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Нині одним із перспективних напрямів становлення та розвитку системи вищої освіти 
розглядається проблема її комплексної інформатизації, яка базується насамперед на вдоско-
наленні інформаційно-освітнього середовища навчання. Тому серйозна увага приділяється 
розробленню та впровадженню в педагогічну практику сучасних інформаційних технологій. 
Все це повною мірою стосується й розвитку дистанційного навчання, яке дає змогу кожній 
людині підвищувати свій освітній рівень з мінімальним відривом від виробництва, у вільний 
час і за індивідуальною програмою навчання. 

Дистанційне навчання тлумачиться як організація навчального процесу, при якій відбу-
вається цілеспрямована безпосередня або опосередкована взаємодія охочого до навчання та 
викладача, розділених у просторі або в часі, що здійснюється на основі сучасних інформацій-
них технологій, насамперед з використанням засобів телекомунікацій та мережі Інтернет. 
Впровадження дистанційної форми навчання стає основою для системи безперервної освіти, в 
якій технічні засоби і інформаційні освітні технології дають змогу не тільки змінити методику 
освоєння  постійно зростаючого обсягу знань, але й вести детальний контроль оцінювання та 
самооцінювання процесу навчання, підвищити самоосвітню активність людини [2]. 

Багато педагогів вважають, що на сьогодні процес навчання має бути таким, який розвиває і 
поглиблює самостійне, критичне і творче мислення. Для цього необхідне широке інформаційне поле 
діяльності, різні джерела інформації, різні погляди на одну і ту ж проблему, які спонукають охочого 
до навчання  як до самостійного мислення, так і до пошуку власної аргументованої позиції. 

Потреба інформатизації вищої освіти на основі широкого досвіду застосування диста-
нційних форм навчання робить актуальним всебічне вивчення навчального процесу багатьох 
вітчизняних і закордонних навчальних закладів, їх практичних, а також теоретичних розро-
бок науковців у цьому напрямку. Проблема становлення та розвитку дистанційних форм на-
вчання інтегрує в собі знання таких різнорідних наук, як психологія та педагогіка, філософія 
та математика, автоматика та інформатика, організація та управління тощо, причому психо-
лого-педагогічний блок є визначальним у цій інтеграції [3]. 

Загально дидактичні принципи, а також окремі ідеї поетапного формування розумових 
програмних дій, модульного і проблемно-діяльнісного навчання, які є ключовими для організації 
процесу дистанційного навчання, представлені в роботах О.М. Баликіної, Д.Б. Богоявленської, 
П.Я. Гальпейша, Д. Гуллера, А.Д. Іванникова, А.О. Кривошеєва, М. Потєва, Г. Рамблера і т.д. 

При організації та впровадженні дистанційних форм навчання в системі вищої освіти у 
різних країнах виникла проблема оцінювання ефективності цієї концепції порівняно з тради-
ційною освітою. Як показують дослідження, що продовжуються вже не одне десятиліття, 
проблема оцінювання ефективності є достатньо складною і багатоплановою, яка не має на 
сьогодні остаточного рішення, позаяк концепція дистанційного навчання має як чималу кіль-
кість прихильників, так і явних опонентів. Тому актуально розглянути наявну проблему ефе-
ктивності дистанційної освіти та проаналізувати основні елементи теорії оцінювання процесу 
функціонування такого методу навчання. 

Потреба інформатизації вищої освіти на основі широкого застосування дистанційних 
форм навчання робить актуальним всебічне вивчення вітчизняних і закордонних навчальних за-
кладів, їх практичного досвіду, а також теоретичних розробок науковців та педагогів. Проблема 
становлення та розвитку дистанційних форм навчання інтегрує в собі знання таких галузей наук, 
як психологія та педагогіка, філософія та математика, автоматика та інформатика, організація та 
управління тощо, причому психолого-педагогічний блок є визначальним у цій інтеграції. 
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Розвиток і розширення можливості використання освітніх інформаційних технологій на-

вчання безпосередньо стикаються з проблемою запровадження ефективних методів навчання. 

Ефективність будь-якого методу, технології чи підходу до навчання містить методику оцінюван-

ня досягнутого результату, витрат матеріальних і педагогічних ресурсів, а також часу на його до-

сягнення. Той чи інший показник ефективності процесу навчання визначають або за наслідками 

виконання контрольних чи курсових робіт у балах, або за результатами поточного чи кінцевого 

тестування у відсотках правильно вирішених завдань. При цьому зазвичай порівнюють групи 

студентів, які користувалися і не користувалися комп'ютерними засобами підтримки навчання. 

