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      Використання хмарних технологій у дистанційному та змішаному 
   навчанні студентів технічногоуніверситету

 .  .ТриусЮ В
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Анотація. У дослідженні на основі системного підходу науково обґрунтовуються основні 
завдання, стратегічні і тактичні цілі використання хмарних технологій у технічному 
університеті. Розглядаються проблеми використання хмарних технологій у дистанційному і 
змішаному навчанні студентів ІТ спеціальностей.
Abstract. On the basis of principles of the system approach, it examines the main task of cloud 
technologies, strategic and tactical goals of cloud computing at the technical university. This study 
analyzes the problems of using cloud technology in distance and blended learning students IT 
specialties.

Одним  з  шляхів  підвищення  ефективності  діяльності  сучасного 
університету,  як  складної  соціальної  системи,  проектування  нових  і 
удосконалення  діючих  систем  управління  ВНЗ,  успішної  адаптації  ВНЗ  до 
вимог  інформаційного  суспільства  і  вимог  ринкової  економіки,   до 
інтеграційних  процесів  систем  вищої  освіти  різних  країн,  є  впровадження  і 
використання  інноваційних  інформаційно-комунікаційних  і  педагогічних 
технологій, зокрема хмарних технологій і сервісів.

У світі та Україні є приклади успішного використання хмарних технологій 
в  управлінні  бізнес-процесами  університетів,  створення  на  основі  хмарних 
сервісів  ІТ-інфраструктури  ВНЗ,  використання  соціальних  мереж  у 
навчальному  процесі,  використання  хмарних  обчислень  при  вивченні 
конкретних  дисциплін,  зокрема  природничо-математичного  циклу,  дисциплін 
професійної підготовки.

Прикладами  хмарних  сервісів,  що  застосовуються  або  можуть  бути 
успішно  застосовані  у  вищій  освіті,  є:  потокове  медіа  та  відеоконференції; 
дистанційне та змішане навчання; додатки web 2.0; онлайн-класи для підтримки 
професійного  розвитку;  онлайн-оцінювання  та  безпечне  подання  даних; 
мультимедійні додатки, що  роблять навчання цікавим і релевантним; програми 
класу 1-to-1, які студенти можуть самостійно вивчати, маючи доступ до них в 
будь-який час доби, використовуючи при цьому підключене до мережі  Internet 
обладнання.

У  доповіді  буде  детально  розглянуто  основні  проблеми  та  напрями 
використання  хмарних  технологій  у  вищій  технічній  освіті  з  урахуванням 
сучасних  трендів  у  сфері  ІКТ  та  власного  автора  досвіду  на  прикладі 
Черкаського державного університету.



    ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ З ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ     У ЛЬВІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ

  УНІВЕРСИТЕТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 . .Шуневич Б І
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

У доповіді описано нову дисципліну «Теоретичні основи дистанційного навчання», 
яка  впроваджена  у  формі  лекційних  і  практичних  занять  для  магістрів  у  Львівському 
державному  університеті  безпеки  життєдіяльності,  а  також  проведено  аналіз  науково-
дослідної  роботи  (кандидатські  дисертації,  засідання  науково-методичного  семінару, 
конференцій) з цієї тематики у нашому навчальному закладі.

The report deals with a new Theory and Practice of Distance Learning subject in the form of 
a distance course proposed for the graduate students at Lviv State University of Life Safety as well  
as the results of implementing R&D work (candidate theses, scientific and methodological seminars, 
conferences) in the same sphere at our university.  

Важливою  складовою  організації  дистанційного  навчання  (ДН)  є 
підготовка  й  організація  роботи  викладачів-консультантів  (тьюторів)  і 
розробників дистанційних курсів та їх перепідготовка. 

Проведений аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду показав, що дуже 
часто навчальні  заклади самостійно організовують підготовку викладачів для 
роботи  з  дистанційними  курсами  і  студентами  у  вигляді  семінарів, 
індивідуальних  занять  працівників  центрів  дистанційного  навчання  з 
викладачами,  шляхом  обміну  досвіду  із  закордонними  викладачами, 
розробниками дистанційних курсів або передачі функції підготовки викладачів 
провайдеру послуг електронного навчання.

Мета  доповіді  –  коротко  описати  нову дисципліну  «Теоретичні  основи 
дистанційного  навчання»  (лекційні  і  практичні  заняття)  у  Львівському 
державному  університеті  безпеки  життєдіяльності,  результати  впровадження 
цієї  дисципліни,  а  також  провести  аналіз  науково-дослідної  роботи 
(кандидатські  дисертації,  засідання  науково-методичного  семінару, 
конференцій) з цієї тематики.

Одним  із  варіантів  забезпечення  вищих  навчальних  закладів 
кваліфікованими  кадрами  для  організації  в  них  дистанційного  навчання  є 
введення у навчальні плани підготовки студентів старших курсів лекційних і 
практичних занять, під час яких вони вивчають теоретичні питання ДН, а також 
укладають дистанційні курси.  

Такий  вид  підготовки  кадрів  для  організації  дистанційного  навчання, 
науково-дослідної  роботи  поряд  з  роботою  основних  вітчизняних  закладів 
підготовки та перепідготовки спеціалістів дасть можливість швидко і ефективно 
впровадити нову форму навчання в Україні.  



   ПРОЕКТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКА
 ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

 . .ЛотоцькаЮ М
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ.

Анотація: Стисло подано процес проектування керування діяльністю учасників курсу на 
прикладі дистанційного курсу розвитку «Успіх» (Lototska 2014).
Abstract: The process  of control projection by the participants’ activity on  an example of a 
distance learning course "Success» (Lototska 2014)  is briefly described here.

Ми  створили  дистанційний  курс  розвитку  психологічних 
компетенцій «Успіх» (далі -ДКРУ) (http://moodle.dlc-success.org). Метою ДКРУ є 
створення  віртуального  середовища  впливу  на  підвищення  психологічної 
компетентності  дорослих,  задля  підвищення  психологічної  якості  життя, 
життєвої  успішності.  Наразі  ми  маємо  5  хвилю  набору,   більше,  як  450 
учасників з 9 країн світу.

ДКРУ побудовано на принципах проектно-технологічного підходу на LMS 
платформі  Moodle,  ver  1.9.  Використано  такі  навчальні  модулі:  відеолекції, 
тести,  онлайн-тренажери,  чат,  спільні  класні  кімнати,  де  виконуються  певні 
проекти, завдання для розвитку. ДКРУ має групу підтримки та спілкування у 
Фейсбуці  https://www.facebook.com/groups/181953808508038 та  відеоблог 
http://www.youtube.com/user/YunonaIllina/videos ).   ДКРУ  має  10  модулів,   в 
кожному є від 3 до 5 уроків. Тривалість навчання від 6 міс. (5% учнів) до 1,5 
року (40%) учнів,  2  роки (менше 1%),  решта закінчує курс за  11 місяців.  Є 
блоки,  які  вимагають  від  учасників  великої  самостійної  роботи,  є 
трансформаційні  блоки,  які  занурюють  людину  у  процес  змін,  що  сприяє 
індивідуалізації проходження курсу. З цього випливають дві головні проблеми: 
% учасників, які завершили курс, і неможливість побудувати систему Людина-
комп’ютер  (коли  керування  діяльністю  може  бути  реалізовано  автоматично, 
засобами системи).   

Певною  системою  керування  (мотиваційне  залучення,  принцип 
інтерактивності  та  контролю)  ми  підвищили  %:  за  статистикою,  зі  100% 
починаючих  необов’язкове  дистанційне  навчання,  до  успішного  закінчення 
доходять не більше 15-20%, нам вдалося підвищити дані цифри до 40%.  Але, 
водночас,  ці  складнощі  є  цікавим  викликом,  бо  вимагають  подальшого 
вдосконалення механізму керування діяльності учасників курсу.

Проектування  -  це  процес  створення  прообразу  майбутнього  результату, 
або  Прототипу,  нової  знакової  системи,  по  ній  буде  відбуватися  наступна 
діяльність.  Але проектування неможливе без певного технічного завдання, в 
свою чергу, створити завдання без Прототипу результату ми також не можемо. 
Потрібно  відшукати  прототипи,  які  дозволять  створити  Нову  систему  –  тут 
систему  керування  діяльності  учня.   Пошук  прототипів  відбувається  по 
принципах бенчмаркінгу, створюється ескізний (попередній) проект керування, 
реалізовується пілотний проект, збирається статистика, робиться аналітика – і в 
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результаті  ми маємо власний Еталон. За яким ми вже можемо конструювати 
діяльність.  Наше  технічне  завдання  було  побудоване  на  прототипі 
комп’ютерних ігор, де керування відбувається автоматично, через підкріплення 
мотивів гравців. Ми створили мотиваційне середовище – певну інфраструктуру 
навчання  (ДКРУ,  групи  підтримки,  відеоблог,  блог  підтримки).  Для 
автоматизації  ДКРУ  без  втрати  якості  та  залученості  ми  доповнюємо  нашу 
систему керування діяльністю учня системою самокерування та самоперевірки. 
І максимум наших зусиль тепер спрямовано на пілотний проект по втіленню 
системи керування самомотивацією, це і є наша система керування діяльністю 
учня  у  ДКРУ.  Наразі  працюємо над  збором статистики,  про  що обов’язково 
повідомимо наших інтересантів.

-   -ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА СПЕЦИФІ КА ІНТЕРНЕТ
НАВЧАННЯ

. . М М Назар
Інститут психології імені  Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ 

На  основі  опису,  аналізу  і  розкриття  основних  психолого-педагогічних 
властивостей дистанційного виховання, навчання та освіти, що здійснюються 
через  мережу  Інтернет,  можна  стверджувати,  що  остання,  перш  за  все  у 
контексті  функціонування віртуальних освітніх середовищ, стає сучасним та 
ефективним засобом отримання систематизованих знань, умінь і навичок, несе 
в собі значний виховний потенціал. Психологічними особливостями виховання 
та  навчання  через  мережу  Інтернет  виступають,  зокрема,  наступні:  1) 
підвищення самостійності процесу засвоєння знань, умінь, навичок, розвиток 
самостійності  мислення,  здійснення  здатностей  до  розвитку  власної 
особистості,  визначення траєкторії  індивідуального процесу навчання;  2) 
прискорення  процесу  екстеріоризації  задуму,  його  матеріалізації  у  вигляді 
схем,  таблиць,  діаграм, анімації,  відеокліпів  тощо;  3) розвиток  активної 
візуалізації, пов’язаної з роботою з двовимірною та особливо з тривимірною 
графікою;  4)  прискорення  отримання  результатів  шаблонних  перетворень 
ситуації; 5)  розширення  можливостей  здійснення  пошукових  дій  у  всьому 
величезному  інформаційному  масиві  всесвітньої  мережі  Інтернет;  6) 
інтенсифікація  можливостей,  яка  полягає  у  здатностях  повернення   до 
проміжних етапів складної діяльності;  7) розвиток можливостей одночасного 
розгляду відразу декількох варіантів перетворення об’єкту.

Отже,  слід  визнати,  що  інтернет-технології  в  сфері  дистанційного 
виховання,  навчання  та  освіти  мають  значні  перспективи  до  здійснення  та 
подальшого  розвитку,  а  їх  використання  в  сучасному  навчально-виховному 
процесі вищого навчального закладу розкриває нові педагогічні можливості.



     ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ

 . .ЧеркасП П
Харківський національний автомобільно-дорожній університет м.Харків

Анотація: Сучасний соціально-економічний рівень розвитку світової економіки та світового 
співтовариства зумовлює потребу розвитку інтелектуального продукту, що потребує розвитку 
технологій та зменшення використання природних ресурсів.
Annotation: Current level of social-economic progress of the global economy and the international 
communities determines the necessity of the development of intellectual products, which leads to 
the evolution of technologies and reduction of the natural resources involvement.

Виклад  основного  матеріалу: На  сучасному  етапі  соціального  та 
економічного  розвитку  знання,  нанотехнології  та  продукти  інтелектуальної 
власності набувають все більшого значення та важливості у розвитку світового 
співтовариства та розвитку світової економіки. Це зумовлено тим, що розвиток 
нашого  життя  зумовлений  використання  великої  кількості  різноманітних 
природних ресурсів, яких з кожним роком більше не стає, тому що у більшості 
ресурсів є така характеристика як вичерпність. Потреби суспільства постійно 
збільшуються  і  відповідно  збільшуються  потреби  в  матеріальних  ресурсах, 
тому  потрібно  звернути  велику  увагу  на  розвиток  та  створення 
інтелектуального продукту, який би дозволив використовуючи меншу кількість 
ресурсів створювати більше суспільно необхідних благ.

Ступінь економічного та технологічного розвитку держави, матеріального 
забезпечення  суспільства  відповідає  середньому  рівню  знань,  умінь  та 
кваліфікації  активного  населення.  Наприклад,  по  номінальному  значенню 
валового  внутрішнього  продукту  Японія  займає  третю сходинку  в  світовому 
рейтингу, це країна в якої практично немає власних природних ресурсів. Такий 
високий  рейтинг  цієї  держави  зумовлений  тим,  що  Японія  є 
високотехнологічною країною з одним із най нижчих показників безробіття.

Висококваліфікована  людина  краще  пристосована  до  темпів  розвитку 
світового  співтовариства.  Розвиток  технологій  підвищує  попит  на  освіту  в 
широких масах  населення.  Освіта  на  даний час  є  інструментом глобального 
розвитку технологій та світового капіталу, засобом розв’язання геополітичних 
завдань.  Тому  сучасне  суспільство  потребує  якісної  освіти,  яка  спроможна 
задовольнити суспільні потреби кожного.

Дистанційна  форма  навчання  є  найбільш  оптимальною  з  точки  зору 
економії  фінансового та часового ресурсу. Дистанційне навчання – це форма 
навчання, яка включає в себе використання комп’ютерних, графічних та відео 
технологій, що забезпечує взаємозв’язок викладача та студента на різних етапах 
навчання.  Дана  форма  навчання  є  найбільш  перспективною  та  найбільш 
демократичною, органічно поєднуючи в собі різноманітні технології та способи 
надання освіти.



   ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
    НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ

 . .,  . .,  . .,  . .ХвисюкО М МарченкоВ Г КоломійченкоЮ А БортнийМ О
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

В даному повідомлені приведено досвід використання дистанційного навчання у 
післядипломній освіті лікарів у Харківській медичній академії післядипломної освіти. 
Викладено основні напрямки формування програми дистанційного циклу. Наведені 
особливості використання семінарських та практичних занять, з огляду на специфіку 
дисципліни, що викладається. Описані види контролюючих заходів, які використовуються.
In this report are given the experience of using distance learning in postgraduated education in 
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. The basic directions of forming programs 
for the distance cources. The features of using seminars and practical tasks, are given with the 
specifity of the teaching discipline. Also describes tests that are using in courses.

Одна  з  основних  технологій,  що  нестримно  набирає  швидкості 
впровадження  -  дистанційне  навчання.  У  Харківській  медичній  академії 
післядипломної освіти (ХМАПО) з 2013 року проводяться цикли з елементами 
дистанційного навчання для слухачів  різних медичних спеціальностей,  серед 
яких  пріоритетними  є  лікарі  загальної  практики  –  сімейні  лікарі.  На  основі 
досвіду проведення подібних циклів,  на заочну (дистанційну) частину циклу 
виноситься в більшості теоретичний матеріал (60-90% від загальної кількості 
навчальних годин, враховуючи особливості дисципліни). Дистанційне навчання 
в  ХМАПО  проводиться  на  базі  серверу  служби  дистанційної  освіти,  зі 
спеціалізованим  програмним  забезпеченням  (система  Moodle).  Лекційний 
матеріал  подається  у  вигляді  тексту,  он-лайн  лекцій,  або  мультимедійного 
матеріалу,  з  голосовим  супроводом,  чи  без  нього.  Семінарські  заняття 
проводяться  у  вигляді  завдань,  аналіз  виконання  яких  проводиться  як 
викладачем, так, за бажанням автора циклу, і іншими слухачами. Крім цього при 
проведенні семінарських занять можна провести дискусію у чаті або на форумі. 
Практичні заняття в дистанційному режимі проводяться лише з тих напрямків 
підготовки  де  є  можливість  використання  графічних  зображень  як  завдань 
(променева діагностика, лабораторна діагностика і ін.), або ситуаційних задач. 
Практичні  завдання  забезпечуються  методичними  рекомендаціями,  списком 
літератури та переліком тестових питань. Тестові завдання використовуються 
для базисного, проміжного та заключного тестового контролю знань.

Таким  чином,  застосування  технологій  дистанційного  навчання  у 
післядипломній  освіті  лікарів  забезпечує  якісну  підготовку  фахівців  і  є 
невід’ємною частиною безперервного професійного їх розвитку.

   ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ФОРМА   ПІДВИЩЕННЯ
  КВАЛІФІ КАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 . .Токар І І
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків



У  доповіді  розглядається  дистанційна  освіта  як  форма  підвищення  кваліфікації 
педагогічних працівників, зазначаються основні принципи її реалізації. Акцентується увага 
на  необхідності  дотримання  педагогічних  вимог  фахівцями  в  сфері  дистанційної  освіти. 
Окремо розглядаються проблеми впровадження дистанційного навчання.

At the report distance education has seen as a form of advanced training teaching staff with 
indicating  the main principles  of  its  implementation.  Attention has  focused on the necessity to 
observe the educational requirements for experts in the field of distance education. Separately was 
allocated the problems of implementation of distance learning.

Нові  підходи  до  організації  освіти  та  професійної  підготовки 
кваліфікованих  спеціалістів  передбачають  використання  новітніх  технологій, 
зокрема  дистанційного  навчання.  Дистанційна  освіта  як  форма  підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників спрямована на розробку та впровадження 
методичного  та  дидактичного  забезпечення,  основним призначенням  якого  є 
використання  активних засобів  навчання,  встановлення  швидкого  зворотного 
зв’язку,  заохочення  контактів  між  студентами  й  викладачами,  ефективне 
використання часу тощо. 

Водночас  для  реалізації  дистанційного  курсу  викладачеві  потрібно  не 
тільки  розробити  навчальний  курс  та  інструкції  до  навчання,  провести 
консультування з предмету та контроль результатів, але й забезпечити високу 
мотивацію слухачів, урахувати їх здібності.

Підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  шляхом  розробки 
ними дистанційних курсів з навчальних дисциплін повинне супроводжуватися 
відповідним  методичним,  програмним,  технічним,  інформаційним, 
нормативним  та  організаційним  забезпеченням.  На  жаль,  українські  сучасні 
реалії функціонування системи науки та освіти вказують на суттєві проблеми у 
фінансуванні нових дистанційних проектів. Самостійне вирішення фінансових 
проблем  в  більшості  випадків  як  викладачеві,  так  й  вищому  навчальному 
закладу  без  підтримки  з  боку  держави  не  під  силу.  Крім  того,  ще  одним 
невирішеним питанням впровадження дистанційної освіти є відсутність єдиної 
кваліфікаційної характеристики до викладача.

ІНТЕГРОВАНІ ФАКТОРИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Соляр В.В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,  

м. Харків

На  початковій  стадії  впровадження  дистанційної  освіти  в  університеті  важливо 
врахувати  весь  комплекс  факторів,  від  яких  залежатиме  подальший  успіх  використання 
сучасних технологій навчання.  Постійний аналіз та оцінка проблем техніко-технологічного, 
педагогічного  та  організаційного  характеру  дозволить  вищому  навчальному  закладу 
найповніше  використати  переваги  дистанційної  форми  навчання  та  інтегруватися  у 
міжнародний освітній простір.

At the initial stage of implementation of distance education at the University it is important 



to consider the full range of factors. Will depend on the continued success of the use of modern 
learning technologies. Ongoing analysis and evaluation of problems of technological, pedagogical 
and organizational  nature will  allow higher  education institutions  to  take full  advantage of  the 
benefits of distance learning and to integrate into the international educational space.

Враховуючи  суттєві  переваги  дистанційної  освіти,  а  саме  нівелювання 
фактору  географічної  віддаленості,  зниження  витрат  на  освітній  процес, 
зростання  іміджу  університету,  широке  використання  сучасних  технологій 
навчання є  перспективним.  Сьогодні  дистанційно  можна  не  тільки  здобути 
вищу освіту, але і вивчити іноземну мову, підготуватися до вступу у ВНЗ, що 
значно  розширює  цільову  аудиторію  дистанційної  освіти  та  зв’язки 
університету.

Підготовка  до  цих  процесів  визначається  відповідним  програмним 
забезпеченням, розробкою покрокових методичних рекомендацій та технічної 
допомоги  для  реєстрації  користувачів,  їх  роботи  в  системі,  проведення 
навчальних тренінгів для користувачів-початківців. 

Педагогічний  фактор  визначається  набором  методів  та  прийомів,  які 
використовуються у навчальному процесі. Важливим є також  уміння, навички 
викладачів і студентів, допоміжного персоналу, їхня психологічна готовність. Із 
запровадженням  в  навчальний  процес  сучасних  технологій  викладачі  усе 
більше виконують функції консультантів, радників. 

Організаційний  аспект  питання  може  характеризуватися  такими 
обмеженнями, як невизначеність у глибині використання дистанційної освіти, 
низька комп’ютерна грамотність деякої частини викладачів, невелика кількість 
спеціалістів з досвідом розробки електронних курсів, низький рівень мотивації 
персоналу,  необхідність  розробки  чіткої   нормативної  бази  університету  із 
запровадження  дистанційної  форми  навчання  (положення  про  робочу  групу, 
положення про технології дистанційного навчання тощо).

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТ. – ПОЧАТОК XXI СТ.)

Воронкін О. С.

ДЗ “Луганський національний університет ім. Т. Шевченка”, м. Луганськ

У доповіді представлено результати аналізу науково-педагогічних джерел, 
на  основі  яких  виявлено  етапи  розвитку  інформаційно-комунікаційних 
технологій  навчання  студентів  вищих  навчальних  закладів  України  (друга 
половина  XX  ст.  –  початок  XXI  ст.).  Розглянуто  можливості  критеріїв  для 
розробки етапів. Досліджується частота вживання термінів у назвах публікацій 
журналів, а також хронологія появи термінів. На основі дослідження проведена 
періодизація по десятиліттях: 1) поява алгоритмів програмованого навчання; 2) 
виникнення автоматизованих технологій  підтримки навчання; 3) поява перших 
систем комп’ютерного  навчання і розвиток навчальних  середовищ; 4) 
загальнодержавна підтримка комп’ютерної техніки та технологій на всіх рівнях 



освіти, 5) системна підтримка ІКТ на всіх рівнях освіти, 6) розвиток технологій 
веб-орієнтованого навчання та інших технологій навчання.

