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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 
UNESCO PROGRAMS’ FRAMEWORK 

Gritsenko V.I. 
International Research and Training Center for Information Technology 

and Systems, Kiyv, Ukraine 
Large UNESCO programs main content is described in the ICT use 
context XXI century humanism sense is exposed. 
 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РАМКАХ ПРОГРАММ ЮНЕСКО 
Гриценко В.И. 

Международный научно-учебный центр информационных 
технологий и систем, г. Киев, Украина 

Рассматривается основное содержание крупных программ 
ЮНЕСКО в контексте использования информационно-
коммуникационных технологий. Раскрыт смысл гуманизма XXI 
века. 

 
Вступление 
Использование информационно-коммуникационных технологий 

в контексте программ ЮНЕСКО – это комплексная задача. Она 
требует детального изучения, что, безусловно, в современных 
условиях обеспечит эффективное решение широкого ряда задач, 
вытекающих из основного мандата ЮНЕСКО. Пройдут годы и 
информационно-коммуникационные технологии видоизменят 
формы и содержание основных программ ЮНЕСКО, которые будут 
в большей мере соответствовать обществу, развивающемуся в 
информационную эпоху. 

Программы ЮНЕСКО – это не внутренние документы 
ЮНЕСКО, это основа, которая позволяет развивать международное 
сотрудничество стран мирового сообщества, активно влиять на их 
устойчивое и динамичное развитие, прогнозировать и своевременно 
преодолевать возникающие при этом разрывы и дисбалансы. 

Основные программы ЮНЕСКО 
Приведем краткую характеристику крупных программ (КП) 

ЮНЕСКО. Их пять: «Образование», «Естественные науки», 
«Социальные и гуманитарные науки», «Культура», «Коммуникация 
и информация».  

КП «Образование» (бюджет на два года – 118 535 700 млн. 
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долл.). Главным приоритетом КП «Образование» является 
достижение основных целей образования для всех (ОДВ): 
непрерывность и доступность, высококачесвенность и 
трансграничность (на это выделено 37% бюджета). Средством 
для достижения целей ОДВ, в КП «Образование» 
рассматриваются информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

Заметим, что многие страны далеки от достижения целей ОДВ к 
установленной дате 2015 г.: на сегодняшний день 75 млн. детей не 
посещают школу, 16% взрослого населения не владеют 
функциональной грамотностью, из них – 64% женщины. Нехватка 
учителей, неравномерное распределение ресурсов, сохраняется 
дефицит финансирования, составляющий, по крайней мере, 7 млрд. 
долл. в год. 

Главные направления деятельности КП «Образование» 
охватывают образовательный процесс в целом: от достижения 
грамотности и всеобщего доступа к информации до управления в 
сфере образования. 

В рамках главных направлений деятельности выделены три 
важных компоненты для достижения целей ОДВ: 

 реализация программ распространения грамотности; 
 подготовка учителей (которые должны играть важную роль в 

обеспечении качественного образования) путем эффективного 
распространения открытого и дистанционного обучения и 
ИКТ; 

 развитие профессиональных навыков в рамках непрерывного 
и трансграничного образования. 

В КП «Образование» подчеркивается целесообразность 
среди комплекса вопросов ОДВ выделить задачи 
использования знаний и подготовки кадров для 
высокотехнологического и инновационного развития стран. 
Для достижения этой цели необходимо обратить внимание на: 

 создание научно-образовательного пространства, в основе 
которого лежат знания и инновации и которое развивается 
для реализации цифровых возможностей для всех, доступа к 
знаниям, информации и образованию для всех. 
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 развитие методологической базы обучения и использования 
педагогами ИКТ для достижения целей ОДВ. 

Важным фактором в решении выдвинутых задач станет 
способность формировать общество хорошо образованных 
людей с опорой на непрерывное обучение. 

Исходя из основных направлений деятельности, определенных в 
КП «Образование» крайне важно поддержать развитие систем 
всеобщего доступа к образованию и информации путем 
обеспечения высококачественного, непрерывного и 
трансграничного образования через качественно новые модели 
образования и разработки перспективных электронных систем 
обучения. Особое внимание необходимо уделить обучению 
преподавателей, развитию образовательных информационных 
ресурсов и международных инфраструктур электронного обучения. 
Важно также рассмотреть и «построить мосты» между всеми 
уровнями образования, включая непрерывное, формальное и 
неформальное обучение. Практическая реализация выше 
изложенного могла бы существенно изменить положение в области 
ОДВ. Помочь в этом должны перспективные технологии 
электронного обучения. 

Действующие технологии электронного обучения 
функционально ограничены, поскольку их создание базируется, в 
основном, на возможностях распространенных информационно-
телекоммуникационных технологий. Опыт взаимодействия ученых 
и специалистов Международного научно-учебного центра 
информационных технологий и систем с широким контингентом 
обучаемых, комплексные исследования новых технологий, их 
экспериментальна проверка и промышленные испытания позволили 
сформулировать дополнительные требования к перспективным 
технологиям обучения: 

 Электронные технологии обучения должны быть 
высокоинтеллектуализированными технологиями. 

 Электронные технологии обучения должны включать 
развитое дидактическое сопровождение. 

 Электронные технологии обучения – это гибкие, 
высокодинамичные технологии, функционирующие в 
реальном масштабе времени и обеспечивающие 
непосредственное общение преподавателя и обучаемого. 
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Длительное время разработчики и исследователи электронных 
технологий обучения пользовались тем, что уже создано и 
появилось на рынке. Но никогда не выдвигались требования и 
технические условия к разработчикам средств переработки 
информации, информационно-коммуникационных технологий и 
систем, учитывающих специфику образования. Если сохранится 
такая позиция и в дальнейшем, то развитие перспективных работ в 
области электронных систем обучения весьма проблематично. 

Также следует отметить, что базой трансграничного образования 
являются электронные технологии обучения и высокодинамичные 
научно-образовательные пространства с эффективной организацией 
структуры знаний, совершенной системой их экспертизы и 
трансформации в общие и интеллектуализированные учебные 
программы; с качественно новыми технологиями поиска и 
аналитической обработки информации. Любые пространства будут 
несовершенными, если они не будут располагать 
мультилингвистическими средами, позволяющими преодолевать 
проблемы многоязычия в киберпространстве. 

Достижение целей ОДВ невозможно без совершенствования 
системы переподготовки преподавателей в части использования 
ИКТ в образовании и, прежде всего, дистанционных технологий 
обучения. Выход состоит в разработке методов ускоренной 
переподготовки. Мы уже располагаем примерами таких технологий. 
Опыт обучения преподавателей показал, что при этом в пределах 5-
10 дней можно достичь знаний, достаточных для самостоятельной 
разработки дистанционных курсов обучения. 

