тому набуває актуальності створення мобільних додатків, 
спроектованих на педагогічно обґрунтованих засадах, для 
залучення учнів до певних видів цілеспрямованої пізнавальної 
діяльності. Разом із тим, на цей час на ринку мобільних додатків 
бракує відповідних пропозиції. 

Мобільне навчання є гнучким та ефективним способом, який 
можна використати для підвищення пізнавального інтересу 
старшокласників до програмування, що сприятиме їх орієнтації на 
набуття професій в ІТ-галузях і кращій підготовленості до навчання 
у вищих закладах освіти, де здійснюється підготовка таких 
фахівців. Зазначимо, що на цей час у рамках загальноосвітньої 
підготовки з інформатики учні одержують лише загальні уявлення 
про програмування, а вчителі не завжди здатні зацікавити школярів 
у набутті поглиблених знань й задовольнити інтереси учнів у цій 
галузі. Важливість залучення школярів до оволодіння 
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програмуванням позначилася в тому, що в Інтернеті з’явилося 
багато сайтів, зорієнтованих на розвиток і задоволення інтересу 
школярів до програмування школярів, сформувалася потужна 
підтримка ресурсна підтримка навчання програмування у вигляді  
підручників і посібників з мов програмування, відео уроків тощо. 
Проте самостійна предметна робота учня в Інтернеті передбачає 
сформованість його пізнавального інтересу, а для його 
пробудження потрібно шукати більш ефективні засоби, які 
максимально наближатимуть середовище навчання до учнів. 

У педагогічній науці під пізнавальним інтересом розуміється 
вибіркова спрямованість особистості, звернена до предмета і 
діяльності, пов’язаної з ним, прагнення людини заглиблюватися в 
сутність пізнаваного. Пізнавальний інтерес учня виступає стимулом 
до набуття поглиблених знань у певній галузі, здобуття успіхів у 
практичній діяльності й емоційного задоволення від її результатів. 
Формування пізнавального інтересу відбувається поетапно: 
спочатку формується підґрунтя інтересу – виникнення потреби 
школяра у певних знаннях; далі формується позитивне ставлення 
учня до навчального предмету і пов’язаної з ним діяльності; 
організується цілеспрямована діяльність учня, у процесі якої 
формується його стійкий і усвідомлений пізнавальний інтерес. Для 
формування пізнавального інтересу використовують: новизну, 
виразність подання навчального матеріалу; створення проблемних 
ситуацій у навчанні, залучення учнів до самостійної практичної, 
зокрема дослідницької, творчої діяльності; створення атмосфери 
успіху, співробітництва тощо. 

Використання мобільних технологій надає нові можливості для 
зацікавлення старшокласників у набутті поглиблених предметних 
знань, зокрема для реалізації умов для пробудження і розвитку 
пізнавального інтересу старшокласника до оволодіння 
програмуванням. Ці переваги забезпечуються тим, що учень за 
допомогою мобільного додатку отримує можливість у будь-який 
момент спробувати свої сили в інтелектуальному змаганні; вибрати 
на свій розсуд те чи інше завдання для розв’язання, орієнтуючись 
на власну підготовленість до виконання завдання і його трудність; 
одержати підтримку у процесі виконання завдання; набрати певні 
бали, які характеризують успішність просування в оволодіггі 
програмуванням тощо. 

Окреслені вище положення педагогічної науки використані нами 
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як  вихідні для  проектування мобільного додатку, зорієнтованого 
на пробудження і розвиток пізнавального інтересу учня до 
програмування. Розроблений нами мобільний додаток передбачає 
створення середовища для діяльності учнів з програмування та її 
підтримки і забезпечує: 

● наявність бази завдань, систематизованих за 
ступенями використання знань у галузі програмування і 
рівнями трудності; 

● можливість вільного доступу учня до зазначеної 
бази і вибору завдання для виконання; 

● рекомендації щодо виконання завдання, 
консультативну допомогу у разі виникнення в учня 
труднощів у процесі роботи; 

● чітку й об’єктивну перевірку результатів 
виконання завдання; 

●  накопичення індивідуальних показників 
діяльності учня та вироблення на їх основі рекомендацій для 
підвищення результативності учня в оволодінні 
програмуванням; 

● ведення рейтингових таблиць та показників 
особистого зростання учня. 