The article presents results of the analysis of scientific and pedagogical sources 
from which identified the phases of the evolution of information and communication 
technology of education of students in higher educational institutions of Ukraine (the 
second half of the XX century – beginning of XXI century). The frequency of use of 
terms in the titles of the papers of journals, as well as the chronology of appearance 
of  terms  is  investigated. The  report  proposes  a  periodization  by  decade:  1)  the 
emergence of algorithms of programmed learning; 2) the emergence of automated 
technologies to support  studying;  3)  the emergence of  the first  computer  training 
systems  and  the  development  of  learning  environment;  4)  State-wide  support  of 
computer  equipment  and technology,  5)  systemic  support  of  ICT at  all  levels  of 
education,  6)  the  development  of  technologies  of  web-based  learning  and  other 
learning technologies.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ 

Свистунов О.Ю.
Харківський національний автодорожній університет,  м. Харків

В статті розглядається деякі аспекти впровадження дистанційних форм навчання в 
навчально-виховний процес системи загальної середньої освіти.

In  article  discusses  some  aspects  of  the  implementation  of  distance  learning  in  the 
educational process of the general secondary education.

Сучасний  досвід  використання  дистанційних  форм  навчання  в  Україні 
представлений  головним  чином  на  рівні  вищої  професійної  освіти. 
Впровадження  дистанційного  навчання  у  загальноосвітні  навчальні  заклади 
викликає певні труднощі. По-перше, низька мотивація учасників навчального 
процесу щодо розвитку та підтримки дистанційних форм навчання. Справа в 
тому, що навчально-виховний процес у школах здійснюється головним чином з 
використанням  очних  форм  навчання,  які,  як  правило,  не  припускають 
необхідності  звертатися  до  дистанційної  форми  навчання.  По-друге,  не 
достатність  компетенцій  більшості  вчителів  у  володінні  програмними 
інструментами для створення і розробки дистанційних курсів. По-третє, учні не 
мають певних навичок опанування дистанційним навчанням. Таким чином, у 
разі  виникнення  потреби  дійсно  перейти  на  дистанційну  форму  навчання 
(наприклад, в разі оголошення вимушених канікул у зв’язку з карантином), ні 
одна із сторін навчального процесу не є здатною відтворити процес навчання 
дистанційно.  Ні  вчителі,  ні  учні  не  мають  відповідних  навичок  для 
впровадження  такої  діяльності.  Як  це  звучить  не  банально,  дистанційно 
навчитися працювати дистанційно в умовах середньої школи майже неможливо. 

Навички  розробки  та  практичного  використання  свого  дистанційного 



курсу  вчитель  за  коротший  час  може  отримати  саме  у  продовж  очного 
навчального процесу. Тим більш навчити учнів працювати дистанційно можна 
тільки  під  час  саме  очних  занять.  Тому  автори  статті  пропонують  сумісне 
використання можливостей очного та дистанційного навчання при викладанні 
дисциплін у школі. Це по-перше, дасть значну підтримку очному навчанню, як з 
боку організації навчального процесу, так і з боку методичного забезпечення. І 
по-друге,  підготує  учасників  навчального  процесу,  в  разі  необхідності,  до 
навчання  дистанційно. 

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ЗАСОБАМИ 
MOODLE В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Свистунова Т.М.
Харківська гімназія № 178 “Освіта”,  м. Харків

В статті розглянуто досвід використання дистанційних курсів, створених на платформі 
Moodle, який використовується в Харківській гімназії № 178 “Освіта”

In the article the experience of using distance learning courses that create platform Moodle, 
used in Kharkiv Gymnasium № 178 "Osvita".

Дистанційне навчання (ДН) відкриває широкі перспективи ефективного 
навчання в будь-якому куточку світу та в зручний час. Правовою основою для 
системного  впровадження  ДН є  базовий  Закон  України  «Про  освіту»,  Закон 
України  «Про  загальну  середню  освіту»,  «Положення  про  дистанційне 
навчання» та ін. Тому постає актуальне питання впровадження дистанційного 
навчання у систему середньої освіти. 

ДН  в  середній  школі  розглядається  нами  як  підтримка  традиційного 
навчання,  що  спрямоване  на  забезпечення  диференціації  та  індивідуалізації. 
Прикладів створення та впровадження дистанційних курсів засобами Moodle у 
системі середньої освіти набагато менше ніж у системі вищої освіти. 

Об’єктивними передумовами, які зумовлюють можливості створення  та 
впровадження дистанційних курсів для учнів 5-9-х класів в Харківській гімназії 
№ 178 “Освіта”, є наступні:

• активна комп'ютеризація гімназії (кабінет інформатики оснащено новою 
комп’ютерною  технікою,  насичуються  комп'ютерною  технікою  предметні 
кабінети);

• підключення гімназії до мережі Інтернет по високошвидкісним лініям 
зв'язку;

• широке розповсюдження домашніх комп'ютерів серед учнів та вчителів, 
активне їх використання в освітніх цілях;

• досвід розробки, впровадження та удосконалення вчителем інформатики 
дистанційних курсів у середовище Moodle на сайті - http://distan-school.com.

Нами почато розробку дистанційних курсів з інформатики для учнів 9, 10, 
та  11 класів.  Ці  курси відповідають чинній програмі.  На уроках реалізовано 
наступні  можливості  платформи  Moodle:  власні  презентації;  посилання  на 
відео-уроки;  посилання  на  веб-ресурси;  тести;  власні  флеш-кросворди, 
відповідь у вигляді тексту, відповідь у вигляді файлу, лекції, робочі зошити та 



ін. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» ГГЦУ

 . .,  . .,  . .,  . .МанохинА Г ЛысенкоА Ю МанохинаЛ В Максюта О В
Государственный геммологичекий центр Украины, Киев

В  ГГЦУ  с  2012  года  ведутся  работы  по  созданию  геммологичекого  портала  (ГП), 
(платформа MS SharePoint 2013), на базе которого создается ряд информационных ресурсов 
(ИР)  геммологического  профиля.  На  этих  ИР   размещается  разнообразная  и  актуальная 
геологическая и геммологичекая информация, которая может быть использована также и в 
курсах дистанционного обучения. На сегодняшний день для ИР «Дистанционное обучение» 
готовятся  два  полных  курса  по  направлениям  – «Ювелирные  камни.  Базовый  курс», 
«Декоративный камень. Базовый курс» и уже размещены на портале три ознакомительных − 
«Драгоценный камень»,  «Янтарь», «Жемчуг».

In SGCU since 2012 works on creation of gemological portal (GP), (MS SharePoint 2013 
platform) on the basis of which creates a series of information resources (IR) gemological profile.  
In these IR is placed diverse and relevant geological and gemological information that can be used 
also in distance learning courses. To date, for TS "Distance Learning" is preparing two full courses 
in the directions  − "Jewels stone. Basic course", «Decorative stone. Basic course" and is already 
placed on portal of the three study programs − "Jewel", "Amber", "Pearls".

В ГГЦУ с 2012 года ведутся работы по созданию геммологичекого портала 
(ГП),  (платформа  MS  SharePoint  2013)  на  базе  которого  создается  ряд 
информационных  ресурсов  (ИР)  геммологического  профиля.  На  этих  ИР 
размещается  разнообразная  и  актуальная  геологическая  и  геммологичекая 
информации,  которая  может  быть  использована  также  и  в  курсах 
дистанционного обучения. 

На  этапе  ввода  информационного  ресурса  «Дистанционное  обучение» в 
опытную  эксплуатацию  вопрос  тестирования  компонентов  ресурса 
осуществлялось  согласно  разработанному  техническому  заданию.  В  ГГЦУ с 
целью дистанционного обучения были разработаны два полных курса, которые 
ориентированы на слушателей, желающих получить необходимые знания для 
работы с драгоценными и декоративными камнями:

- «Камни в ювелирных изделиях. Базовый курс »;
- «Декоративный камень. Базовый курс ».
А  также  три  короткие  программы,  предназначенные  для  начального 

ознакомления с определенными группами камней:
- «Драгоценные камни. Общие понятия »;
- «Янтарь. Общие понятия »;
- «Жемчуг. Общие понятия ».
Аналогичные программы готовятся и по другим группам камней.
С  программами  курсов  можно  ознакомится  на  портале  ГГЦУ 

www.mail1.gems.org.ua.  Для  получения  доступа  к  материалам  курсов 
необходимо  пройти  процедуру  регистрации  на  портале  ГГЦУ  и  получить  у 
модератора ИР ДО права доступа к запрашиваемому курсу.

http://www.mail1.gems.org.ua/


Процесс  тестирования  возможностей  ресурса  осуществляется  как  в 
режиме  самостоятельных  проверок  сотрудниками  ГГЦУ,  так  и  в  «пилотном 
режиме»  слушателями  курса  «Декоративный  камень»  -  студентами  кафедры 
минералогии, геохимии и петрографии геологического факультета КНУ им. Т. 
Шевченко.

В тестирование ИР ДО входила проверка работы портала по регистрации 
новых  слушателей,  работы  портала  на  совместимость  с  различными 
браузерами, импорта структурированного контента с PowerPoint 2010 в Word и 
Exel,  корректности  навигации  по  материалам  курсов,  корректности  работы 
тестовых и контрольных приложений по проверке знаний слушателей  и др.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Костикова М.В., Скрипина И.В.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,  

г. Харьков

Рассмотрены современные информационные  технологии  создания  мультимедийных 
материалов  в  дистанционном  курсе.  Обобщен  опыт  преподавателей  кафедры  ИТМ 
Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) по созданию 
дистанционного курса на базе системы дистанционного обучения Moodle.

The modern information technologies for creating multimedia content in a distance course is 
considered. Summarizes the experience of teachers in the ITM Department of Kharkiv National 
Automobile and Highway University (KhNAHU) on the creation of the e-learning a distance course 
based on SDO Moodle.

В  самом  начале  работы  мы  создали  дистанционный  курс,  используя 
основные возможности Moodle.  Были определенные трудности с  внедрением 
уже наработанных материалов в среду  обучения Moodle.  Часть  лекций была 
представлена  в  виде  WEB-страниц  и  презентаций.  Однако  просмотр 
презентаций в курсе, был возможен только после того, как файл закачивался с 
сайта, что приводило к длительному ожиданию появления материала и снижало 
эффективность обучения. Следующим этапом стала конвертация материалов в 
файлы с расширением .SWF.

Некоторое время наши курсы отлично работали. Они быстро загружались 
и  что,  самое  главное  студенты  могли  просматривать  их  на  мобильных 
устройствах, таких как смартфон и планшет.

Однако  компания  Adobe  прекратила  поддержку  Flash  Player  для  всех 
мобильных платформ Android 4.1 и выше.

Разработчики  Apple  первоначально  отказались  от  использования 
приложения  Flash  Player  (не  рассматриваем  случаи  несертифицированных 
программ).

Мы  решили  использовать  iSpring  Presenter  7,  что  позволило  создавать 
электронные материалы с последующим сохранением в форматах Flash и HTML 
5. Благодаря поддержке HTML 5, материалы, разработанные в iSpring Presenter, 
адаптируются к размерам экрана и одинаково хорошо отображаются на всех 



устройствах: компьютерах, iPad, iPhone и устройствах Android.
Материалы, разработанные с помощью iSpring Presenter 7 можно быстро 

размещать в любой СДО с поддержкой SCORM. В нашем случае это система 
дистанционного  обучения  Moodle,  специально  разработанная  для  создания 
качественных онлайн-курсов.

ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ
Сук Олена Євгеніївна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків

Доповідь  присвячена  проблемам  модульного  навчання  в  дистанційній  освіті.  
Підкреслюється,  що  технології  дистанційного  навчання  по  своїй  ефективності  значно  
перевершують традиційні форми, застосовувані сьогодні вищій школі, а модульне навчання 
є   однією  з  умов  забезпечення  багатоаспектності  подачі  навчального  матеріалу  та  
підвищення академічної мобільності та компетентності  студентів.

Доклад  посвящен  проблемам  модульного  обучения  в  дистанционном  образовании.  
Подчеркивается,  что  технологии  дистанционного  обучения  по  своей  эффективности  
значительно превосходят традиционные формы, применяемые сегодня в высшей школе,  а 
модульное  обучение  является  одним  из  условий  обеспечения  многоаспектности  подачи  
учебного  материала  и  повышения  академической  мобильности  и  компетентности  
студентов.

The report  is  devoted  to  the  problems  of  modular  learning in  distance  education.  It  is  
emphasized  that  distance  learning  technologies  in  their  effectiveness  significantly  superior  to  
traditional forms used today in high school, and modular training is one of the conditions of the  
provision of various aspects of the delivery of educational material and increase academic mobility  
and competence of students.

Дистанційне навчання і технологія модульного навчання - це дві самостійні 
теми, кожна з яких являє собою предмет спеціального розгляду. Але в той же 
час  між  ними  є  тісний  зв'язок,  особливо  значущій  сьогодні,  в  умовах 
реформування освіти: обидві актуальні з точки зору системного забезпечення 
навчального процесу у вищій школі, і обидві доповнюють одна одну.

Потенційні  можливості  технології  дистанційного  навчання  по  своїй 
ефективності  значно перевершують традиційні форми, застосовувані у вищій 
школі,  оскільки  містять  поєднання  різних  форм  і  засобів  навчання,  які 
впливають на різні сфери діяльності студента. Дистанційні технології сприяють 
своєчасному засвоєнню великого обсягу інформації, що дуже важливо в умовах 
інтенсивного  розвитку  науково-технічного  прогресу,  при  якому  технологічні 
знання оновлюються кожні 2-3 роки з тенденцією до скорочення цього періоду. 

За прогнозами American Educational Research Association, до 2020 року дві 
третини всієї  світової  освіти буде здійснюватися дистанційно.  Можливо,  цей 
прогноз  надто  оптимістичний,  але   очевидним є  те,  що дистанційні  курси  і 
послуги викладача дистанційних курсів будуть затребувані ще дуже довгий час.



      Використання моделей змішаногонавчання у Харківському
   національному університеті внутрішніх справ

. .БугайчукК Л
Харківськийнаціональнийуніверситетвнутрішніхсправ,м.Харків

В доповіді описаний досвід Харківського національного університету внутрішніх справ щодо 
застосування моделей змішаного навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів. На 
підставі проведенного автором дослідження сформульовані переваги зазначеної моделі для 
організації навчального процесу.

There port describes the experience of Kharkiv National University of Internal Affairson the use of 
models blended learning intraining courses of teachers. Based on the author’s study formulated 
advantages of this model for the organization of educational process.

У  науковій  літературі  зустрічаються  наступні  підходи  до  визначення 
змішаного навчання: 1) це інтеграція дистанційних курсів у звичайну систему 
викладання (від 30 до 70 відсотків); 2) це метод навчання при якому традиційні 
навчальні  заходи  поєднуються  із  електронно  опосередкованими  формами 
організації навчального процесу. На курсах підвищення кваліфікації викладачів 
Харківського національного університету  внутрішніх справ  зазначена модель 
використовується повною мірою. Так,  створені  передумови для застосування 
методу «flipped classroom», що дозволяє винести на очну роботу не донесення 
матеріалу,  а  обговорення  певних  проблем  розробки  дистанційних  курсів: 
визначення  навчальних  цілей,  мотивація  курсантів  та  студентів.  Виконання 
практичних  завдань  щодо  розробки  дистанційного  курсу  проходить,  в 
основному дистанційно  (формування  hard  skills).  Однак  викладачем кожного 
тижня  організовуються  групові  консультації  –  це  так  звана  «flex  модель» 
організації змішаного навчання.

Крім того, викладачі, які працюють в аудиторіях постійно здійснюють 
підтримку  власного  навчального  процесу  в  дистанційному  режимі  щодо 
надання консультацій з окремих питань, виконання навчальних завдань. 
Як,  наслідок  слухачі  відмічають  підвищення  мотивації  для  навчання, 
швидку підтримку слухачів з боку викладацького складу, гнучкий графік 
роботи  в  навчальному  курсі,  формування  умінь  та  навичок  групової 
роботи  та  застосування  інформаційно-комунікаційних  технологій  у 
навчальному процесі.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ 
ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Прокопенко А.І., Андрущенко О.А., Олійник Т.О., Чеботова Я.В.

Харківській національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному суспільстві пріоритетними є дослідження, що спрямовані на 



розв’язання  проблем  віртуальної  спільноти,  зокрема  опанування  засобами 
мережі  Інтернет  як  нової  системи  соціально-педагогічної  взаємодії. 
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.  Отже  з  орієнтацією  на 
випереджувальний світовий розвиток галузі ІКТ педагогічні кадри мають стати 
ключовим ланцюгом зазначених процесів.

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, 
бажання  мислити,  робити  висновки  зі  своїх  помилок  і  змінюватися  на 
випередження,  а  не  під  впливом  зовнішніх  обставин.  Особлива  увага 
приділяється  формуванню  трьох  ключових  компетентностей  майбутніх 
вчителів,  зокрема:  вміння  працювати  (і)  з  сучасним  знанням,  технологією  і 
інформацією, (іі) з іншими людьми, а також (ііі) з суспільством і у суспільстві. 

Стрижнева ідея комбінованого навчання полягає у свідомому опануванні 
студентами  сучасними  підходами  до  підвищення  ефективності  реалізації 
технологій  інтеграції  засобів  ІКТ  з  навчальними  програмами,  зокрема, 
використання  відкритих  освітніх  ресурсів  для  постановки  та  розв’язання 
компетентнісних  завдань,  проектування  персоналізованих  інформаційних 
середовищ, оцінювання якості сучасних засобів ІКТ у відповідності до власних 
потреб  та  потреб  цільової  аудиторії,  продуктивної  самостійної  та  проектної 
діяльності,  об’єктивного вимірювання навчальних досягнень суб’єктів освіти, 
креативного та критичного осмислення медіа ресурсів тощо. 

У такий спосіб, для розробки інноваційних підходів до освіти майбутніх 
вчителів ми поєднуємо із освітньою складовою ще й дослідну, що пов’язано з 
формуванням  педагога-дослідника,  який  зацікавлений  впровадженням 
цифрових технологій, тобто водночас як інформаційний, так й конструктивний 
аспекти ІКТ-інструментарію. 

  ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ
    РОБОТИ РАДІОЛОГІВ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

 . .,  . .,  . .,  . .,  КоломійченкоЮ А Вороньжев І О Крамний І О Чурилін Р Ю Лисенко
. .Н С
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

Кафедра рентгенології та дитячої рентгенології

В  даному  повідомлені  приведено  досвід  використання  дистанційного  навчання  на 
кафедрі  рентгенології  та  дитячої  рентгенології  ХМАПО.  Описано  можливості  тестового 
контролю,  в  залежності  від  поставлених  задач.  Використання  системи  moodle для 
самостійного та позапланового вивчення матеріалу, як лекційного матеріалу, так і практичних 



завдань та ситуаційних задач.
In this  report  are  given the experience of using distance education at  the department  of 

radiology and  pediatric  radiology KhMAPE.  It  is  describes  the  possibility  of  the  test  control,  
depending  on  the  task.  Using  moodle  for  self-study and  unplanned  materials  such  as  lecture, 
practical task and situational tasks.

На  сьогодні  все  частіше  використовуються  інноваційні  технології  в 
навчальному  процесі,  серед  яких  слід  відмітити  дистанційне  навчання,  за 
допомогою  якого  можна  використовувати  такі  методики  навчання,  як: 
електронні  конспекти,  енциклопедії,  тести,  глосарії,  анкети  та  інші.  Система 
навчання moodle є одним з варіантів використання дистанційного навчання.

На  кафедрі  рентгенології  та  дитячої  рентгенології  для  використання 
можливостей  дистанційних  технологій,  при  підготовці  радіологів, 
використовуються  тестові  завдання  (базовий  контроль,  проміжний  та 
заключний контроль) для того, щоб відстежувати рівень засвоєння матеріалу, 
для  досягнення  цієї  мети  використовуються  однакові  тестові  завдання,  для 
базового  та  заключного  тестового  контролю,  при  визначені  прогресу  якого 
можна говорити про рівень покращення знань слухачів з певного розділу.

Також система Moodle використовується для додаткових поза аудиторних 
занять та диференційованого підходу для самостійного навчання, розділяючи 
слухачів на групи в залежності від рівня засвоєння пройденого матеріалу.

Для  спілкування  між слухачами та  викладачем можна використовувати 
електронну пошту, форум та аудиторне спілкування.

Після  закінчення  циклу  слухачі  заповнюють  анкети,  які  дозволяють 
оцінити та проаналізувати заочний фрагмент циклу.

При використанні дистанційних технологій можна контролювати рівень 
засвоєння матеріалу, крім того дистанційні технології дозволяють покращувати 
якість підготовки радіологів на післядипломному етапі навчання.

    КОМПЕТЕНЦІЇ СЛУХАЧІВ ВІДКРИТИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
КУРСІВ

 . .ТвердохлєбоваН Є
НТУ «ХПІ», м.Харків

The effectiveness of the participants of open distance learning course largely depends on how 
consciously  and  fully  the  teacher  consider  and  solve  educational  problems  and  use  proposed 
information.

Ефективність  діяльності  учасників  відкритого  дистанційного  курсу  значною  мірою 
залежить від того, наскільки усвідомлено і повно вони розглядають і вирішують навчальні 
задачі та використовують запропоновану інформацію. 

Сучасний викладач живе в світі Інтернету, соціальних мереж, блогів, що 
дає  можливість,  з  одного  боку,  мати  необмежений  доступ  до  найновіших 
світових  навчальних  ресурсів,  а  з  іншого  - дозволяє  формувати  необхідні 
професійні компетенції.

На  початку  2014  році  співробітниками  Проблемної  лабораторії 
дистанційного навчання НТУ «ХПІ» було проведено відкритий дистанційний 



курс  «Технології  розробки  дистанційного  курсу».  Протягом  10  навчальних 
тижнів  учасники  мали  можливість  навчитися  створювати  повноцінні 
дистанційні курси в навчальному середовищі Moodle. 

Ми  виділили  загальні  компетенції  викладачів,  які  успішно  закінчили 
навчання і отримали сертифікати. 

Орієнтація на результат: здатність досягати запланованих результатів у 
встановлені терміни, наполегливість. 

Гнучкість  і  адаптивність:  здатність  оперативно  корегувати  свої  дії 
відповідно  до  вимог  нової  ситуації,  відкритість  новим  ідеям,  готовність 
збагачувати власний досвід. 

Робота  в  колективі:  здатність  підвищувати  результативність  роботи  за 
рахунок тісної  кооперації  з  іншими учасниками (уміння  підтримувати  ділові 
відносини з колегами з метою досягнення намічених цілей, сприяння обміну 
робочою інформацією, ідеями, повага, допомога, дотримання правил командної 
роботи, виконання домовленостей, готовність йти на компроміс для досягнення 
загальнокомандних цілей).