Ефективність методів навчання із застосуванням інформаційних технологій зазвичай 

порівнюють з так званими традиційними навчальними методиками і обмежуються визначен-

ням аналогічних результатів навчання, іноді не враховуючи витрат часу студентів на перебу-

вання в бібліотеках, сидіння на лекційних і лабораторних заняттях, а зазвичай не беруть до 

уваги транспортних втрат часу. Тому є актуальним питання: чи можливе застосування тради-

ційних критеріїв якості навчання до ключових моментів дистанційних форм навчання в інфо-

рмаційно-освітньому середовищі? Застосування такого підходу до оцінювання інформацій-

них технологій навчання має на увазі, що вони не вносять нічого нового до основних цілей і 

завдань процесу навчання. Як на нашу думку, впровадження інформаційно-освітніх техноло-

гій навчання впливає тільки на якість і зміст самого процесу отримання знань. 

Багато експертів вважають [5], що сучасні інформаційні технології навчання дають 

змогу підвищити ефективність проведення практичних і лабораторних занять з циклу дисци-

плін гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 10-15 %, природничо-наукової під-

готовки – на 20-25 %, професійної та практичної підготовки – на 13-18 %, а об'єктивність ко-

нтролю знань студентів – на 10-20 %. Успішність у контрольних групах студентів з викорис-

танням освітніх інформаційних технологій навчання, як правило, є вищою в середньому на 8-

10 балів (при стобальній системі оцінювання). Зокрема, швидкість накопичення словникового 

запасу при комп'ютерному вивченні іноземних мов підвищується в 2-3 рази. Водночас існує 

підхід, який припускає застосування традиційних критеріїв оцінювання якості та ефективності 

інформаційно-освітнього середовища навчання. Ключовими аспектами тут прийнято вважати: 1) 

ступінь кваліфікації викладацького складу (відсутність чи наявність наукового ступень – канди-

дата чи доктора наук); 2) рівень його педагогічної майстерності (відсутність чи наявність вченого 

звання – доцента чи професора); 3) кількість навчальних дисциплін, де застосовуються інформа-

ційні технології; 4) наявність комп'ютерних класів чи лабораторій; 5) наявність електронної біб-

ліотеки; 6) наявність внутрішньої мережі з виходом в мережу Інтернет. 

Наприклад, на кафедрі управління інформаційною безпекою Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності (далі – Львівський ДУ БЖД) в даний час якість проце-

су навчання забезпечується в таких напрямах [1]: 

 розроблення та апробація дистанційних курсів для підтримки самостійної робо-
ти курсантів і студентів, які навчаються на денній та заочних формах навчання; 

 розроблення інтерактивних тренажерів з провідних дисципліни, які інтегруються 
у віртуальне навчальне середовище університету; 

 розроблення презентацій лекцій, практичних та лабораторних занять з дисцип-
лін, які читаються безпосередньо на кафедрі; 

 підготовка фахівців за напрямом "Управління інформаційною безпекою" освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, а також підготовка фахівців за спеціально-
стями "Управління інформаційною безпекою" та "Адміністративний менедж-
мент у сфері захисту інформації" освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і 
магістр відповідно; 

 супровід постійно діючої електронної конференції для викладачів та слухачів 
університету у віртуальному навчальному середовищі; 
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 організація міжнародної наукової конференції "Інформаційно-комунікаційні те-
хнології в системі вищої освіти: проблеми та перспективи"; 

 супровід віртуального навчального середовища Університету з мережею Інтер-
нет за адресою: http://ubgd.lviv.ua/moodle; 

 неперервне навчання та освіта, перепідготовка, навчання впродовж життя, дис-
танційне навчання в сфері захисту інформації; 

 інформаційна безпека та захист авторських прав. 
Деякі фахівці [4] підкреслюють виняткову складність у визначенні ідеальних показни-

ків (освітніх норм) діяльності вузів і вважають, що нормативний підхід, при якому порівню-
ється діяльність традиційного і відкритого університетів, з урахуванням відмінностей в соці-
альних, культурних і економічних умовах, є найбільш прийнятним. 

Для успішного навчання у Львівському ДУ БЖД необхідною умовою є наявність дос-
тупу з мережі Інтернет до локальної мережі університету для отримання та перегляду матері-
алів, завдань та рекомендацій щодо їх виконання має ряд переваг: 

 технологія навчання більш гнучка і спрямована на тих, хто хоче здобути кон'юн-
ктурну спеціальність, перекваліфікуватись чи підвищити свій освітній рівень; 

 створює курсанту чи студенту найзручніші умови для отримання та засвоєння 

матеріалу протягом 24 годин на добу і 7 днів на тиждень (принцип 724); 

 змінює роль викладача на помічника-наставника, що спрямовує курсанта чи сту-
дента у правильному напрямку під час навчання; причому того викладача, якого 
обере сам студент; 

 у більшості випадків до навчання входить колективна робота від виконання ін-
дивідуальних завдань та курсових проектів аж до міжнародної кооперації. 