Мобільний додаток реалізовано на платформі Android. Додаток 
доступний для завантаження на будь-який пристрій починаючи з 
версії операційної системі 2.2. Розробка розташована у магазині 
GooglePlay у вільному доступі. 
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ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ РІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО 
ОСВІТНЬОГО СЕРВІСУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Шишкіна М.П., Безвербний І.А. 
Окреслено перспективи розвитку інформаційно-освітнього 
середовища педагогічного університету на базі сервісів хмарних 
технологій. Наведено загальну характеристику систем 
комп’ютерної математики обґрунтовано шляхи доцільного 
використання системи Maxima як засобу навчання бакалаврів 
інформатики. Розглянуто особливості хмарних рішень надання 
доступу до освітнього сервісу у педагогічному університеті. 
Висвітлено технологічні аспекти проектування хмаро 
орієнтованого компоненту навчального середовища. 

 
Формування високотехнологічного навчального середовища 

підготовки майбутніх педагогів є особливо актуальним зараз, коли 
українська освіта взяла курс на європейські стандарти навчання. Від 
цього залежить майбутнє молодих фахівців, престижність 
навчального закладу, визнання роботи викладацького колективу. 
Вивчення передового педагогічного досвіду, як зарубіжних, так і 
вітчизняних досліджень свідчить, що продуктивні технологічні 
рішення щодо надання доступу до освітніх сервісів, які виникли в 
останній час, мають значний потенціал щодо підвищення 
ефективності використання як апаратних, так і програмних 
потужностей ІКТ інфраструктури навчального закладу. 

Окремий комплекс проблем стосується використання 
математичного програмного забезпечення засобами хмарних 
технологій. Завдяки цьому виникає можливість динамічного 
постачання обчислювальних ресурсів та програмно-апаратного 
забезпечення, його гнучким налаштуванням на потреби 
користувача. За цього підходу організується доступ до різних типів 
електронних освітніх ресурсів, що можуть бути як спеціально 
встановлені на хмарному сервері, так і надаватися як 
загальнодоступний сервіс (знаходитися на будь-яких інших носіях 
електронних даних, що є доступні через Інтернет) [1]. 

"На цій основі здійснюється предметно-технологічна організація 
інформаційного освітнього простору, упорядковуються процеси 
накопичення і зберігання різних предметних колекцій ЕОР, 
забезпечується рівний доступ до них тих, хто навчається, суттєво 
покращується ІКТ-підтримка процесів навчання, проведення 
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наукових досліджень та управління освітою" [1, с. 11]. 
Хмарні сервіси – це сервіси, що роблять доступними 

користувачеві  прикладні застосунки, простір для зберігання даних 
та обчислювальні потужності через Інтернет. Основні види хмарних 
технологій відображають можливі напрями використання ІКТ-
аутсорсингу для створення освітніх сервісів, це зокрема, SaaS 
(Software-as a Service) – "програмне забезпечення як сервіс", PaaS 
(Platform as a Service) – "платформа як сервіс", IaaS (Infrastructure 
as a Service) [1]. 

Останнім часом численні програмні додатки, пакети прикладних 
програм  математичного призначення починають постачатися за 
моделлю SaaS, тобто можуть бути використані для надання доступу 
учасникам процесу навчання та наукових досліджень до 
спеціалізованого програмного забезпечення. В цьому випадку 
організується доступ до готового програмного забезпечення, що 
підтримується на сервері постачальника. 