Ініціативність: здатність прогнозувати, пропонувати і здійснювати активні 
дії  для досягнення робочих цілей, прагнення і  вміння ініціювати поліпшення 
існуючих умов і процесів у діяльності. 

Рішення  проблем:  здатність  діяти  наполегливо  і  винахідливо  для 
вирішення  виникаючих  проблем  (дослідження  проблеми  -  причина,  історія 
виникнення,  переформулювання  її  в  задачу;  залучення  додаткових  ресурсів 
(інформація, люди) для вирішення цієї проблеми). 

   КВАЛІФІ КАЦІйна характеристика ВИКЛАДАЧА
 ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 . .Деділова Т В
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Доповідь  присвячено  загальним  питанням  формування  кваліфікаційної 
характеристики викладача дистанційної освіти зі структуруванням за блоками знань і вмінь 
викладача у галузі психології, педагогіки та нових інформаційно-комунікаційних технологій 
в  освіті.  Окремо  виділено  завдання  та  функції  викладача  дистанційного  навчання  з 
урахуванням його орієнтації на інформаційно-комунікаційну компетентність.

The report has devoted to general problems of formation of qualification characteristics of 
teacher of distance learning with their structuring blocks for knowledge and skills of teachers in the 
field of psychology, pedagogy and new information and communication technologies in education. 
Separately was allocated objectives and functions of distance learning teacher considering its focus 
on information-communication competence.

Реформування вітчизняної системи освіти спрямовано на її модернізацію 
відповідно до встановлених цілей та стратегічних пріоритетів розвитку держави 
в цілому, підвищення конкурентного статусу України на світовому ринку праці 
тощо. 



Впровадження  сучасних  технології  навчання  передбачає  активізацію 
використання  дистанційної  форми,  що  базується  на  принципах  відкритості, 
доступності  інформаційних  ресурсів,  саморозвитку  та  гнучкості.  Реалізація 
функцій  дистанційного  навчання  знаходиться  у  прямій  залежності  від 
кваліфікації викладача, який є провідником між освітнім закладом та слухачем 
дистанційного курсу.

Практика засвідчує, що найчастіше нова роль викладача ускладнюється 
неготовністю  з  боку  професорсько-викладацького  складу  до  адекватного 
сприйняття новітніх інформаційних технологій, оскільки відпрацьована роками 
система  подання  навчальних  дисциплін  потребує  кардинальних  змін, 
заснованих на самоосвіті. До того ж відсутній уніфікований перелік вимог до 
кваліфікації  фахівця  в  сфері  дистанційної  освіти,  фактично  єдиним 
затвердженим  документом  МОН України  є  «Положення  про  дистанційне 
навчання».

Кваліфікаційна  характеристика  викладача  дистанційної  освіти  повинна 
враховувати  загальні  знання  і  вміння  викладача  у  галузі  психології  та 
педагогіки, а також у галузі нових інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті.

      ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОМОЩИ В
   ПРОЕКТИРОВАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ПЕРСПЕКТИВЕ

 . .Близнюк А А
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г.  

Харьков

Профессиональная  деятельность  каждого  педагога  заключается  не  только  в  его 
способности  и  умении  качественно  донести  до  студента  знания, которые  он  сможет 
использовать в  будущем,  а  и  в  кураторской деятельности,  где  куратор должен выполнять 
функции духовного наставника. В работе исследованы функции куратора, которые помогут 
студенту быстрее и качественнее сориентироваться в университетских буднях и правильнее 
спроектировать свою деятельность в перспективе. 

Professional activities of each teacher is not only in its ability and the ability to convey to 
the quality of student knowledge, which he can use in the future, and curatorial activities, which 
should act as a curator of a spiritual mentor. We investigated the curator to help students faster and 
better navigate the university and the everyday life of a properly designed its activities in the future.

Социально-экономические,  политические  и  общекультурные изменения, 
происходящие в Украине,  приводят к необходимости коррекции структуры и 
содержания всех форм и видов профессиональной социализации современных 
студентов  и  впоследствии будущих специалистов.  Данная  процедура  должна 
осуществляться с помощью участия профессорско-преподавательского состава 
университета в учебно-воспитательной работе среди студентов, предоставлении 
молодежи помощи в адаптации к новым условиям обучения и жизни. В таких 
условиях статус куратора, содержание его деятельности, характер отношений со 



студентами  меняется  в  сторону,  где  он  должен  быть  не  только 
профессиональным  педагогом,  организатором  досуга,  помощником,  но  и 
инициативной  творческой  личностью,  которая  постоянно  совершенствуется. 
Планирование  кураторской  деятельности  с  целью  ее  совершенствования  и 
оптимизации,  получения  в  результате  ее  реализации  ожидаемых 
положительных эффектов требует определения, как последовательности, так и 
содержания  этапов  педагогической  деятельности.  Деятельность  куратора 
должна способствовать созданию в студенческой группе здорового морально-
психологического  климата,  доброжелательных  межличностных  отношений, 
развитию чувства гуманности и коллективизма. Кроме того, действия куратора 
должны  быть  направлены  на  заботу  и  оказание  всевозможной  помощи 
студентам в решении тех проблем, которые возникают в ходе учебного процесса 
и повседневной деятельности.

ЯК ОЦІНИТИ АКАДЕМІЧНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС
Кухаренко В.М.
Національний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний  

інститут»

Дистанційний курс для школи або університету суттєво відрізняється від 
корпоративного  дистанційного  курсу.  Якщо  перші  орієнтовані  на  розвиток 
особистості,  то  корпоративні  тільки  на  формування  окремих  навічок  для 
сьогоденної  роботи.  Тому  вони  нагадують  комп’ютерні  начальні  програми 
розроблені за методикою програмованого навчання та розміщені у мережі.

Показники для  оцінки  академічного  дистанційного курсу  базуються  на 
визначенні

«Дистанційний курс це запланована викладачем діяльність по засвоєнню 
структурованої  інформації  в  соціальному  навчальному  процесі».  (Кухаренко 
В.М.,  Сиротенко  Н.Г.,  Молодих  Г.С.,  Твердохлєбова  Н.Є.  Дистанційний 
навчальний процес: Навчальний посібник /За ред. В.Ю.Бикова, В.М.Кухаренка 
– К.: Міленіум, 2005.-292 с.)

Загальні відомості про курс
 Візитка курсу (доступна незареєстрованим слухачам) 
 Автори курсу та їх кваліфікація (доступна незареєстрованим слухачам) 
 Обсяг і тривалість курсу (доступна незареєстрованим слухачам) 
 Вимоги до слухачів (доступна незареєстрованим слухачам) 
 Опис організації навчального процесу 
 Перелік літературних джерел 
Навчальні матеріали курсу 
 Програма курсу по тижнях 
 Наявність мети до кожного заняття (за таксономією Блума) 
 Теоретичний матеріал (формати doc, pdf, html - від гірших до кращих) 
 Структурування теоретичного матеріалу 
 Питання в тексті 



 Резюме до розділу 
 Епіграфи до розділів 
 Історичні довідки в розділах 
 Наявність і якість графіки в тексті 
 Презентація до заняття і відповідність формі 
 Відеоролики до заняття 
 Словник (кількість словникових статей) 
Практична  діяльність
 Опис практичних занять 
 Критерії оцінювання практичних занять 
 Різноманітність практичних занять 
 Відповідність практичних завдань цілям заняття 
 Творчі завдання 
Спілкування в курсі 
 Форум знайомств 
 Форуми для обговорення та консультацій 
 Організація взаємодії слухачів (робота в групах) 
 Тематичні чати або вебінари 
Контроль в курсі 
 Вхідний контроль 
 Самоконтроль до занять (кількість питань) 
 Модульний контроль (кількість питань) 
 Підсумковий контроль (кількість питань) 
 Кількість типів тестових завдань 
 Графіка і відео в тестових завданнях 
 Градація  по  складності  тестових  завдань  (з  використання  таксономії 

Блума) 
 Рейтингове оцінювання 
 Повнота модульного та підсумкового контролю 
Інше
 Використання технологій Веб 2.0

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 
«ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ. КУРС ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ»

Сиротенко Н.Г. Рибалко О.В.
Національній технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

The  making  up  an  active  educate  process  dominates  in a distance  learning 
organization.  It  is  necessary  to  pay  special  attention  to  interactivity  of  all  training’s 
compounds  directed  on  a  participant’s intensification  training  activity for  an  effective 
distance learning educational process carrying out. First of all, it concerns mastering active 
and  group  training  methods,  communicate  organization means created  the  conditions 
where a personality can be active and feel himself or herself as a subject of an active  



education.

Особое внимание в статье уделяется методам и средствам организации активной 
деятельности в курсе. Благодаря ситуации личного и группового участия, каждый ученик, 
вовлеченный в процесс обучения, ощущает себя самодостаточной личностью.

На  сучасному  етапі  розвитку  дистанційної  форми  освіти  дедалі 
поширюється  організаційно-методичний  підхід  до  навчального  процесу, 
основою  якого  є  активна  участь  учнів  у  навчальній  діяльності.  Саме  цього 
прагнули досягти автори при створенні курсу «Практикум з психології.  Курс 
для  старшокласників».  Практичну  апробацію  цей  курс  пройшов  у  режимі 
змішаного навчання у загально-освітній школі міста Харкова.

Дистанційний курс «Практикум з психології. Курс для старшокласників» 
пропонує  рівноправний  діалог  між  тьютором  й  учнем,  коли  навчальна 
діяльність відбувається, головним чином, внаслідок різноманітності методів, а 
результат навчання пов'язано з метою освітнього процесу.

У дистанційному курсі знайшли широке застосування методи активного 
навчання. В. І.  Андрєєв розглядає у цьому сенсі такі методи, що дозволяють 
студентам  у  короткий  термін  і  з  меншими  зусиллями  опанувати  необхідні 
знання  й  навички  за  рахунок  свідомого  “виховання  здібностей  учнів  і 
формування в них необхідних типів діяльності”. Як методи активного навчання, 
були застосовані в курсі такі методи: аналіз і розв’язання конкретних ситуацій, 
креативний метод, навчання у малих і співпраці, ситуаційні вправи.

Практика   підтвердила,  що  старшокласники  розуміють  структуру 
матеріалу курсу, але їм часом вистачає мовного простору у галузі пізнавальної 
діяльності та її складників.
Література:

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань., 1998

СТАНДАРТНИЙ АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 
ДИСЦИПЛІНИ

Шевченко І.Ю.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

м. Харків

Анотація. У тезах у графічному вигляді відображено стандартний алгоритм розробки 
дистанційного курсу дисципліни (з виділенням 9 основних етапів).

Summary.  In  theses  the  standard  algorithm  of  development  of  the  distance  course  of 
discipline is represented in a graphic kind (with selection of 9 basic stages).

Суттєве підвищення вимог до якості освіти й освітніх послуг в контексті 
посилення  інтеграційних  процесів  визначило  нагальну  необхідність 
впровадження дистанційної форми навчання в Україні.

Основним  засобом  здійснення  дистанційного  навчання  є  дистанційний 
курс  дисципліни,  стандартний  алгоритм  розробки  якого  включає  9  етапів  і 
наглядно представлений на рис. 1.



Рисунок 1  Стандартний алгоритм розробки дистанційного курсу 
дисципліни (сформовано автором)

Даний  алгоритм  є  найбільш  загальним  і  застосовується  незалежно  від 
циклу дисципліни, галузі знань чи напряму підготовки студентів.

    ДИСТАНЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ
    " '  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ КОМП ЮТЕРНІ
     "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ

 . .Войтович І С
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Доведено актуальність дистанційного оцінювання лабораторних робіт студентів. При 
оцінюванні лабораторних робіт студентів з дисципліни «Комп'ютерні інформаційні 
технології в освіті і науці» ми використовуємо віддалений доступ до студентських файлів і 
можемо здійснювати як поточне оцінювання та редагування файлів, так і підсумкове 
оцінювання. В результаті такої діяльності студенти дізнаються результати оцінювання 
дистанційно та отримують досвід віддаленої взаємодії з викладачем.

It was provedurgency of remoteevaluatingstudent’slaboratory works. We 
useremoteaccesstostudentfilesin evaluatingstudent’s laboratoryworkinthediscipline 
"Computerinformationtechnologiesineducationandscience" and wecanmake a 
currentassessmentandediting, andfinalevaluation of their work. As a resultofthisactivity, 
studentswillbe learntheresultsoftheevaluationremotelyandthey willbe gainexperienceremotingwith a 

Визначення цілей і завдань курсу

    Підготовка і структуризація навчального матеріалу

Підготовка медіафрагментів
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Розробка систем контролю й оцінки рівня знань

Розробка календаря курсу
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Запуск курсу

Модернізація курсу за результатами апробації
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teacher.

Підготовка майбутніх учителів здійснюється з опорою на сучасні освітні 
технології, однією з яких є дистанційна освіта. Однак актуальною залишається 
питання оцінювання практичних (лабораторних) робіт студентів. Це важливо як 
для  студентів  денної  форми  навчання,  які  навчаються  за  індивідуальними 
планами, так і для студентів заочної форми навчання.

Одним  із  способів  розв’язання  цієї  проблеми  ми  користуємось  при 
оцінюванні  лабораторних  робіт  студентів  з  дисципліни  «Комп'ютерні 
інформаційні  технології  в  освіті  і  науці»,  мета  якої  сформувати  у  студентів 
(магістрантів)  навички  ефективного  використання  інформаційно-
комунікаційних  технологій  у  професійній  діяльності  за  допомогою 
інноваційних  педагогічних  технологій,  що  передбачають  самостійну 
(індивідуальну  чи  групову)  дослідницьку  діяльність.  Для  цього  ми 
використовуємо  віддалений  доступ  до  студентських  файлів  і  можемо 
здійснювати як  поточне оцінювання та  редагування файлів,  так  і  підсумкове 
оцінювання. 

Студентам цікава  не  лише така  форма оцінювання,  але  й  засоби,  що їх 
використовують  викладачі  та  способи  доступу  до  їхніх  файлів  та  сама 
процедура оцінювання. Це в свою чергу стає корисним досвідом дистанційної 
взаємодії у навчальному процесі, що знаходить позитивні відгуки у них.

     ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У
   ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

. . ., .  .канд пед н доц Лутаєва Т  .В  . . ., .  . .канд психол н доц Альохіна Н В
Національний фармацевтичний університет

Організація  дистанційного  навчання  актуалізує  необхідність  визначення 
чітких вимог щодо планування ЕНК (електронних навчальних комплексів), що 
розміщуються на навчальних порталах ВНЗ. 

Метою  даних  матеріалів  є  висвітлення  особливостей  планування 
самостійної  роботи  студентів  (СРС)  у процесі  організації  дистанційного 
навчання. 

Сучасні нормативні документи Міністерства освіти і науки (МОН) України 
характеризують СРС як одну з основних форм організації навчального процесу 
у вищих закладах освіти (наказ МОН України від 02.06.1993 № 161 «Положення 
про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»). 
Вивчення психолого-педагогічної літератури дозволяє визначити основні цілі та 
завдання СРС:

 розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності;
 формування потреби безперервного самостійного поповнення знань;
 здобуття студентами глибокої системи знань як ознаки їх міцності;
 оволодіння  засобами  обробки  інформації,  формування  морально-



вольових зусиль студентів.
До  основних  принципів  організації  СРС  науковці  відносять  такі: 

активності  студентів;  індивідуалізації  навчання;  доступності  навчального 
матеріалу;  чіткості  та  визначеності  завдань;  наочності;  систематичності  та 
послідовності  у  формуванні  навичок  самостійної  роботи;  свідомості  та 
самостійності  навчання;  зв’язку  із  життям;  наявності  єдиних  вимог  щодо 
керування СРС.

Керівна роль у плануванні, організації, керівництві, контролі та оцінюванні 
СРС належить викладачеві. 

Для  організації  повноцінної  СРС  з  навчальної  дисципліни  необхідно 
провести  етап  планування  –  визначити зміст  СРС.  Зміст  самостійної  роботи 
визначається  освітньо-професійною  програмою,  навчальними  програмами  та 
навчально-методичною літературою, рекомендаціями викладача.

На етапі планування СРС важливо окреслити дидактичні цілі. Дидактичні 
цілі – це та поведінка, ті знання, вміння та навички, способи мислення, ціннісні 
орієнтації, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати 
«компетентним»; це опис очікуваних результатів навчання, а не сам навчальний 
процес.  При визначенні  дидактичних цілей, важливо звернути увагу на те,  що 
саме  зможе  робити  студент  (виконання),  за  яких  умов  він  це  зможе робити 
(умови), як добре він це зможе робити (критерії). 

Найвідомішу  класифікацію  цілей  пізнавальної  діяльності,  яку 
використовують  під  час  планування  СРС,  зокрема  за  умов  впровадження 
дистанційного навчання, запропонував американський учений Бенджамін Блум 
(1918-1999  рр.).  Основні  категорії  модифікованої  таксономії  Б. Блума: 
пригадування,  усвідомлення,  застосування,  аналізування,  оцінювання, 
створення.

 Роль  викладача  на  рівні  пригадування:  спрямовувати,  розповідати, 
показувати,  перевіряти,  записувати,  оцінювати;  роль  студента  –  відповідати, 
пригадувати, розпізнавати, описувати, переказувати або просто бути пасивним 
учасником. 

На  рівні  усвідомлення  викладач  –  демонструє,  слухає,  задає  питання, 
порівнює,  співставляє,  перевіряє;  а  студент  –  пояснює,  описує,  тлумачить, 
демонструє, з’ясовує, він активний учасник. 

Роль  викладача  на  рівні  застосування  –  показувати,  супроводжувати, 
спостерігати,  оцінювати,  організувати,  ставити  питання;  а  роль  студента  – 
розв’язувати  завдання,  демонструвати  використання  знань,  розраховувати, 
збирати (факти), комплектувати, завершувати, ілюструвати, конструювати, бути 
активним учасником. 

Роль  викладача на  рівні  аналізування – розслідувати,  супроводжувати, 
спостерігати,  оцінювати,  діяти  як  джерело,  запитувати,  організовувати, 
розглядати дискретно і критично; а роль студента – обговорювати, розкривати, 
аргументувати,  обмірковувати,  думати  глибоко,  проходити  тестування, 
проходити  перевірку,  задавати  питання,  підраховувати,  наводити  довідки, 
допитуватися, бути активним учасником. 

Роль  викладача  на  рівні  оцінювання – роз’яснювати,  погоджуватися, 



припускати,  супроводжувати  і  спрямовувати;  а  роль  студента  – формувати 
думку  і  оцінювати,  обговорювати,  порівнювати,  критикувати,  запевняти, 
доводити, оцінювати можливості, вирішувати, підтверджувати,  бути активним 
учасником.

Роль викладача на рівні створення – супроводжувати, сприяти, проявляти 
увагу,  розмірковувати  щодо  покращення  явища  або  об’єкта  дослідження, 
аналізувати,  оцінювати;  а  роль  студента  –  проектувати,  формулювати, 
планувати, використовувати ризики, видозмінювати, створювати, пропонувати, 
бути активним учасником.

Навчальні цілі потрібно визначати чітко і повно, щоб їх досягнення можна 
було охарактеризувати однозначно.

А.  Вербицький,  визначаючи  основні  тенденції  розвитку  СРС,  акцентує 
увагу  на  переході  від  традиційних  (інформативних)  до  активних  методів  та 
форм  навчання.  Учений  наполягає  на  необхідності  включення  в  діяльність 
студентів  елементів  проблемності,  наукового  пошуку,  різних  форм  СРС  – 
перехід від відтворення до розуміння; перехід до активізуючих, розвиваючих, 
інтенсифікуючих  засобів  організації  навчального  процесу;  перехід  до  такої 
організації  взаємодії  викладача  і  студента,  при  якій  акцент  переноситься  з 
навчаючої діяльності викладача на пізнавальну діяльність студента.

Евристичний підхід до організації СРС передбачає планування викладачем 
роботи  студентів  над  проектами;  вирішення  ними  конкретних  ситуаційних 
завдань;  складання  портфоліо,  розробку  ділових  ігор,  тестів,  опорних 
конспектів лекцій, кросвордів, таблиць, розумових карт тощо.

Інтелект-карти  (розумові  картки)  –  це  метод  графічного  вираження 
процесів сприйняття, обробки й запам’ятовування інформації, творчих завдань, 
інструмент розвитку пам’яті й мислення. 

В  основу  складання  розумової  (інтелектуальної)  картки,  або  інтелект-
карти,  покладені  дослідження  й  розробки  англійського  психолога  й 
консультанта  з  питань  інтелекту,  психології  навчання  й  проблем  мислення 
Т. Бьюзена.  Ефективність  використання  даного  методу  пов’язана  з  будовою 
людського мозку, відповідального за обробку інформації. Обробка інформації в 
мозку людини зводиться до її  обробки правою й лівою півкулею одночасно. 
Ліва  півкуля  відповідає  за  логіку,  слова,  числа,  послідовність,  аналіз, 
упорядкованість. Права півкуля – за ритм, сприйняття кольорів, уяву, подання 
образів, розміри, просторові співвідношення. Студенти, засвоюючи інформацію, 
використовують  переважно  лівопівкульні  ментальні  (логічні)  здібності.  Це 
блокує  здатність  головного  мозку  бачити  цілісну  картину,  здатність 
асоціативного мислення. 

Складаючи розумову картку, студенту треба самостійно відібрати з наданої 
викладачем інформації судження, факти, аргументи, їх символічні зображення 
для вираження основної ідеї певної теми навчальної дисципліни. Основні ідеї, 
що пов’язані з об’єктом вивчення, повинні розходитися від центрального образа 
у  вигляді  гілок  першого  й  другого  рівнів.  На  кожній  лінії  записується  одне 
ключове  слово.  Скрізь,  де  можливо,  додаються  малюнки,  символи  та  інша 
графіка,  що  асоціюються  із  ключовими  словами.  Наносяться  стрілки,  що 



з’єднують різні поняття на різних гілках. Для більшої зрозумілості нумеруються 
гілки  й  додаються  ореоли.  По  можливості  використовується  максимальна 
кількість кольорів. 

Нині  існує  достатній  обсяг  програмного  забезпечення,  яке  уможливлює 
складання  «розумових  карт».  Найпопулярнішими  вважаються  «Free  mind», 
«Mind Meister», «Concept Draw», «Mind Manager».

Таким  чином,  плануючи  СРС  під  час  впровадження  дистанційного 
навчання,  важливо  націлювати  студентів  не  лише  на  копіювання  ними 
соціального досвіду, на відтворення знань, умінь та навичок, а, перш за все, на 
розширення,  перетворення  та  набуття  нових  знань,  тобто  передбачати 
максимальне розкриття творчих можливостей студентів.

    АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ ЗАСОБАМИ
   СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 . .Паламарчук О С
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Анотація. У статті розглянуто основні типи тестових питань, що використовуються 
викладачами Черкаського державного технологічного університету для проведення різних 
видів контролю.
Abstract. The article reviews the main types of test questions used by teachers Cherkasy State 
Technological University for various types of control.