КП «Естественные науки». (бюджет на два года – 
59 074 000 млн.). КП «Естественные науки» имеет два наивысших 
приоритета, согласованных в области развития естественных наук: 
мониторинг (политика и создание потенциала в области науки, 
технологии и инноваций в интересах устойчивого развития) и 
рациональное использование природных ресурсов. 

Подчеркивается, что основное внимание при рассмотрении этих 
приоритетов должно быть уделено реализации главных 
направлений деятельности, анализирующих и предлагающих пути 
повышения роли науки, развития естественно-научного 
образования и создание потенциала в области естественных наук. 

Необходимо отметить, что оказание поддержки приоритетному 
развитию фундаментальных и прикладных программных 
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исследований и разработок, относящихся к созданию доступных и 
массовых электронных систем обучения на основе экономичных 
информационных технологий, является ключевой компонентой 
деятельности ЮНЕСКО в области естественно-научного 
образования в целях устойчивого развития. 

КП «Социальные и гуманитарные науки». (бюджет на два года – 
29 654 100 млн. долл.). Главным приоритетом КП «Социальные и 
гуманитарные науки» является отражение роли социальных и 
гуманитарных наук в современном, постоянно развивающемся мире 
при решении возникающих глобальных этических проблем. 

Поскольку ЮНЕСКО является основной организацией, которая 
явно фокусирует свою деятельность на этических проблемах, то 
главные направления деятельности в рамках указанного приоритета 
в КП «Социальные и гуманитарные науки» ориентированы на 
реализацию стандартов и политики в области этики (во всех 
программах). Последнее связано с повышением 
информированности общества и стимулирования более широкого 
обсуждения на международной арене конкретных этических 
вопросов между различными заинтересованными сторонами. 

Заметим, что усиление внимания вопросам этики в рамках всех 
программ ЮНЕСКО способствует реализации целостного и 
гуманистического подхода, который организация использует для 
изучения и понимания новых возникающих глобальных проблем в 
соответствии с гуманитарными, социальными, экономическими и 
культурными потребностями государства. 

КП «Культура». (бюджет на два года – 53 749 700 млн. долл.). 
Основным приоритетом КП «Культура» является «Поддержка и 
развитие форм культурного самовыражения, языков и многоязычия, 
диалога культур и цивилизаций, а также культуры мира». 

В рамках реализации главных направлений деятельности КП 
«Культура» поднимаются вопросы использования ИКТ в данной 
области, а именно необходимость разработки проектов, связанных с 
развитием новых видов искусств на базе эффективных и не 
дорогостоящих решений в области информационно-
коммуникационных технологий и программных средств. Особое 
внимание в этом случае должно быть уделено использованию таких 
технологий в изобразительном, кино, театральном и других видах 
искусств, что будет способствовать сближению культур народов 
мира на национальном и местном уровнях. 
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Реализация основных приоритетов КП «Культуры» потребовало 
принятия международных нормативных актов и ряда конвенций, 
таких как Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения (2005 г.); Конвенция об охране 
нематериального культурного наследия (2003 г.) и др. Многие 
мероприятия осуществлялись в рамках Международного года 
языков (2008 г.), включая создание многочисленных веб-сайтов с 
многоязычными средствами и продуктами, мультимедийными 
публикациями и исследованиями. Открыта Всемирная цифровая 
библиотека, предоставляет бесплатный доступ в Интернете в 
многоязычном формате к важным первичным материалам стран и 
культур мира. 

КП «Коммуникация и информация». (бюджет на два года – 
33 158 000 млн. долл.). Крупная программа «Коммуникация и 
информация» имеет межсекториальный характер и направлена на 
реализацию стратегий, связанных с расширением использования 
ИКТ для приобретения знаний и их совместного использования. 

Главным приоритетом КП «Коммуникация и информация» 
является создание потенциала для всеобщего доступа к информации 
и знаниям путем укрепления стратегий, направленных на 
расширение роли информационно-компьютерной грамотности как 
массового и всеобщего доступа к информации, достижения 
долгосрочной цели образовательной политики и основы для 
развития непрерывного обучения для всех. 

В рамках основного приоритета «Коммуникация и информация» 
выделяются главные направления деятельности, среди которых 
особо необходимо выделить расширение всеобщего доступа к 
информации и знаниям и развитие инфоструктур. 

В программе подчеркивается необходимость обеспечения 
равного и недорогого доступа к информации для всех в обществе 
знаний. В этом контексте особое значение приобретают итоги 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВИО), форум по вопросам 
управления Интернетом, в котором ЮНЕСКО расширяет свое 
участие. Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и 
всеобщем доступе к киберпространству (2003 г.) станет в этой связи 
отправным нормативным актом. 

Важным является то, что КП «Коммуникация и информация» 
направлена на достижение всеобъемлющей цели 5 Среднесрочной 
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Стратегии ЮНЕСКО «Построение инклюзивных обществ знаний с 
помощью информации и коммуникации». Напомним, что в центре 
Стратегии находится проблема создания инклюзивного, 
справедливого, открытого и партисипативного общества знаний, 
которое основано на четырех принципах: свобода выражения 
мнений, всеобщий доступ, качественное образование и культурное 
разнообразие. Другой стратегический элемент КП «Коммуникация 
и информация» заключается в обеспечении сохранности 
аналогового и цифрового наследия. 

Необходимо отметить, что КП «Коммуникация и информация» 
содействует осуществлению деятельности по шести направлениям, 
определенным в документах ВВИО: «Доступ к информации и 
знаниям» (СЗ); «Электронное обучение» (С7); «Электронная 
научная деятельность» (С7); «Культурное разнообразие и 
культурная самобытность, языковое разнообразие и местный 
контент» (С8); «Средства массовой информации» (С9) и «Этические 
аспекты информационного общества» (С10). 

В программе также подчеркивается, что особое внимание 
необходимо обратить на усиление информационной грамотности 
путем интеграции средств информации и вопросов, связанных с 
информационной грамотностью, в учебные программы подготовки 
учителей. 

В рамках КП «Коммуникация и информация» будут 
осуществлены дополнительные мероприятия по обеспечению 
сохранности аналогового и цифрового наследия, особенно в тех 
областях, которые определенным образом воздействуют на 
развитие цифровых технологий и этим будет достигнута 
сохранность документов и материалов. Важность этой задачи 
возрастает, ибо без этого мир может оказаться перед лицом 
опасности безвозвратной потери коллективной памяти. 

Межправительственная программа ЮНЕСКО «Информация 
для всех» 

С развитием и использованием информационно-
коммуникационных технологий международное сотрудничество в 
области коммуникаций и информации активизировалось, стало 
более выраженным и целеустремленным во всей сфере 
деятельности ЮНЕСКО. В связи с этим особый авторитет 
приобретает Межправительственная программа ЮНЕСКО 
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«Информация для всех» (ПИДВ). Ее часто называют «программой 
программ». 