Наприклад, математичне програмне забезпечення Sage може 
постачатися за даною моделлю. Система Sage призначена для 
оперування і експериментування з алгебраїчними та геометричними 
об’єктами. Як забезпечення з відкритим кодом, його можна 
завантажити на свій комп’ютер і використовувати переваги 
різноманітних пакетів для здійснення операцій з математичного 
аналізу, алгебри, теорії груп, теорії графів та інших. Наразі 
засобами хмарної версії системи Sage Math Cloud можна робити це 
безпосередньо з браузера. Зараз це – вільно доступний сервіс, що 
підтримується на сервері Університета Вашингтона. Там 
розташовано кластер для підтримування Sage Math Cloud, що 
містить 288 ядер, 1.2TB RAM і 50TB дискового простору. 

В свою чергу, модель IaaS призначена для запуску будь-яких 
додатків на хмарному апаратному забезпеченні по вибору 
користувача. До складу IаaS можуть входити апаратні засоби 
(сервери, системи зберігання даних, клієнтські системи та 
обладнання); операційні системи та програмне забезпечення (засоби 
віртуалізації, управління ресурсами); програмне забезпечення 
зв'язку між системами (засоби мережної інтеграції, управління 
ресурсами, управління обладнанням), що надаються через Інтернет. 

Використання даної технології дозволяє позбутися від 
необхідності підтримування складних інфраструктур опрацювання 
даних, клієнтських і мережних додатків на сервері організації, але 
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орендувати їх як послугу. Зокрема, користувачі можуть отримувати 
в своє розпорядження повністю готове для роботи віртуалізоване 
робоче місце. При цьому виникає можливість надання значного 
обсягу навчального контенту засобами достатньо дешевого 
апаратного забезпечення (це може бути ноутбук, нетбук і навіть 
смартфон) [1]. 

Аналізуючи вітчизняний і міжнародний використання 
інформаційних технологій у процесі навчання інформатичних 
дисциплін, варто звернути увагу на такий клас програмних засобів 
навчального призначення, який інтенсивно розвивається, як 
системи комп’ютерної математики (СКМ) [2, 3, 4]. Ці системи все 
більшою мірою привертають увагу педагогів як комплексні, 
багатофункціональні, досить потужні і в той же час прості у 
використанні, які стають незамінними у підтримуванні 
різноманітних процесів чисельних обрахунків, візуалізації 
закономірностей, реалізації символьних операцій, алгоритмів і 
процедур. 

Останнім часом намітилася тенденція до зближення та інтеграції 
різних математичних пакетів. Наприклад, останні версії пакетів 
Mathematica і Maple мають потужні засоби для візуального 
програмування; MathCAD дозволяє працювати спільно з MatLab i т. 
д. Тому для організації практичних занять підійде будь-який з 
перелічених вище пакетів, виходячи з можливостей i традицій 
конкретного начального закладу [5]. 

Ці чинники суттєво впливають на вибір програмного 
забезпечення, що може бути встановлено "у хмарі". 

З урахуванням чинників ліцензійного використання для 
супроводу навчального процесу пропонується використовувати 
систему Maxima, тому що: 

-          система поширюється під ліцензією GNU/GPL; 
-          оснащена системою меню, має україномовний інтерфейс; 

є однією з кращих щодо виконання символьних обчислень (по 
суті, єдина, що може конкурувати з комерційними Maple та 
Mathematica) [6]. 

Використання засобів даного типу «у хмарі» є перспективним 
напрямом їх розвитку, коли виникає більше можливостей адаптації 
середовища навчання до рівня навчальних досягнень, 
індивідуальних потреб та цілей того, хто вчиться [6]. Звернення до 
програмного забезпечення, що вже знаходиться на віртуальному 
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робочому місці студента, не потребує витрачання навчального часу 
на інсталяцію і оновлення, створює умови для більш 
диференційованого підходу до організації навчання, дає можливість 
зосередитися на вивченні основного матеріалу. 

Зокрема у Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка була реалізована хмарна версія 
системи Maxima, встановлена на віртуальному  сервері з 
операційною системою Ubuntu 10.04 (Lucid Lynks). В репозитарії 
цієї операційної системи є версія системи Maxima на основі 
редактора Emacs, що і була встановлена на віртуальний робочий 
стіл студента. Тому варто вважати перспективним вбудовування 
даної системи у корпоративну хмаро орієнтовану інфраструктуру 
навчального закладу на базі моделі IaaS, що дозволить досягти 
розширення спектру методів формування як фахових так і ІКТ-
компетентностей студентів [6].  