Інформаційно-комунікаційні  технології  розвиваються швидкими темпами 
за  рахунок  чого  значно  полегшують  процес  контролю  та  оцінювання 
навчальних  досягнень  студентів,  а  результати  комп’ютерного  тестування 
показують рівень засвоєння теоретичного та практичного матеріалу. Тестування 
в педагогіці виконує три основні взаємопов’язані функції:

- діагностична – полягає у виявленні рівня знань, умінь, навичок студентів. 
Це основна, і найочевидніша функція тестування;

-  навчальна –  полягає  в  мотивуванні  студентів  до  активізації  роботи  по 
засвоєнню навчального матеріалу;

-  виховна –  проявляється  в  періодичності  й  неминучості  тестового 
контролю.  Це  дисциплінує,  організовує  і  спрямовує  діяльність  студентів, 
допомагає  виявити  і  усунути  прогалини  в  знаннях,  формує  прагнення 
поліпшити свої здібності.

В Черкаському державному технологічному університеті для контролю та 
оцінювання навчальних досягнень студентів, викладачі широкого застосовують 
засоби системи підтримки дистанційного навчання (СПДН), в якій є можливість 
формування та проведення комп’ютерного тестування. В СПДН містяться такі 
типи  тестових  питань:  множинний  вибір,  вірно/хибно;  коротка  відповідь;  
числовий;  розрахунковий;  есе;  відповідність;  відповідність  коротких  
випадкових відповідей; вбудовані відповіді (пропущені слова); розрахунковий з  
множинним вибором; розрахунковий простий; опис.  Але для повноцінного та 



результативного тестування доречним буде використання завдань різних типів 
та різної складності.

В  якості  висновку  можна сказати,  що тестування  як  ефективний спосіб 
перевірки знань знаходить у ВНЗ все більше застосування, його перевагою є 
мінімум тимчасових витрат на отримання надійних підсумків контролю. Слід 
зазначити,  що  саме  тестування  поступово  стає  основною  формою  здачі 
екзаменів у ВНЗ.

     ФУНКЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У ДИСТАНЦІЙНОМУ
НАВЧАННІ

Берест  . .,  . .В П Берест Т М
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,  
Харків

Abstract. Here we describe positive aspects of computer tests for the purpose of teaching, 
examination and knowledge verification.  
Аннотация. Рассмотрены позитивные факторы компьютерного тестирования как формы 
обучения,  диагностики знаний и их контроля.

1. Актуальність проблеми якості освіти для нашого суспільства як причина 
особливої  важливості  діагностики  навчальних  досягнень  учнів  та  студентів. 
Тестування як одна з форм контролю, що використовується на сучасному етапі 
при оцінці знань. Педагогічний тест – система завдань специфічної форми, яка 
дозволяє виміряти рівень навченості студентів, сукупність їх уявлень, знань і 
навичок у тій чи іншій сфері.

2. Ефективність застосування тестів для організації поточного, рубіжного й 
підсумкового контролю у ВНЗ. Потреба в тестуванні при кредитно-модульній 
системі навчання. Мінімізація затрат часу й зусиль викладача для отримання 
інформації  про  якість  засвоєння  студентами  дисципліни,  систематизація  й 
корекція знань студентів, розвиток пізнавального інтересу до курсу.

Застосування  корегуючих  тестів  для  виявлення  пробілів  у  знаннях  та 
діагностичних для встановлення причин цих пробілів. Підсумкове тестування 
як засіб забезпечення об’єктивної оцінки результатів навчання, орієнтованої на 
характеристику засвоєння змісту курсу. 

3. Розширення можливостей тестування завдяки застосуванню комп’ютерної 
техніки.  Можливість  використовувати  матеріали  тестування  при  організації 
самостійної роботи студентів, для самоконтролю знань; проводити на тій самій 
кількості  завдань  різні  за  формою  й  метою  перевірки  тести;  отримання 
результатів одразу після сеансу тестування; можливість легко вносити зміни й 
доповнення,  розгорнуті  коментарі  до  тестових  завдань,  з  одного  боку,  та 
необхідність  навичок  роботи  з  комп’ютером  для  проходження  тестування; 
можливість  несамостійного  виконання  –  з  іншого,  як  особливості 



комп’ютерного тестування.

ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Онісіфорова В.Ю.
Харківський національний автомобільно-дорожний університет, м. Харків

Розглянуто  основні  проблеми,  що виникають  при формуванні  системи оцінювання якості 
знань  студентів  та  проходженні  такого  тестування  в  умовах  дистанційного  вивчення 
матеріалів курсу.
The main problems encountered in formation of the system qualities evaluation of student learning 
and passing a test in conditions of distance study course materials are considered.

Дистанційна форма навчання стає все більш поширеною та актуальною в 
сучасних умовах розвитку вітчизняної освіти. Така форма отримання знань має 
значні  переваги  в  умовах  подальшого  поширення  використання  интернет-
технологій в освітньому процесі та відповідає сучасним вимогам та перевагам 
студенства. 

Однак на шляху реалізації дистанційної форми навчання виникає певний 
ряд  проблем,  зокрема,  проблема  побудови  якісної  та  об’єктивної  системи 
оцінювання отриманих знань. До причин виникнення проблеми можна віднести 
наступні:

- обмеженість контролю під час проходження тестових процедур;
-  вільний доступ до матералів  курсу та додаткової  літератури в  процесі 

оцінювання отриманих знань;
- необхідність врахування різної вагомості тематичних блоків курсу;
- потреба в оцінюванні як теоретичних, так і практичних знань;
- необхідність забезпечення використання різних форм тестових завдань, 

умови  виконання  яких  повинні  бути  легкими  для  розуміння  та  не  вимагати 
додаткових роз’яснень;

- окремою проблемою є форма оцінювання виконання творчих завдань, яка 
повинна містити в собі  шкалу та  критерії  оцінювання,  які  мають бути чітко 
визначені та не допускати подвійного тлумачення;

-  програмне  забезпечення,  що  використовується  при  проходженні 
дистанційного  курсу  та  оцінюванні  якості  знань,  не  повинне  вимагати 
додаткових спеціальних технічних засобів для студента та інш.

Отже, всі означені проблеми мають знайти своє вирішення при побудові 
дистанційного курсу вивченння дисципліни, в результаті чого студент повинен 
отримати не лише можливість доступу до учбових матеріалів курсу, але й мати 
впевненість у прозорості  та об’єктивності  оцінювання якості  отриманих ним 
знань, за рейтинговою системою, зокрема.



   ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
     СПРИЙНЯТТЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ

 ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ

 . .Березенська С М
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

Анотація.  В  доповіді  представлено  досвід  організації  текстової  навчальної  
інформації в електронних дистанційних курсах з технічних дисциплін.

Abstract. The report presents an experience the submission of educational texts in distance  
electronic courses on technical disciplines.

Зміст  та  цілі  освіти  не  залежать  від  форми  навчання.  Однак  при 
дистанційній формі навчання з застосуванням комп'ютерних технологій існують 
певні  особливості  у  формі  подання  знань  і  виборі  методів  організації 
навчального  процесу.  Навчальна  інформація  в  дистанційному  курсі 
компонується так, щоб, з одного боку, студент мав можливість сам вибирати 
темп і, в певних межах, послідовність вивчення матеріалу, а з іншого боку – 
процес навчання  все  ж таки має  залишатися  керованим.  Робота  по розробці 
електронних дистанційних курсів досить складна і  трудомістка,  адже процес 
навчання  в  основному  будується  на  самостійній  пізнавальній  діяльності 
студента,  а  це  вимагає  створення  психолого-педагогічної  основи  подання 
інформації,  як запоруки успішності  та  якості  навчальної діяльності  студента. 
Якщо ж говорити про технічні дисципліни, то до загальних проблем у поданні 
навчального контенту додаються ще й проблеми сприйняття технічного тексту 
як взагалі, так і особливо з екрану комп’ютера.

В електронному дистанційному курсі вся текстова навчальна інформація 
подається на декількох змістовних рівнях, взаємозв’язок між якими може бути 
побудовано  різними  способами.  Найбільш  поширеним  є  лінійний  спосіб 
структурування навчального тексту, в якому виділяють чотири рівні: основна, 
додаткова,  ілюстративна  та  довідкова  інформація.  Але  більш  ефективним  є 
структурування текстової інформації з урахуванням різних способів навчально-
пізнавальної  діяльності:  ілюстративно-описовий,  репродуктивний  і  творчий 
рівні.  При такому структуруванні організація тексту у дистанційних курсах з 
технічних  дисциплін  крім  традиційних  вимог  (дотримання  оптимального 
обсягу, рівня складності, логіки подання навчальної інформації, її візуалізація 
тощо),  має  враховувати  психологічні  принципи  сприйняття  текстової 
інформації,  дотримання  яких  здійснюється  через  візуальне  структурування 
теоретичного  контенту,  наповнення  тексту  емоціями,  урізноманітнення 
варіантів подання тексту, використання різних засобів підтримки та повернення 
уваги, а також через організацію «негласної» присутності викладача у курсі.



    ’  ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ ЯЗКУ В  
 ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

 . .Олійник Н Ю
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету, м.Харків

Анотація. Зворотний зв’язок у дистанційному навчанні розглядається як триєдина комбінація 
 основних дії: спостереження, обговорення і зворотний зв’язок. Описані основні чинники 
встановлення ефективного зворотного зв’язку. Запропоновані практичні рекомендації 
реалізації зворотного зв’язку в середовищі LMSMoodle.
Abstract.Feedbackin distance learningis considered as combinationbasicsteps:observation, 
discussion and feedback. The mainfactors ofeffective feedbackare described.The practical 
recommendationsto implementfeedbackіn distance learningare proposed.

Режим  дистанційного  навчання,  на  відміну  від  інших  педагогічних 
технологій, передбачає здійснення навчального процесу у режимі віддаленого 
доступу,  що  унеможливлює  безпосереднє  спілкування  викладача  і  студента. 
Відповідно,  проблема  забезпечення  ефективного  зворотного  зв’язку  в 
дистанційному навчанні набуває надзвичайного значення. 

Спираючись на дослідження V. M. Denmark,  I. J.  Podsen,  ми розглядаємо 
зворотний зв’язок у дистанційному навчанні в контексті триєдиної комбінації 
 основних дії, які забезпечують продуктивну взаємодію студентів і викладача: 
спостереження,  обговорення  і  зворотний зв’язок.  Реалізація  цих  трьох  дій  у 
дистанційному  навчанні  дозволяє  організувати  ефективну  спільну  діяльність 
студентів  і  викладача,  яка  містить  спостереження  за  ходом  спільної  роботи, 
обговорення ходу і  результатів  роботи на всіх етапах,  здійснення зворотного 
зв’язку за остаточними результатами виконання навчальних завдань. Саме тому 
ми  вважаємо  обов’язковим  передбачення  у  дистанційному  курсі  засобів 
оперативного  зворотного  зв’язку,  який  має  бути  підпорядкований виявленню 
проблем  студентів  у  навчанні  та  наданню  їм  допомоги.  Це  необхідно  для 
вирішення проблемних ситуацій, що виникають в процесі діяльності студентів. 
Така допомога може надаватися, наприклад, у вигляді підготовки та розміщення 
у  середовищі  дистанційного  курсу  методичних рекомендацій  щодо усунення 
проблеми у вигляді пояснення, коментарів, у формі консультування через форум 
"Запитання-відповідь" або у вигляді on-line консультації через чат.  