Говоря о ПИДВ, можно утверждать, что эта программа играет 
ключевую роль в формировании международной платформы 
фундаментальных идей и подходов в реализации основного 
Мандата ЮНЕСКО на базе использования информационно-
коммуникационных технологий, инструментальных средств 
информатики, высокоорганизованных информационных систем и 
информационных магистралей. 

В этой связи отметим огромный вклад ПИДВ в международную 
дискуссию по вопросам информационного общества, реализацию 
направлений деятельности, принятых на ВВИО. 

Программа была активно поддержана странами мирового 
сообщества, что дало возможность ЮНЕСКО инициировать и 
провести представительные Международные саммиты в Женеве и 
Тунисе, где были приняты основополагающие документы по 
развитию общества в информационную эпоху: 

 Женевская декларация принципов, включающая видение и 
обязательства Международных встреч на высшем уровне.  

 Женевский план действий, ставящий цели, которые 
необходимо достичь.  

 Тунисское обязательство и Тунисская программа для 
информационного общества с идеями создания Форума по 
управлению Интернетом и основополагающими принципами 
финансовых механизмов. 

При этом, помимо технологических вопросов, в этих документах 
особо подчеркиваются приоритеты гуманитарных аспектов 
информационного общества. 

Достигнутые на Саммитах соглашения об основных принципах 
развития информационного общества включают, прежде всего, 
свободу выражения мнений, всеобщий доступ к информации и 
знаниям, уважение культурного и языкового многообразия и, 
наконец, качественное образование для всех. 

В ходе развития основных направлений ПИДВ уточняются 
приоритеты программы, состав реализуемых проектов, но, при 
этом, неизменными остаются четыре принципа, составляющие 
основу нового общества в информационную эпоху: свобода 
высказываний, всеобщий доступ к информации, уважение к 
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культурному разнообразию и равный доступ к качественному 
образованию. 

Основным механизмом реализации ПИДВ в Украине является ее 
украинский сегмент (далее УкрС–ПИДВ). Структура этого сегмента 
включает три основных раздела: показатели, цифры и факты, 
определяющие темпы развития информационного общества в 
Украине, базовые приоритетные проекты по основным 
направлениям ПИДВ, координационные государственные и 
международные мероприятия, направленные на реализацию ПИДВ 
в Украине. 

Комплекс требований, предъявляемых к работам, включаемых в 
«УкрС–ПИДВ»: международный приоритет, мировой уровень 
планируемых результатов, возможность использования их как в 
Украине, так и в других странах мирового сообщества, 
конкурентоспособность, соответствие требованиям международных 
стандартов и др. 

Особенность УкрС–ПИДВ – сосредоточение усилий на 
проведение научно-исследовательских работ, как это рекомендуется 
в документах Саммитов, на решение важнейших проблем 
информационного общества и перехода в общество знаний. 

Примерами таких работ являются: создание высокодинамичных 
сбалансированных компьютерно-телекоммуникационных 
пространств с ускоренным поиском информации и обеспечением 
аналитических запросов; разработка перспективных 
информационно-коммуникационных технологий с элементами 
интеллекта человека, доступных к массовому использованию без 
специальной профессиональной подготовки; реализация 
высокоинтеллектуализированных с повышенными экономическими 
показателями информационно-коммуникационных технологий в 
обучении, в решении проблем многоязычия, сохранности 
информации, создании электронных архивов. Приоритетными в 
«УкрС–ПИДВ» являются работы по проблемам трансформации 
общества в информационную эпоху, информационной грамотности, 
этическим, правовым и социальным последствиям информационно-
коммуникационных технологий. 

Заключение 
В конце марта 2010 года состоялась шестая Сессия 

Межправительственного Совета ПИДВ. На основании опыта, 
приобретенного Украиной в реализации ПИДВ, был поставлен 
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вопрос о необходимости разработки нового класса 
информационных технологий, реализующих политику гуманизма 
ХХI века, определенную на 35 сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, которая формулируется следующим образом: 

 построение обществ, основанных на знании, становится 
важнейшей задачей; 

 наука и инновации знаменуют собой новую эпоху 
человечества во всех социальных и природоохранных 
аспектах, от распределения водных ресурсов до 
климатических изменений; 

 культура – это основополагающий элемент любых серьезных 
дебатов о развитии; 

 существует создание более справедливого и процветающего 
общества, основанного на знаниях, толерантности, равенстве 
возможностей для всех в образовании, науке, культуре и 
доступе к информации. 

Наконец, в XXI веке диалог, толерантность и уважение к 
различиям должны стать сами по себе гуманитарными ценностями, 
которыми следует дорожить. 

ИКТ сейчас и в перспективе – это платформа, которая позволит 
реализовать новые принципы политики гуманизма. Они становятся 
особой ценностью, которую мы должны беречь и приумножать. 
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I. ICT IN EDUCATION FOR ALL 
 

MASS CHARACTER AND CONTINUITY AS KEY FACTORS FOR 
DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC RESEARCH AND 

EDUCATION SPACE FOR ALL 
Manako A., Synytsya K. 

International Research and Training Center for Information 
Technologies and Systems, Kiev, Ukraine 

Issues concerning technological support of mass-scale and continuity at 
the electronic space for research and education are studied. 
 

МАССОВОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВЫЕ 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВСЕХ 

Манако А.Ф., Синица Е.М. 
Международный научно-учебный центр информационных 

технологий и систем НАН и МОН Украины 
Рассмотрены вопросы, связанные с технологической поддержкой 
массовости и непрерывности в электронном научно-
образовательном пространстве. 
 

Актуальность 
Обучение в некоторой среде является ключевым способом 

трансформации человека во имя гармоничного развития всего 
человечества и каждой отдельной личности в нем. Уровень 
образованности общества определяет перспективы его дальнейшего 
развития. Поддержка образовательных процессов в обществе 
позволяет каждому его члену пройти путь от некоторого уровня 
знаний к более высокому, от незнания, неполного или неточного 
знания к более полному и точному, овладеть новыми умениями и 
тем самым реализовать себя в обществе. В эпоху информационного 
общества средой поддержки научно-образовательных процессов 
выступает электронное научно-образовательное пространство 
(ЭНОП) для обеспечения доступа к массовому непрерывному 
трансграничному образованию для всех [1]. 

Понятие «электронное научно-образовательное пространство» 
впервые сформировалось в результате научных дискуссий, 
обсуждений на международных и региональных мероприятиях, 
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проводимых Международным центром с 2000 г. В настоящее время 
данный термин широко используется в научной практике. 

На понятийном уровне ЭНОП представляет собой некоторую 
среду, предназначенную для гибкой многоцелевой поддержки 
научной и учебной деятельности на базе компьютерных 
телекоммуникаций и современных ИКТ [1]. Построение ЭНОП 
предполагает поддержку внедрения научно-технических и 
педагогических инноваций, развития и распространения 
электронных ресурсов различного рода, формирования 
инфраструктур и сервисов, индивидуализации и совместной 
учебной работы. Емкость данного понятия требует внимательного 
изучения его отдельных признаков и характеристик, в том числе, 
факторов, влияющих на динамику его развития. 