Завдяки цьому високотехнологічна інфраструктура 
інформаційно-комунікаційного середовища має потенціал для 
створення умов рівного доступу до кращих зразків електронних 
ресурсів та засобів навчального призначення для значно ширшого 
(практично необмеженого) кола користувачів. Виникає можливість 
зосередити увагу студентів на засадничих поняттях, принципах, 
підходах за рахунок вивільнення часу і зусиль, які йдуть на 
встановлення, підтримування, обслуговування програмного 
забезпечення, та навіть значною мірою знівелювати реальні 
просторові та часові межі реалізації доступу до необхідних 
електронних ресурсів. Даний підхід розвиває міжпредметні зв’язки, 
сприяє поглибленому вивченню матеріалу, розширює можливості 
самостійного дослідження, поєднання теорії і практики, інтеграції 
знань стосовно різних підрозділів та рівнів інформатичної освіти.  
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО  

МАТЕРІАЛУ У ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКАХ  
З ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Юрченко Артем Олександрович, Удовиченко Ольга Миколаївна 
Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С.Макаренка 
Наразі вже традиційними можна вважати технології 
електронного навчання, які у своїй основі базуються на 
комунікаційних технологіях та використовують електронні засоби. 
До останніх варто віднести електронні підручники (ЕП) як основне 
джерело навчальної інформації.  
Як показує практика, саме візуалізація навчального матеріалу 
безпосередньо впливає на якість навчання та позитивне 
сприйняття ЕП як сучасного засобу навчання. 

 
Постановка проблеми. Сучасне навчання набуває нових форм і 

методів завдяки активній інформатизації суспільства. Наразі вже 
традиційними можна вважати технології електронного навчання, 
які у своїй основі базуються на комунікаційних технологіях та 
використовують електронні засоби. До останніх варто віднести 
електронні підручники (ЕП) як основне джерело навчальної 
інформації. І часто від того, як він побудований і чим наповнений, 
залежить не лише якість засвоєння навчального матеріалу, а і 
бажання вивчати певну дисципліну. 

Аналіз актуальних досліджень. Результати психолого-
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педагогічних досліджень в області візуалізації навчальної 
інформації  наголошують на необхідності якісної наочної підтримки 
навчального контенту. Аналіз підходів у тлумаченні терміну 
«візуалізація» дозволяє говорити про одностайність думок в 
сприйнятті деякого об'єкту через зір, тобто через наочний образ. 
Разом з тим сам термін «візуалізація» та його походження від 
англійського слова visualization як похідні від дієслова вимагають 
дії, тому візуалізація трактується скоріше як процес демонстрації 
навчального матеріалу. 

Саме цю тезу покладено нами в основу формування у майбутніх 
вчителів фізики, математики, інформатики умінь візуалізувати 
навчальний матеріал –об'єкт недостатньо тільки вміти показати, 
необхідно вміти передбачити усі потрібні властивості при уявному 
його моделюванні, а після побудувати, сконструювати. 

Особливої гостроти така потреба набуває при вивчені сучасних 
інформаційних систем, оскільки їх повсюдне використання не 
викликає питань і сумнівів, але розуміння їх функціонування стає 
тою перепоною, яка відділяє «юзера» від свідомого користувача і 
компетентного фахівця. 

Саме тому ми вважаємо важливим звертати увагу саме на 
візуалізацію навчального матеріалу в ЕП, тим більше що сучасне 
програмне забезпечення дозволяє це зробити на високому 
технічному рівні. 

Мета: обґрунтувати необхідність візуального наповнення 
текстового навчального матеріалу та описати власний досвід 
візуального наповнення ЕП «Інформаційні системи». 