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ В СИСТЕМІ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

∗ Сусь Б.А. , ∗ ∗ Сусь Б.Б.  
∗ Державний університет телекомунікацій, м. Київ

∗ ∗ Інститут високих технологій  Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Розроблений електронний курс «Електрика» для дистанційного навчання, призначений 
для  організації  самостійної  роботи  студентів.  Особлива  увага  приділена  забезпеченню 



наочності за допомогою відеодемонстрацій, «оживлення» засобами анімації, озвучення тощо. 
The  e-learning  course  "Electricity"  for  independent  work  and  distance  learning  has  been 

developed. Special attention is paid to ensure clarity,  comprehension and active learning by the 
means of  video, animations, interactive demonstrations, sound, etc.

            Дистанційне навчання в Україні стає звичною формою освіти.  Воно 
проникає в систему заочного навчання, використовується для одержання другої 
спеціальності, а також стає важливим елементом в умовах стаціонарної освіти. 
В  його  основі  самостійна  навчальна  діяльність  студента.  При традиційному 
навчанні лектор викладав на лекціях теоретичні основи предмету, а студенти 
конспектували,  оскільки  лекція  крім  інформаційного  забезпечення  визначала 
обсяг  навчального  матеріалу  у  відповідності  з  програмами.   Видати  тексти 
лекцій або написати навчальний посібник викладачеві  було важко.  В умовах 
комп’ютеризації  навчального процесу ситуація кардинально змінюється і  вже 
кожен викладач може створити свій навчальний посібник і забезпечити до нього 
доступ студентів. 

Нами  розроблений  електронний  курс  «Електрика» для  дистанційного 
навчання, призначений для організації  самостійної  роботи студентів,  в якому 
особлива  увага  приділена  забезпеченню  наочності  (www.dut.edu.ua,  Богдан 
Сусь,  кафедра  фізики,  навчальна  література).  Змістові  питання  курсу 
подаються стисло, але представлена можливість їх доповнення і розширення за 
допомогою відеодемонстрацій,  «оживлення»  засобами анімації, озвучення, а 
також іншими способами забезпечення наочності. Особливістю змісту курсу є 
також  те,  що  він  побудований  на  основі  проблемного  підходу  у  навчанні. 
Найважливішим елементом змісту курсу є розкриття фізичного змісту законів, 
що  вивчаються. Наприклад,  обговоренню  підлягає  фізичний  зміст  теореми 
Остроградського-Гаусса  і  її  нетрадиційне  застосування  для   розрахунку 
електричних полів. 

    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ
.СТРУКТУР

 . .СинебрюховЮ Б
Національній технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

В доповіді дискутується становлення групової та індивідуальної самосвідомості, яка формує 
уявлення про світ на базі взаємодії соціальних і семантичних структур.

The report discusses the emergence of consciousness, forming ideas about themselves and the world 
on the basis of the interaction of social and semantic structures.

Наши способности формировать мысленные образы объектов и событий 
представляются  фундаментальным  условием  возникновения  ключевых 
характеристик общественной жизни. То, что называют  картиной мира (КМ). 
Идеализированные объекты («индивид», «народ», «свобода») «вырезаются» из 

http://www.dut.edu.ua/


нерасчлененного  потока  реальности  на  основе  определенных  критериев  и 
фиксируют наиболее существенные в данном отношении свойства (А. Гофман).

Чтобы  стать  познанием,  видение должно  быть  формализовано  и 
концептуализировано, что зависит от теоретико-понятийной системы отсчета, т. 
е.  картины  мира.  В  каждом  конкретном  случае  КМ  оформляется  в  виде 
парадигмы или идеологии. Мы опознаем идеологии лишь превратив знаемое в 
систему знаков когда, социализируясь, она превращается в код. (Умберто Эко).

Мы пытаемся найти достоверное, структурируя парадигмы и идеологии. А 
ведь истина есть процесс (И.Кант), т.е. достоверность дискурсивна. Это лишь 
соответствие тому, что мы готовы понять.

Появляясь на свет, ребенок меняет химический обмен в утробе матери на 
систему  социального  обмена  (Эриксон).  И,  может  быть,  структурирование 
психического человека, как это предлагает сделать Жак Лакан, с помощью трех 
инстанций поможет объяснить ту войну языков, которая напрямую связана с 
реальной войной на Земле:

-  реальное –  сфера  недифференцированной  «потребности»,  никогда  не 
могущей  быть  удовлетворенной  до  конца;  зазор (разрыв),  который  индивид 
стремится заполнить.

-  воображаемое, и  это  главное,  –  то,  что находится  между физическим 
миром  и  миром  языка;  Тот  образ  самого  себя,  который  устраивает  каждого 
индивида его самотождественность. Признание мира и защита от него.

-  символическое –  совокупность  социальных  норм,  запретов,  которую 
ребенок застает при рождении и усваивает бессознательно.

Следовательно: «не культура является атрибутом индивида, а наоборот, 
субъект – атрибут культуры, говорящей «при помощи» субъекта. Умберто 
Эко конкретизирует эту мысль: Не человек говорит на языке, а  язык говорит 
человеком» и, правила, управляющие миром знаков, сами принадлежат миру 
знаков. 

Мы предлагаем (в наше беспокойное время) опираться на понимание мира, 
основанное на парадигме историчности, ключевым термином которой является 
термин  достопамятное. Достопамятное  –  область  нормативно-дискурсивной 
деятельности,  формируемой  процессами  культуры;  Особым  образом 
организованный дискурс, как сеть коммуникаций, когда каждая коммуникация 
рождает  смысл,  который,  в  свою  очередь  рождает  коммуникацию (Фритьоф 
Капра).

«Мы  живём  в  системе  больших  и  малых  контуров  управления 
реальностью».  (В  Ефимов)  и  осмысление  рефлексирующего  сознания 
невозможно без осмысления языка и его социального контекста.

Конфликты интересов, обусловленные ценностными различиями, лежат в 
основе  властных  отношений  и,  «на   наш  взгляд,  важно  контролировать 
взаимодействие  социальных  и  семантических  структур  потому,  что 
происходящее  на  уровне  идеологии  зависит  от  происходящего  на  уровне 
гражданского общества и культуры» (Ф. Фукуяма).

ЗАДАЧІНАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛІВ В РІШЕННЯХ ВІРТУАЛЬНОГО 

http://www.politnauka.org/person/fukuyama.php


ЦЕНТРУ«ХНАДУ ТЕСА»
ВОЛКОВ Ю.В., КОМОВ Е.О.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
м. Харків

Розглянута задача визначення надійності машин в системі«ХНАДУ ТЕСА».
Considered the problem of determine the reliability of machines in the system "KHNADU 

TESA."

Проблема надійності охоплює усі рівні життєвого циклу (ЖЦ) виробів від 
їх виробництва до утилізації і включає комплекс окремих задач, рішення яких 
спрямовано на створенні цілісної системи з забезпечення працездатного стану 
виробів на протязі усього їх ЖЦ.

Вирішення цієї проблеми на автомобільному транспорті (АТ), тобто в ЖЦ 
автомобілів  на  рівні  етапу  їх  експлуатації,  ґрунтується  на  удосконаленні 
технічної  експлуатації  (ТЕ),  ефективність  якої  забезпечується  на  основі 
програм, які складають дерево систем (ДС).

Культура  труда  малих  автопідприємств  (МАТП)  формує  в  ДС  програму 
системотехнічного  проектування  підприємницької  ТЕ  -  автоматизованої 
системи  управління  (АСУ)  надійністю  (ТЕ/АСУ)  в  складі  інтелектуальних 
транспортних систем (Intelligent Transport Systems – ITS).

Для МАТП та  ITS  пропонується методологія організації АСУ реалізацією 
властивостей надійності автомобілів по стану з контролем рівня їх надійності. 
Це  розвиток  системи  ОР-Д-УН  (Обов’язкові  Роботи  –  Діагностування  – 
Усунення  Несправностей),  де  головним  системотехнічним,  тобто  єдиним 
параметром для усіх учасників ЖЦ автомобіля є параметри часу і їх похідні, що 
сьогодні складають, по-перше, стіну в ITS при проектуванні систем комерційної 
експлуатації,  систем  безпеки  руху  та  інших.  По-друге,  це  параметри  основ 
втілення  технологій  безперервної  інформаційної  підтримки  поставок  і  ЖЦ 
виробів, тобто CALS (Continuous Acquisitionand Lifecycle Support)  – технологій, 
де, відповідно до пропозицій японського вченого  Окіно Н., повинна існувати 
загальна  база  даних  (ЗБД),  тобто  інтегроване  інформаційне  середовище. 
Віртуальний  логістичний  центр  «ХНАДУ  ТЭСА»  створює  для  кожного 
автомобіля  ЗБД(server.khnadu.com)його  параметрів  часу  існування  в  тому  чи 
іншому стані ЖЦ, що надає фахівцям можливість автоматизованого розрахунку 
характеристик надійності будь-якого автомобіля та головне - інтегрального  S-
функціонала, тобто показника «придатності до підтримки».

ЦЕЛЬ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

КОМОВ А.Б., КОМОВ П.Б.
Автомобильно-дорожный институт государственного высшего учебного 

заведения «Донецкий национальный технический университет», г. Горловка

Розглянута  проблема  сутності  лабораторно-практичних  занять  в  сучасній  системі 
підготовки фахівців автомобільного транспорту.



Considered the problem of the nature of the laboratory and practical training in the modern 
system of training specialists of road transport.

Наличие  практических  занятий  –  это  аксиома  профессиональной 
подготовки  специалистов  автомобильного  транспорта  (АТ),  которая  сегодня 
обусловлена сущностью, во-первых, элементарных основ качества организации 
учебного  процесса  и,  во-вторых,  подготовки  специалистов  согласно 
требованиям  ЮНЕСКО,  где  любой  выпускник  ВУЗа  рассматривается  в  ХХІ 
веке как потенциальный предприниматель.

Предприниматель АТ – это хозяин, т.е.  организатор и управленец малых 
предприятий, например, станций технического обслуживания автомобилей либо 
малых  автотранспортных  предприятий  (МАТП),  которых  в  отрасли 
насчитывается около 90%. Их особенность – отсутствие чёткой границы между 
функциями  инженера,  менеджера,  экономиста,  др.  Они  требуют  от 
руководителя, например, МАТП наличия у него умений младшего специалиста 
и  даже  рабочего,  что  является  следствием  «интеллектуализации  машин»  и 
«дематериализации труда».  Так  сегодня  на  АТ абсолютный приоритет  отдан 
интенсивному внедрению средств телематики, которые сближают труд слесаря, 
инженера,  менеджера.  Телематика  заставляет  коллег  АТ  «разговаривать  на 
одном языке», например при тестировании и установке на автомобили трекеров 
для организации интеллектуальных транспортных систем.

Сегодня  на  АТ  происходит  процесс  становления  новой  парадигмы,  где 
главной ведущей силой современного «экономического человека» является не 
квалификация,  а  компетенция  (competency)  –  особое  поведение 
предпринимателя,  как  следствие  объективного  анализа  поведения  более 
успешных  коллег  и  получения  ответа  на  вопрос:  «С  чего  складывается  их 
работа,  что  должен  знать  специалист  АТ,  каковы  его  основные  задачи  и 
необходимые результаты деятельности?», что подчёркивает важность наличия у 
каждого  выпускника  ВУЗа  умений,  приобретаемых  ими  лишь  в  ходе 
лабораторно-практических работ.
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