Технологические проблемы обеспечения массовости в ЭНОП 
Обеспечение массовости стало одной из важнейших проблем 

современного обучения на базе активного использования ИКТ, а 
также возможностей Интернета. Именно Интернет стал той 
революционной инновацией, которая сделала возможным массовое 
обучение для всех и лавинообразно повлекла за собой итеративные 
инновации [2], направленные на поиск фундаментальных, 
системотехнических и прикладных решений в области поддержки 
массового обучения на базе ЭНОП. До сих пор еще существует 
некоторое непонимание того разрыва, который образовался в 
результате появления Интернета и его активного использования для 
целей образования, обучения и тренировки. В доинтернетовскую 
эру задачи обучения с использованием компьютерных технологий 
рассматривались локально, а массовость преимущественно 
трактовалась как количество компьютеров, на которых 
использовались отдельные программы учебного назначения. 

С появлением Интернета и развитием сетевых научно-
образовательных ресурсов проблема обеспечения массового 
доступа к образованию приобрела новые черты. Основой 
массовости остаются универсальные решения, однако основной 
акцент смещается от массового внедрения локальных продуктов к 
созданию распределенных решений, условий для взаимодействия 
продуктов, кросс-платформенного распространения, 
предоставления учебных услуг. Массовость более не ассоциируется 
с единообразием, а скорее с развитием возможностей каждого 
индивидуума и организации получить доступ к качественному 
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образованию, а также стать частью сообщества для обмена 
знаниями и опытом. В условиях информационного общества особое 
значение приобретает развитие открытых образовательных 
ресурсов, причем как учебного контента, так и инструментария для 
его разработки и поддержки, что в сочетании с использованием 
сервисного подхода и современных распределенных технологий 
обработки значительно снижает порог вхождения в современную 
электронную образовательную среду. 

Основным отличием современного подхода к обеспечению 
массовости является переход от рассмотрения иерархических 
систем распределения и управления обучением к сетевой модели 
обмена контентом и предоставления учебных услуг. Таким образом, 
массовость уже не только рост числа потребителей, но и развитие 
производителей контента, расширение услуг, создание условий для 
общения и обмена знаниями между отдельными участниками 
ЭНОП. 

Понятие «массовость» во многом определяет качественные 
изменения всего ЭНОП и его базовых составляющих - 
специализированных многокомпонентных сред. Поддержка 
массовости предоставления образовательных услуг является 
сложным междисциплинарным объектом фундаментальных 
научных исследований, базирующемся на создании и многократном 
использовании новых знаний и инновационных технологий. 
Например, проблема описания, поиска и использования элементов 
учебного контента (учебных объектов) в различных учебных 
контекстах является одной из составляющих указанной проблемы. 
Ее частичное решение позволило создать элементы теории 
построения моделей научно-образовательного контента – одной и 
базисных составляющих любого научно-образовательного 
пространства [3]. Можно утверждать, что всестороннее 
фундаментальное исследование понятия «массовость» открывает 
новые возможности для ускоренного всеобщего развития в 
условиях глобализации, а также индивидуального развития каждого 
человека. Целью развития ЭНОП является глобальная актуализация 
суммы знаний и технологий во имя развития человеческого 
капитала, которая должна быть направлена на дальнейшее 
повышение качества образования, умножение совокупного 
общественного интеллекта, ускорение развития экономики знаний и 
темпов развития информационного общества. 
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Многие аспекты развития массового образования на базе ЭНОП 
с технологической точки зрения изучены еще недостаточно. 
Элементы концепции массового непрерывного образования для 
всех охватывают проблемы производства, управления качеством, 
образовательного маркетинга, информирования и собственно 
доступа к электронному образованию для всех. Благодаря 
доступному инструментарию и виртуальным сообществам массовое 
производство учебных знаний в виде энциклопедических статей, 
обзоров, коллекций становится реальностью. Примером могут 
служить проекты, построенные на основе MediaWiki – коллекции 
статей в рамках определенной тематики, сформированные в 
результате коллективного творчества профессионалов, 
скиллопепдии, кнолы и т.д. 

Реализация принципа массовости наряду с обеспечением 
непрерывности, структурированности, упорядоченности и 
адекватности подразумевает поддержку массового производства 
сущностей, принимающих участие или направленных на 
реализацию доступа к научно-образовательным услугам и 
информации для всех на базе ЭНОП. Непрерывность обработки 
экспоненциально увеличивающегося информационного потока и 
средств технологической поддержки обеспечиваются за счет 
постоянного расширения сервисов работы с информацией и 
предоставления научно-образовательных услуг. 

Подводя итог, отметим основные направления современных 
научных исследований и прикладных разработок, направленных на 
обеспечение массового доступа к образованию для всех: 

 Развитие инфраструктур, ориентированных на поддержку 
массового обучения на базе Интернет-технологий. Развитие 
инфраструктуры прежде всего зависит от ее 
востребованности в условиях развития информационного 
общества. Темпы вхождения в мировую образовательную 
систему предопределяют создание и развитие на базе 
трансформирующейся системы образования инфраструктур, 
которые обеспечат поддержку и устойчивое развитие целой 
индустрии предоставления образовательных услуг. В 
настоящий момент данная индустрия только зарождается, 
хотя инновационные научно-технические решения уже 
предложены. Прогнозирование пути развития технологий в 
условиях неточных и неполных знаний достаточно сложная 
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задача, однако развитие фундаментальных исследований 
позволяет снизить риски в области поиска эффективных 
решений. 

 Развитие процессного и структурного подходов для решения 
задач организации эффективного взаимодействия 
пользователей с учебной средой. Усовершенствование 
абстрактных моделей развития ЭНОП, создание и реализация 
(на базе эталонных моделей в среде открытых систем) новых 
типов многоуровневого взаимодействия на уровне 
приложений, общих и прикладных сервисов, а также 
активных инфраструктур. 

 Интенсификация усилий по созданию ИТ-стандартов и 
рекомендаций для обеспечения принципов 
интероперабельности, масштабируемости, обеспечения 
создания и устойчивого функционирования надежных 
платформ для электронного обучения нового поколения и 
сервисных оперативных динамических сред. 

 Трансформация платформ электронного обучения от 
«технологически опосредованных, но дидактически 
нейтральных» к «дидактически целенаправленным». Развитие 
сервисной архитектуры, всех этапов жизненного цикла 
существования ресурса в Интернет, формирование 
расширяемого кросс-платформенного «портфеля 
дидактических услуг» и т.д. Особое внимание должно быть 
уделено созданию мультикомпонентных учебно-
технологических сред со встроенными функциями 
социального обучения, которые помогут создавать гибкие 
решения по организации ученого процесса в условиях 
электронного обучения. 