Виклад основного матеріалу. На базі Лабораторії використання 
ІТ в освіті (СумДПУ ім. А.С.Макаренка) апробовується ЕП 
«Інформаційні системи» [1], який враховує особливості сприйняття 
навчального матеріалу людиною і містить велику кількість як 
статичних, так і динамічних моделей різних інформаційних чи 
фізичних процесів. Зокрема, при вивченні майбутніми вчителями 
фізики, математики, інформатики будови і функціонування дисків, 
які використовується у інформаційних системах, навчальний 
матеріал ілюструється наступними схемами і рисунками (рис.1-3). 
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Рис.1. Блок-схема будови 
FLASH-накопичувача 

Рис.2. Час зберігання 
даних на FLASH 

 
Рис.3. Різновиди FLASH 

 
Рис.4. Схема комірки FLASH 

Частина таких моделей підтримується презентаціями, які містять 
анімаційні ефекти і демонструють окремі моделі у динамічній 
взаємодії їх складових частин. 

Висновки. Такий підхід реалізує міжпредметні зв’язки курсів 
фізики та інформатики і разом з цим сприяє свідомому засвоєнню 
майбутніми вчителями фізики, математики, інформатики 
навчального матеріалу. Як показує практика, саме візуалізація 
навчального матеріалу безпосередньо впливає на якість навчання, а 
її сприйняття через різні мобільні засоби (планшети, смартфони 
тощо) дозволяє наблизитися до технологій повсюдного навчання та 
завдяки інформаційним технологіям вивести на новий рівень якість 
подачі навчального матеріалу. 
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НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ НОВИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ, ЗОКРЕМА ПРИ 

ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Ямшинська Н.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 
Комп’ютеризація всіх сфер діяльності людства не оминула і галузь 
освіти, як таку, яка найперше реагує на зміни в суспільстві, появу 
нових потреб, які диктує нам сьогодення. Освіта готує кадри на 
замовлення сучасного ринку праці, і ці кадри повинні бути здатними 
відповідати новим критеріям, які висуваються до молодих 
спеціалістів. Це в свою чергу  спричинило значні зміни в системі 
освіти та викликало потребу пошуку і  впровадження нових 
підходів, методів та прийомів навчання. В матеріалі висвітлено 
різні шляхи впровадження Інтернет – ресурсів, інформаційних 
комп’ютерних технологій, мультимедійних засобів в роботу 
викладача, зокрема при навчанні іноземній мові. Розкриті переваги 
та позитивні сторони іх використання.  

 
На сучасному етапі розвитку суспільства вже неможливо уявити 

будь-яку галузь без впровадження комп’ютерних технологій в її 
діяльність. Комп’ютеризація охопила усі сфери діяльності людства, 
таким чином створюючи глобальний інформаційний простір. За 
допомогою сучасних комп’ютерних мереж ми не тільки  
обмінюємось  інформацією, а використовуємо її для налагодження 
виробництва, вирішення економічних та соціальних проблем 
суспільства. Без володіння комп’ютерною грамотністю ми 
залишаєшся «за бортом» потреб сьогодення. 

Спеціалісти управління економікою і освітою вважають, що для 
реалізації сучасних інформаційних технологій необхідно: 

-   створити технологічні умови, апаратні і програмні засоби, 
телекомунікаційні системи, що забезпечують нормальне 
функціонування сфери виробництва; 
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-   забезпечити індустріально-технологічну базу для 
виробництва в рамках міжнародного поділу праці в національних 
конкурентоспроможних інформаційних технологій та ресурсів; 

-               забезпечити першочергове розвиток 
випереджувального виробництва інформації і знань; 

-   підготувати кваліфіковані кадри; 
-   реалізувати комплексне впровадження інформаційних 

технологій у сферу виробництва, управління, освіти, науки, 
культури, транспорту, енергетики та ін. 

Один з напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства 
є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти 
методологією та практикою розробки та оптимального 
використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових 
інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-
педагогічних цілей навчання, виховання. 

ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання 
студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи 
навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ у систему освіти не 
тільки впливає на освітні технології, а й вводить до процесу освіти 
нові, сучасні. Ці технології пов'язані із застосуванням комп'ютерів і 
телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та 
апаратних засобів, систем обробки інформації. Вони пов'язані також 
зі створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких 
належать електронні підручники і мультимедіа; електронні 
бібліотеки й архіви, глобальні та локальні освітні мережі; 
інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи. На 
сьогодні не викликає сумніву той факт, що без застосування 
інформаційних засобів навчання, якісне здійснення процесу 
навчання є практично не можливим. 

Особливо великого значення та поширення набуває 
використання інформаційних комп’ютерних технологій при 
вивченні іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методи вивчення іноземної мови в Україні базуються на 
Загальноєвропейських Рекомендаціях Ради Європи з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання. В зв’язку з цим комп’ютерні 
інформаційні технології виступають головним компонентом 
підвищення мотивації сучасного навчання та вивчення іноземної 
мови. 

Сьогодні з’являється все більше і більше різноманітних 
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навчальних посібників, підручників, аудіо та відео матеріалів, 
комп’ютерних програм, і вони стають все доступнішими. Викладач 
має дуже добре володіти навчальним матеріалом, щоб підібрати 
саме ті навчальні посібники та матеріали, що сприятимуть 
проведенню максимально ефективного заняття та спрямувати їх на 
покращення засвоєння матеріалу. 

Сьогодні не всі розуміють ту зручність та переваги, які дають 
викладачу різні комп’ютерні навчальні програми. Існують 
побоювання, що комп’ютерна техніка може витіснити вчителів. Але 
ми повинні правильно оцінювати всі позитивні сторони 
використання комп’ютерних технологій Вони дозволяють 
здійснювати індивідуальний підхід до учнів, комп’ютери 
займаються з кожним стільки, скільки потрібно. Особлива увага 
дітям, що відстають у навчанні. Мультимедійні засоби дозволяють 
вчителю коригувати навчальні плани, виходячи з інтересів та 
можливостей окремих учнів. Учні можуть використовувати 
мультимедійні елементи в своїх домашніх роботах, передаючи їх в 
електронній формі на дискеті або через Інтернет. І вже тільки те, що 
комп’ютерні засоби є прекрасним наочним матеріалом заслуговує 
на велику увагу з боку вчителів і потребує більш глибокого 
вивчення. 

Викладання іноземної мови за допомогою інформаційно-
технічних засобів визначається такими критеріями: 

1. сприяти підвищенню ефективності навчального процесу; 
2. забезпечувати негайне і постійне підкріплення правильності 

навчальних дій кожного студента; 
3. підвищувати усвідомленість та інтерес до вивчення мови; 
4. забезпечувати оперативний зворотній зв’язок і поопераційний  

контроль дій всіх студентів; 
5. володіти можливістю швидкого введення відповідей без 

довготривалого їх кодування [1]. 
Розглянемо більш детально деякі програмні засоби навчального 

призначення, які найбільш широко використовуються в системі 
освіти. 

Комп'ютерна мережа Інтернет 
Прикладом успішної реалізації ІКТ стала поява Інтернету – 

глобальної комп'ютерної мережі з її практично необмеженими 
можливостями збирання та збереження інформації, передавання її 
індивідуально кожному користувачеві. 
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Базовими дидактичними властивостями Інтернет є: 
• Висока швидкість передачі інформації; 
• Двосторонній характер телекомунікації, що забезпечує 

інтерактивність; 
• Можливість роботи з гіпертекстом та мультимедіа; 
• Забезпечення дружнього інтерфейсу при роботі зі складно 

структурованою інформацією. 
Реалізація цих властивостей можлива при функціонуванні 

певних послуг і сервісів мережі. 
Найпростіше використання Інтернету – це використання його як 

джерела додаткових матеріалів для викладача та студента. Це 
величезна довідково-інформаційна система, яка може бути 
використана для вивчення мови [2]. Студенти можуть виконувати 
пошукові завдання пов’язані з темою, що вивчається. 

Дуже цікавим для реалізації навчальних цілей з допомогою 
інтернет – ресурсів є проведення Інтернет-проектів. Підключеня до 
мережі Інтернет надає проекту більший динамізм, змінює його 
часові рамки. Під час роботи над проектами студенти 
використовують та розширюють свої мовні знання, отримують 
країнознавчу інформацію. 