У Львівському ДУ БЖД дистанційне навчання орієнтоване на: 

 молодь, для якої не зовсім підходять можливості отримати високоякісну освіту 
через обмежену спроможність традиційної системи освіти; 

 осіб, які суміщають навчання з роботою; 

 осіб, проживання яких віддалене від університету; 

 керівників регіональних органів влади та управління, менеджерів різних рівнів; 

 офіцерів Збройних Сил, що потрапили рід скорочення, та членів їхніх сімей; 

 осіб, які проходять дійсну строкову службу в Збройних Силах; 

 осіб, які зареєструвались у службі зайнятості; 

 осіб, які бажають здобути нові знання або другу вищу освіту. 
У Львівському ДУ БЖД запроваджена автоматизована система дистанційного навчан-

ня, основою якої є програмний комплекс ILIAS
4
. Процес отримання знань при дистанційному 

навчанні – це, насамперед, самостійна робота.  
Важливий внесок до розроблення теорії оцінювання результатів дистанційного на-

вчання зробили Д. Гуллер і Г. Рамбл [4]. Наприклад, Д. Гуллер пропонує використовувати 
для оцінювання навчальних програм дистанційних форм навчання такі критерії: 

 вільний доступ до отримання освітніх послуг (насамперед це стосується надання 
можливості деяким групам працездатного населення, чий фах не користується 
попитом на ринку праці, отримати необхідні їм нові знання); 

 відповідність програм концепції дистанційного навчання загальнонаціональним, 
державним чи регіональним інтересам і потребам окремих громадян; 

                                                         
4
 ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- and Arbeitskooperations-System)  – відкрита міжнародна система, яка при-

значена для автоматизації та впровадження елементів дистанційного навчання (ДН) в процесі надання освітніх 

послуг. ILIAS має засоби для розроблення та публікації навчальних курсів, дає змогу створювати та керувати 

студентськими групами, тобто є повноцінною системою дистанційного навчання, яка орієнтована на викорис-

тання мережі Інтернет. Автори курсів можуть утворювати групу для роботи над навчальним модулем. Студенти 

мають можливість працювати із навчальним матеріалом, а також спілкуватись один з одним (через систему фо-

румів) та з викладачем. 
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 якість пропонованих навчальних програм, які користуються попитом на ринку 
праці у сучасних роботодавців; 

 ступінь досягнення поставлених цілей порівняно з традиційними формами навчання; 

 вартісна складова дистанційних форм навчання порівняно з отриманою ефективністю; 

 взаємозв'язок навчальних програм дистанційного навчання з суспільством, ін-
шими державними і комерційними установами та навчальними закладами, пот-
ребою окремих громадян; 

 обсяг нових знань, які планується отримати студентами і викладачам при вико-
ристанні інформаційних технологій навчання. 

В основу моделі оцінювання ефективності дистанційного навчання Гревілла Рамбла 
покладено чотири показники: тривалість навчального процесу, тобто час, витрачений на підго-
товку випускника; частка випускників дистанційного навчання від загальної кількості прийн-
ятих на навчання; відповідність кількості випускників і рівня їх підготовки цілям навчального 
закладу, потребам суспільства в освітньому та робочому середовищах, суспільним потребам в 
системі вищої освіти та потребам непривілейованих шарів населення. 

Найчастіше система дистанційного навчання акцентує увагу на таких аспектах навча-
льного процесу: важливості створення єдиної національної концепції дистанційного навчання; 
потреби стандартизації курсів дистанційного навчання; сертифікації навчальних закладів з 
концепцією дистанційного навчання у системі вищої освіти. 

Оцінювання процесу функціонування дистанційного навчання або окремого навчально-
го закладу може проводитися на основі вироблених критеріїв або на наявній нормативній ба-
зі. Оцінювання на основі вироблених критеріїв вимагає, щоб якісні та кількісні показники ви-
тікали із реального стану речей і порівнювались з деяким "ідеалом" (освітнім стандартом), 
який має бути визначеним і використаним як освітній еталон, за яким проводиться оцінюван-
ня. Методика оцінювання на основі нормативної бази є альтернативним підходом. Норми, 
прийняті для оцінювання ефективності навчання у відкритих університетах, нерідко нагаду-
ють норми оцінювання процесу функціонування традиційних університетів. 

Таким чином теорія оцінювання результатів дистанційного навчання дає нам змогу аналі-
зувати якісні та кількісні показники реального процесу навчання певного навчального закладу та 
порівнювати їх із встановленим освітнім стандартом, що дає змогу виявити розбіжності та швид-
ко їх усунути.  

У статті розглянута проблема ефективності системи дистанційного навчання Львівсь-
кого ДУ БЖД. Проаналізовано основні елементи теорії оцінювання результатів дистанційно-
го навчання. 
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