 Создание теоретико-методологической платформы для 
реализации универсальных подходов к целенаправленной 
актуализации, генерации и многократному использованию 
гетерогенных информационных ресурсов и знаний, 
представленных в виде электронного контента (в 2005 г. 
Gartner ввел понятие «мультисорсинг» или «универсальный 
подход к работе с ресурсами»). 

 Создание перспективных многослойных ИТ для поддержки 
распределенной работы с информацией, ресурсами и 
знаниями, поддерживающих пирамиду стратегий обучения. 
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Создание интеллектуальных технологий индивидуализации 
процесса обучения для повышения мотивации и 
эффективности учебного процесса. Организация комфортной 
учебной среды для обучаемого, который не должен себя 
чувствовать «человеком-невидимкой», который возникает 
лишь во время тестирования, а быть частью сообщества. С 
этими задачами связана также реализация индивидуального 
электронного досье и паспорта обучаемого. 

 Активизация исследований по направлениям разработки и 
внедрения новых подходов к безопасности и защите 
информации. Интеграция международных усилий по 
вопросам юрисдикции в киберпространстве, киберэтике, 
защиты индивидуальных данных пользователей, 
налогообложению в электронной коммерции, а также 
противостоянию киберпреступности и кибертерроризму в 
ЭНОП. Этот перечень можно продолжить. 

Технологические проблемы обеспечения непрерывности в 
ЭНОП 

Не менее актуальными являются проблемы поддержки 
непрерывности процесса обучения на базе электронных научно-
образовательных сред, особенно в условиях быстро изменяющегося 
социального контекста и различного рода изменений, влияющих на 
свойства и отдельные компоненты ЭНОП. Процесс обновления 
личности непрерывен и является результатом «работы над собой» в 
некоторой учебной среде, постепенно трансформирующейся в 
новую форму, востребованную обществом, - ЭНОП. 

В настоящее время непрерывность стала одним из базовых 
положений, которое исследует современная междисциплинарная 
наука. В конце 90-х годов был сделан вывод о том, что современная 
парадигма образования базируется на сочетании принципа 
непрерывности образования с принципом учения на протяжении 
жизни и создания обучающегося общества. Активная фаза 
исследований в этой области (life-long learning) практически 
совпала с изменением парадигмы построения учебного процесса, 
перемещением индивидуального обучаемого в центр микрокосма. 
Непрерывность, традиционно рассматриваемая в рамках 
последипломного образования и курсов повышения квалификации, 
приобрела новый аспект – непрерывность индивидуальной 
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траектории познания человека, как в рамках отдельного курса, так и 
на протяжении жизни. 

Непрерывность как педагогическая категория объединяет в себе 
различные аспекты образования, в основе ее лежат связность 
процессов и явлений, целенаправленное развитие познавательных и 
созидательных процессов. Проводимые фундаментальные 
исследования связаны со становлением этапов развития концепции 
непрерывного образования [4]. Непрерывное образование 
рассматривается в соотношении с целостным пространством 
жизнедеятельности человека [5]; а непрерывность – как один из 
приоритетов объединения человечества на основе ценностных 
ориентиров. Современный мир динамично развивается, 
непрерывность образования уже не может поддерживаться 
традиционной системой, происходит трансформация базовых 
парадигм педагогической деятельности, требуются новые формы и 
содержание образования, особенно в области развития электронной 
системы образования на базе перспективных ЭНОП. В [6] 
изложены шесть ключевых принципов непрерывного образования, а 
именно: 

 Принцип 1: Новые базовые знания и навыки для всех 
 Принцип 2: Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы 
 Принцип 3: Инновационные методики преподавания и учения 
 Принцип 4: Новая система оценки полученного образования 
 Принцип 5: Развитие наставничества и консультирования  
 Принцип 6: Приближение образования к дому. 
Приведенные принципы являются интегральными и 

гуманистическими, их реализация в современном обществе 
возможна только при условии глубокого научного анализа и 
синтеза результатов фундаментальных междисциплинарных 
исследований и использования лучшей практики внедрения в 
учебный процесс. Наряду с вышеперечисленными используются 
принципы построения основных составляющих «содержания» 
непрерывного образования, соответствующие различным векторам 
движения человека в образовательном пространстве, 
многоуровневости, дополнительности, маневренности, 
преемственности, интеграции и т.д. 

Рассматривая обеспечение непрерывности образования в ЭНОП 
наряду с педагогическими, административно-правовыми, и др. 
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сторонами, важную роль играют технологические средства 
комплексной поддержки непрерывности образовательного 
процесса, которые могут также рассматриваться в рамках 
следующих направлений: 

 Поддержка непрерывности предоставления ИТ-сервисов на 
максимальном уровне качества в условиях постоянно 
изменяющихся платформ электронного образования, 
появления новых решений, изменений технологической базы 
клиентских мест и т.д. 

 Поддержка непрерывности процессов производства, 
генерации и актуализации знаний, а также их массового 
использования в виде электронного контента для целей 
инновационного педагогического проектирования и 
реализации новых учебных курсов, электронных учебников, 
учебного мультимедиа и других форм, а также механизмов 
внедрения их в образовательную практику. 

 Управление процессами приобретения, возобновления, 
совершенствования, обновления знаний и умений в условиях 
непрерывного обучения на базе ЭНОП. 

В первом случае главным является способность поставщика 
услуг обеспечить непрерывное и бесперебойное функционирование, 
а также предоставление услуг за счет прогнозирования возможных 
сбоев и целенаправленной реализации мер, направленных на 
управление непрерывностью на базе международных стандартов. 
Исследование данных проблем находится в фокусе внимания ИТ-
специалистов и организаций, разрабатывающих стандарты и 
рекомендации, и во многом не зависит от специфики обучающих 
сред. 

Во втором случае проблема исследована более фрагментарно. 
По-существу, непрерывность образования предполагает 
стремительное увеличение мирового электронного 
образовательного контента и множественность форм его 
повторного использования. Проблема поставлена мировым 
сообществом, однако существенных достижений в ее реализации 
нет. Возможно, что существенным прорывом в этом вопросе станет 
развитие нормативно-правовой базы на международном уровне и 
именно она даст новый импульс для создания и многоразового 
использования учебных объектов, их агрегативных моделей в 
разных педагогических контекстах. Открытыми являются вопросы 
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достижения высокого уровня информатизации образовательных 
бизнес-процессов, реализующих инновационные педагогические 
практики. В то же время некоторые формы обучения 
предопределяются новыми технологиями массового применения, 
например, технологии и массовое использование социальных сетей 
породило направление we-learning, которое, в свою очередь, даст 
импульс новым востребованным формам обучения. Доказано, что 
непрерывное производство е-знаний в виде электронного контента 
должно базироваться на выполнении принципов инновационности, 
определенности и понимания [7] всеми участниками процесса сути 
целенаправленного созидания нового учебного контента и 
многоразового использования его различных модификаций во 
множестве контекстов с применением различных педагогических 
стратегий. 