Існують два види проектів, планування, проведення та 
результати яких відрізняються один від одного: www-проекти та E-
mail-проекти. Викладачі повинні якомога частіше використовувати 
такий спосіб організації навчальної діяльності, так як це стимулює 
пошукову діяльність студентів і спонукає іх до вивчення іноземної 
мови. 

Електронні навчальні програми 
В освітньому середовищі використовуються найбільше поширені 

в Україні електронні програми вивчення іноземної мови (на 
прикладі англійської мови): 

1. Діамантовий Англійський (Diamond English) – комп’ютерний 
курс англійської мови. 

2. Bridge to English – 2000, базовий курс англійської мови. 
3. Великий англо-російський, російсько-англійський словник – 

Lingvo. 
4. TOEFL – офіційний тест на знання англійської мови: The 

Heinemann TOEFL – в форматах PBT (Paper-based Test) і IBT 
(Internet-based Test): http://www.toefl.ru. 

5. Особливою популярністю користується DVD (rom) Tell Me 
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More – повний курс англійської мови, розширений курс розмовної 
американської мови з елементами тестових завдань. 

6. Світ англійської мови: «Крок за кроком», Бонк Н.А. 
7. Англійська мова «Крок за кроком», 2009 – інтерактивний курс 

навчання. 
Кожна з цих програм має свої позитивні сторони, так і недоліки. 

В нашій країні не розроблена повноцінна методична база для 
використання цих програм в навчальному процесі. 

Мультимедійні засобів навчання 
Впровадження сучасних та інноваційних підходів до 

викладання англійської мови студентам в економічному ВНЗ 
забезпечується використанням мультимедійних засобів 
навчання·(проектор, мультимедійна дошка. Ці технічні засоби 
значно змінюють можливості викладача, роблять заняття більш 
насиченим і продуктивним. Так, мультимедійні проектори дають 
можливість матричної презентації матеріалу, яка відриває студента 
від друкованого тексту, від послідовного зчитування та заучування 
напам’ять. З’являється нова методика викладання – мультимедійна 
технологія [3]. 

Переваги проектора перед традиційними наочними посібниками 
- забезпечення наочності як важливою складовою методик 
викладання. 

Проектор – це прилад, з якого статичне зображення на прозорій 
плівці формату А4 передається на великий екран. Зображення на 
прозорій плівці виконує роль навчального посібника і може бути 
підготовлено з допомогою комп'ютера, копіювального апарату чи з 
допомогою фломастера. Які ж переваги у проектора над 
традиційними наочними посібниками? 

1. Розміри зображення можуть змінюватися залежно від відстані 
від проектора до екрана. З іншого боку, зображення підсвічується і 
сприймається легше. 

2. Викладач самостійно встановлює час показу зображення, 
вимикаючи проектор. Отже, зображення з'являється на екрані 
тільки тоді, коли це потрібно. 

3. Викладач може легко змінювати слайди, тому кількість 
ілюстрацій до матеріалу, який подається, може бути досить 
великою. Це створює максимальну відповідність між розповідями 
лектора і наочним зображенням. 

4. Слайди не займають велике місце при зберіганні, і навіть не 
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тьмяніють з часом - ними можна користатися досить тривалий час. 
Комп'ютерна лекція 
Комп'ютерна лекція, розроблена засобами Power Point - це 

тематично і логічно пов'язана послідовність інформаційних об'єктів, 
демонстрована на екрані чи моніторі. У результаті лекції 
використовуються різні інформаційні об'єкти: зображення (слайди), 
звукові і відеофрагменти. Ефективність роботи з слайдами, 
малюнками й іншими демонстраційними матеріалами буде набагато 
вища, якщо доповнювати їх показом схем, таблиць. Після таких 
уроків вивчений матеріал залишається у які у пам'яті як яскравий 
образ і допомагає вчителю стимулювати пізнавальну активність 
школяра. 

Електронні підручники 
Досягнутий за останні роки прогрес у впровадженні новітніх 

комп’ютерних засобів у процес навчання іноземних мов у вищій 
школі потребує глибокого наукового обґрунтування дидактичних і 
методичних основ їх використання, визначення концептуальних 
засад створення електронних посібників як для позааудиторного 
навчання (дистанційного), так і для аудиторного. Розробка і 
впровадження електронних посібників у навчальний процес 
потребує комплексного вирішення таких дидактичних проблем, як 
розробка теорії, методики технологій дистанційного навчання та ін. 
Для ефективної навчальної роботи необхідне якісне дидактичне 
забезпечення — комплекс взаємопов’язаних за дидактичними 
завданнями освіти та виховання різних видів змістовної навчальної 
інформації на різних носіях (у паперовому та електронному 
виглядах), розроблених з урахуванням вимог педагогіки, психології 
та інших наук. Електронні підручники є засобом навчання в 
педагогічній системі дистанційного навчання, що містить елементи, 
властиві будь-якій дидактичній системі. Тепер електронні 
підручники є додатковим засобом організації навчального процесу в 
межах традиційної освітньої системи. Однак із часом їх функції 
будуть спеціалізуватися в зв'язку з розвитком методів власне 
дистанційного навчання, що призведе до освоєння нових технологій 
у процесі їхнього створення. 

Дистанційне навчання 
Розробка електронних підручників — один з провідних напрямів 

діяльності вищих навчальних закладів, що освоюють дистанційне 
навчання. Організації дистанційного навчання стала можливою 
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лише з розвитком і впровадженням інформаційних комп’ютерних 
технологій в процес навчання та надання освітніх послуг. 

Дистанційне навчання – це універсальна гуманістична форма 
навчання, що базується на використанні широкого спектра 
традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій 
та технічних засобів; це форма самоосвіти, при якій, на відміну від 
заочної, навчальний процес повністю забезпечується науково-
методичними матеріалами [4]. 

Система освіти реагує на розвиток технічних можливостей 
організації навчального процесу, насамперед, розширенням 
пропозиції. В останні роки такими новаціями стали засоби 
дистанційного, особливо електронного навчання, а саме: E-learning, 
M-learning, Blended Learning. Форма дистанційного навчання цікава 
також тим, що вона дозволяє зробити процес оволодіння мовою 
більш природним з точки зору умов його протікання, оскільки мова 
вивчається не в класі одночасно великою кількістю учнів в рамках 
відведеного на урок часу, а індивідуально, причому з 
використанням різних організаційних форм роботи. Студенти 
набувають деяку автономію, не тільки фізичну, а й соціальну і 
психологічну, вибираючи найбільш комфортні та природні умови 
для навчання. По технічній основі передачі даних можна виділити 
наступні форми дистанційного навчання: 

розсилання друкованих матеріалів поштою (характерне для 
традиційного заочного навчання); 

розсилка аудіо - і відео – касет; 
засобами аудіо графіки (Audiographics); 
через інтерактивне ТБ і відео конференції; 
через телеконференції (Internet); 
через електронну пошту і листи розсилки (Internet); 
через WWW (Internet)  
Можна зробити висновок, що застосування комп'ютера в процесі 

оволодіння мовою створює умови для іншомовного спілкування, 
забезпечує широкий доступ до інформації та допомагає в 
самостійному вивченні іноземної мови. 

Доцільно комплексно застосовувати такі форми сучасних 
інформаційних і телекомунікаційних технологій на різних видах 
занять в інформаційно-пошуковій, експериментально-дослідницькій 
і самостійній навчальній діяльності, зокрема в діяльності студентів 
з метою обробки отриманої інформації, здобуття знань і 
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формування вмінь та навичок. 
Зважаючи на можливості вивчення мови за допомогою 

інформаційно-комунікативних технологій, слід звернути увагу на 
той факт, що відкриваються нові перспективи для самоосвіти й 
автономного навчання, особливо якщо йдеться про отримання 
другої освіти або підвищення кваліфікації. 
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