Проблема управления знаниями в условиях непрерывного 
обучения должна решаться на различных уровнях с учетом 
ситуационного анализа, продуцировать типовые решения в 
электронном научно-образовательном пространстве с учетом 
национальных, международных и индивидуальных особенностей 
восприятия знаний, умений и навыков, а также инновационных 
стратегий обучения в целом. Огромную роль сыграет культура 
массового, группового и индивидуального управления знаниями на 
основе использования адекватных учебных стратегий. Выделено 
шесть стандартных блоков управления знаниями [8], а именно: 
идентификация, хранение, использование, передача, развитие, 
приобретение, соответствующих реализации определенных 
функций. 

Механизмы поставки знаний в виде информации, 
востребованной непрерывным обучением, относительно просты и 
известны, гораздо более сложными являются процессы, модели и 
методы их последующей распределенной обработки, позволяющие 
хотя бы отчасти удовлетворить все возрастающие потребности 
общества и обеспечить ускоренное внедрение инновационных 
знания и технологий в учебный процесс. 

Рассмотренные выше аспекты непрерывности носят 
интегральный характер, касаются глобальных решений с позиции 
сообщества или организаций, участвующих в развитии и 
использовании ЭНОП. Однако непрерывность может 
рассматриваться и с позиций требований и ожиданий индивидуума 
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на различных временных интервалах. Среди проблем, которые 
должны быть решены в ЭНОП для поддержки непрерывности 
образования индивидуума, можно выделить: 

 Непрерывность доступа к выбранному учебному ресурсу или 
сервису в условиях изменения точки доступа, мобильности 
обучаемого, использовании различных устройств. Выбор 
способа доставки контента в зависимости от используемых 
средств доступа. 

 Непрерывность совершенствования знаний и умений в 
условиях смены поставщиков образовательных услуг. 
Сохранение информации о приобретенных знаниях, умениях, 
компетенциях, а также об эффективных стратегиях 
приобретения знаний и предпочитаемых стилях изучения 
конкретного обучаемого. 

 Непрерывность изменений индивидуального профиля, 
отражение в нем результатов всех видов познавательной 
деятельности и компетентностного роста. В определенной 
степени это перекликается с индивидуальными профилями, 
создаваемыми в профессиональных сетях, e.g. Linkedin, 
которые все чаще используются при поиске достойных 
кандидатов на вакантную должность в научно-
образовательной сфере. 

Выводы 
Развитие информационного общества и одной из его главных 

составляющих – образования на протяжении жизни – невозможно 
без поддержки массового непрерывного трансграничного 
образования для всех на базе ЭНОП. Рассмотренные в статье два 
ключевых фактора – массовость и непрерывность – определяют 
направление аспектов развития технологической основы ЭНОП как 
поддержки функционирования сетевых распределенных структур и 
сервисов, обеспечения взаимодействия на основе стандартов, 
обмена информацией о пользователях ЭНОП, развития открытых 
образовательных ресурсов и интеллектуальных сервисов. 

Фундаментальное научное изучения феноменов массовости и 
непрерывности в контексте технологического развития ЭНОП 
будет способствовать более глубокому пониманию природы новых 
процессов, стихийно возникающих и развивающихся в эпоху 
глобализации развития информационного общества и его 
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последующей стадии – общества знаний, и тем самым давать новый 
импульс развитию образования и доступа к информации для всех. 
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технологий и систем НАН Украины и МОН Украины 

Сегодня перед Украиной стоит задача внедрения и 
интенсификации применения распределенных информационных 
систем в процессах управления вплоть до уровня министерств и 
ведомств, а также более широкое их использование в процессе 
принятия решений. Создание и использование средств поддержки 
непрерывного обучения является одним из ключевых факторов 
успешного формирования национального информационного 
пространства. 
 

На современном этапе в Украине интенсивно идут процессы 
развития информационного общества. Перспективные 
информационные коммуникационные технологии (ИКТ) и активное 
внедрение информационных систем в различных областях 
становятся сегодня одним из главных факторов экономического 
роста и обеспечения социальной стабильности. Национальное 
информационное пространство формируется на основе интеграции 
отдельных информационных ресурсов и сервисов. 

Одной из актуальных задач, стоящих перед Украиной является 
внедрение и интенсификация применения распределенных 
информационных систем в процессах управления вплоть до уровня 
министерств и ведомств, а также более широкое их использование в 
процессе принятия решений. Для решения данной задачи 
первостепенное значение имеет качество информационных 
ресурсов, доступ к которым обеспечивается соответствующими 
распределенными системами. Под качеством информационных 
ресурсов в данном случае подразумевается их актуальность, 
полнота, доступность и, как следствие, пригодность для 
использования в процессе оперативного принятия решений. 

На всех этапах создания, циркуляции и использования 
информационных ресурсов их качество в значительной мере 
определяется степенью технической подготовки и информационной 
грамотностью участвующего в этих процессах персонала. Если 
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некая информация, требующаяся для принятия решения, не 
поступает в систему к заданному времени, например по причине 
недостаточной подготовки персонала или в силу отсутствия 
понимания важности поставленной задачи, актуальность такой 
информации падает, а эффективность использования 
соответствующей информационной системы кардинально 
снижается, что в свою очередь негативно влияет на адекватность 
принятого решения. Аналогично, в случае если предоставленная 
информация неполна, противоречива, содержит большое 
количество неточных данных, ее качество снижается а эффект от 
использования при принятии решений становится негативным. То 
же справедливо относительно информации, использование которой 
затруднено или невозможно в силу отсутствия соответствующих 
навыков у ее конечных потребителей. 

Таким образом, при принятии решений на основе использования 
информационных систем, человеческий фактор в большинстве 
случаев является определяющим и его влияние не может быть 
скомпенсировано за счет технического совершенства 
инфраструктурных компонент системы. 

Вследствие всего вышесказанного становится очевидной 
необходимость обеспечения достаточного уровня знаний, навыков 
и компетенций персонала, вовлеченного в процесс использования 
информационных систем. Ранее задача подготовки кадров 
возлагалась на систему традиционного образования, где получение 
соответствующего диплома и периодическое повышение 
квалификации позволяло гарантировать наличие необходимых 
знаний и навыков. 

Однако при переходе к информационному обществу ситуация 
коренным образом изменилась, бурное развитие информационных 
технологий обусловило непрерывную трансформацию 
информационного пространства и формирование принципиально 
новых требований к процессу получения знаний и навыков, 
необходимых для полноценного функционирования в этом 
пространстве. 

Адекватным ответом на вызовы информационного общества 
явилась концепция непрерывного обучения, когда учебный процесс 
осуществляется не дискретно, в специально отведенные для этого 
промежутки времени, а непрерывно, без отрыва от основной 
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деятельности. Механизмом реализации данной концепции на 
практике является дистанционное обучение [1]. 

Дистанционное обучение, как и большинство видов 
деятельности в условиях информационного общества, реализуется 
на базе ИКТ. Коммуникация обучаемых и преподавателей 
осуществляется не только в форме аудиторных занятий или 
тренингов, а и дистанционно, через интернет. Большая часть 
учебных материалов, используемых в дистанционном обучении 
представлена в электронном виде и доступна обучаемому из любой 
точки информационного пространства. В отличие от традиционных 
учебных пособий, содержащих в основном текст и в некоторых 
случаях цветные иллюстрации, электронные учебные материалы 
включают в себя мультимедиа-компоненты, такие как аудио- и 
видеофрагменты, интерактивные средства контроля знаний, 
интеллектуальные системы диагностики учебных проблем, 
виртуальные тренажеры и т.д. 

Еще одной характерной особенностью дистанционного обучения 
является отсутствие жесткой фиксации времени занятий. 
Обучаемому предоставляется возможность работать с учебными 
материалами в любое удобное для него время. Этот подход 
особенно эффективен, когда учебная деятельность тесно связана с 
решением задач из области практической деятельности обучаемого. 
В таких случаях у него появляется возможность получать новые 
знания непосредственно в процессе работы, в те моменты времени, 
когда это необходимо для успешного выполнения своих текущих 
задач [2]. 

На практике система непрерывного обучения персонала работе с 
распределенными информационными системами поддержки 
принятия решений может быть реализована путем создания и 
использования нескольких типов учебных ресурсов: 

· Дистанционные учебные курсы по современным ИКТ, 
обеспечивающие формирование и усовершенствование базовых 
навыков работы с информацией в рамках распределенных систем; 

· Интерактивные системы поддержки пользователя в режиме 
реального времени, осуществляющие интеллектуальный анализ его 
запросов и выдачу специализированных ответов по широкому кругу 
проблемных ситуаций, связанных с использованием 
распределенных систем; 
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· Базы знаний, ориентированные на накопление опыта 
решения аналогичных практических задач различными 
пользователями на основе экспертных рекомендаций с 
возможностью выбора оптимального варианта. 

При этом перечисленные выше типы учебных ресурсов являются 
не конкурентными, а взаимодополняющими. Максимальная 
эффективность процесса непрерывного обучения достигается при 
сбалансированном использовании всех перечисленных типов 
учебных ресурсов [3]. 

В заключение следует отметить, что создание и использование 
средств поддержки непрерывного обучения является одним из 
ключевых факторов успешного формирования национального 
информационного пространства путем внедрения распределенных 
информационных систем поддержки принятия решений в процессы 
управления. 
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Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с влиянием ИКТ 
на развитие профессиональных компетентностей. 
 

Внедрение информационных и телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) в учебный процесс требует от специалиста 
изменения стиля работы и организации труда, приобретения новых 
навыков педагогической деятельности. Повышаются требования к 
профессиональным качествам и уровню подготовки специалиста, к 
его профессиональной компетентности [1], формирование которой 
зависит от различных свойств личности, основными ее источниками 
являются обучение и субъективный опыт. В условиях развития 
информационного общества существенно изменяется процесс 
формирования компетентностей, он становится более динамичным, 
массовым и непрерывным. 

Под профессиональной компетентностью специалиста в целом 
понимается общая способность активизировать в профессиональной 
деятельности свои знания, умения, а также обобщенные способы 
выполнения действий. Кроме того, компетентности в области ИКТ 
становятся неотъемлимой частью общего уровня специалиста. 
Наиболее часто используемыми подходами к формирования 
профессиональной компетентности является личностно-
деятельностный, ситуационно-проблемный, задачный и т.д. 
Выделяется [2] 4 вида профессиональной компетентности: 
функциональная - характеризуется профессиональными знаниями и 
умением их реализовывать на практике при решении различного 
вида производственных задач; интеллектуальная, определяющая 
уровень способности аналитически мыслить и осуществлять 
комплексный подход к решению производственных задач; 
ситуативная, позволяющая оценивать ситуацию и принимать 
решения на этой основе, социальная - предполагает наличие 
коммуникативных и интегративных способностей. Компетентность 
является мерой освоения компетенций, а компетенции – средством 
описания предметов и видов деятельности специалиста, 
подлежащих освоению в процессе его подготовки. Компетенции и 
компетентность – важнейшие инструменты компетентностного 
подхода в образовании: компетенции являются самыми значимыми 
критериями результатов обучения, а компетентность – средством 
измерения качества образования, достигаемого при испытании 
ожидаемого результата обучения. 
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Несмотря на большой интерес современного образования к 
широкому практическому применению компетентностного подхода, 
он еще недостаточно хорошо изучен, самое большое количество 
полученных теоретических и практических результатов лежит в 
области частичных решений, связанных с развитием 
компетентностей в той или иной области. Развитие системы 
массового непрерывного образования обуславливает перспективные 
теоретические исследования, направленные на создание новых 
инновационных подходов, которые позволят интенсифицировать 
как решение проблем массового овладения необходимыми 
компетентностями, так и создать благоприятные условия для 
решения практических задач, на которые направлены те или иные 
компетенции. Однако, невозможно не выделять отдельно 
компетентности в области ИКТ и их влияние на развитие 
специалиста. В условиях современного общества ИКТ становятся 
не только одним из основных механизмов развития 
компетентностей, но и сами становятся объектом активного 
непрерывного изучения. Для целенаправленной поддержки 
массового процесса овладения компетентностями в области ИКТ 
необходимо сосредоточить свои усилия на: 

 теоретическом анализе места и роли ИКТ в развитии 
современного непрерывного образования; 

 теоретическом анализе форм и методов обучения, а также и 
учебных ситуаций, при которых наиболее оптимально можно 
использовать компетентностный подход; 

 анализе лучшего опыта реализации компетентностного 
подхода при обучении ИКТ и лучшего опыта использования 
ИКТ для поддержки компетентностного подхода в условиях 
непрерывного обучения; 

 всестороннем изучении методов и способов организации 
интенсивного обучения в области ИКТ, что особо 
существенно в период быстрой смены технологий; 

 создании методик интенсивного массового обучения на базе 
компетентностного подхода и рекомендаций для выбора 
оптимальных стратегий и подходов к обучению для разных 
групп обучаемых; 

 создании инноваций для поддержки учебного процесса 
обучении и он-лайновых систем по оценке уровня 
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компетентностей в условиях распределенного учебного 
процесса. 

ИКТ являются элементом информационной культуры человека, 
их эффективное использование большого спектра возможностей, 
реализуемых на базе средств ИКТ, связывается сегодня с 
формированием ИКТ-компетенций как важнейшей составляющей 
общеинтеллектуальной информационно-коммуникационной 
компетентности всех участников образовательного процесса. 
Современный специалист [1] должен быть мотивирован к 
постоянному самоусовершенствованию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с одной стороны 
одним из важнейших видов профессиональных компетентностей, 
достигаемых в результате общего образования, должны стать 
компетенции в области ИКТ, предлагающие умения самостоятельно 
искать, выбирать, анализировать, представлять, передавать 
информацию, проектировать объекты и процессы, а с другой - ИКТ 
являются механизмом повышения профессиональных 
компетентностей. 
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Дается краткое описание систем Theorema и САД с точки зрения 
их места среди существующих парадигм обработки 
компьютерных математических знаний. Показывается, что они 
обладают рядом специфических особенностей, имеющих как 
общие, так и различные черты, что может оказать 
положительное влияние на их дальнейшее развитие. 
 

Область автоматизации рассуждений, относящаяся к новым 
информационным технологиям в обработке компьютерных знаний, 
представляет собой удачливое сочетание теории и практики, хотя 
иногда оно оказывается искаженно толкуемым. С одной стороны, 
специалисты в этой области считают центральной проблемой 
эффективное применение теоретических исследований по логике, 
но концентрация внимания на вопросах только реализации часто 
заставляет их оставлять в стороне те фундаментальные вопросы, 
исследование которых требуется для решения стоящей перед ними 
задачи. С другой стороны, специалисты по логике, обращают 
основное внимание на внутреннее теоретическое развитие своих 
областей исследований, делая ударение на решении трудных 
проблем: вопросы же реализации трактуются ими как "чисто 
прагматические", "инженерные" задачи. 

Следовательно, при создании новых принципов обработки 
знаний для их использования для управления математическими 
знаниями возникает необходимость в нахождении разумного 
баланса между этими двумя точками зрения, одновременно 
развивая те теоретические и прикладные стороны математической 
логики, символьных преобразований и лингвистики, которые могут 
привести к эффективной реализации на компьютерах 
соответствующих методов и средств. Вот почему оказывается 
чрезвычайно важным строить и развивать автоматизированные 
системы поддержки интеллектуальной деятельности человека. В 
частности, это касается и систем е-обучения математике, которые 
способны как понимать тексты на некотором формальном языке, 
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максимально приближенном к языку обычных публикаций, так и 
делать логические умозаключения на базе имеющихся 
компьютерных знаний и осуществлять числовые вычисления и 
аналитические выкладки. Краткое описание исследований1 в этом 
направлении, проводимых в рамках работ по системам Theorema и 
САД, представлено в данной работе. 

Разработка и реализация системы Theorema [1] начались в 
середине 1990 гг. Приблизительно в то же время были 
возобновлены работы по системе САД в англоязычной версии2 [2]. 
Очертим место этих систем, имеющих ряд общих и отличительных 
черт, в рамках существующих парадигм автоматизации 
рассуждений. 

На современном этапе можно выделить следующие парадигмы 
обработки компьютерных математических знаний. 

Числовая парадигма. Она отображает методы и средства 
приближенного или точного решения задач чистой или прикладной 
математики, что основывается на построении конечной 
последовательности действий над конечным множеством чисел. 
Как правило, правило, ее использование начинается с построения 
математической (континуальной) модели. После этого совершается 
переход к ее дискретному представлению, что позволяет 
разрабатывать различные алгоритмы числовых вычислений, 
которые впоследствии программируются на компьютерах в виде 
пакетов прикладных программ. 

Символьная (аналитическая) парадигма. Эта парадигма 
базируется на возможности компьютера выполнять сложные 
символьные преобразования, делать числовые выкладки, строить 
графики функций, задавать модели необходимых процессов и т.п. 
Она ориентирована на построение и использование так называемых 
систем компьютерной алгебры (СКА) и возникла во второй 
                                                
1 Часть данных исследований была поддержана двусторонним украино-
австрийским проектом “Автоматизація обробки математичних знань в 
природничому стилі” (“Automated processing of mathematical knowledge in 
natural style”), выполняемым в соответствии с соглашением между 
Федеральным министерством образования Австрии и Министерством 
образования и науки Украины. 
2 Русскоязычная версия системы САД [3] была разработана и реализована 
во второй половине 1970 гг. в рамках программы «Алгоритм 
Очевидности», предложенной академиком В.М.Глушковым в [4]. 
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половине 1960-х годов как альтернатива числовой парадигме в 
связи с появлением компьютеров такой скорости, информационной 
емкости и гибкости, что стало возможным программирование 
сложных интеллектуальных процессов. Появление СКА также было 
вызвано следующими обстоятельствами: (1) существованием задач, 
которые не могут быть легко выполнены человеком при помощи 
ручки и листа бумаги, и для которых практически отсутствуют их 
адекватные представления в виде соответствующих числовых 
алгоритмов, (2) уменьшением затрат времени и усилий на 
нахождение решения широкого круга научно-прикладных задач, (3) 
компактностью записи и наглядностью аналитического решения 
поставленной задачи по сравнению с ее числовым решением. 
Принципы построения СКА хорошо согласуются с эмпирическим 
опытом человека, приобретенным при решении разнообразных 
естественнонаучных задач. В то же время в современных СКА 
отсутствуют средства для проведения логических рассуждений. 

Дедуктивная парадигма. Она использует то, что существующие 
в компьютере знания носят вид определенных синтаксических 
единиц (как правило, аксиом, определений, утверждений, теорем и 
т.д.), а дополнительные знания получаются из имеющихся 
посредством применения к ним определенных схем 
умозаключений. Системы представления и обработки знаний, 
основанные на этой парадигме, получили название систем 
автоматизации рассуждений, значительная часть которых 
существует в виде систем доказательства теорем, поскольку именно 
логико-математический подход является наиболее релевантным та 
эффективным при решении задач на построение цепочек 
дедуктивных рассуждений во многих прикладных областей. (В 
настоящее время различаются декларативные и интерактивные 
системы автоматизации рассуждений.). 

Очевидно, что для того,  чтобы некоторая система 
автоматизации рассуждений могла бы оказывать дедуктивную 
помощь человеку, необходимо разработать подходящую языковую 
"оболочку", правильно сформулировать аксиомы и правила 
порождения новых утверждений из уже имеющихся, уметь 
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генерировать предположения и гипотезы, которыми можно 
пользоваться, и т.п.3 

Интеграционная парадигма. Можно выделить два основных 
типа системной интеграции: интеграцию на этапе проектирования, 
когда еще во время разработки системы предусматривается как 
наличие в ней компьютерных служб разнообразного рода, так и 
возможность ее иерархического наращивания и подключения к ней 
уже имеющихся служб (например, солверов, СКА и т.п.) и 
интеграцию на этапе эксплуатации, когда осуществляется 
предопределенное комбинирование в одну системы уже готовых 
компьютерных служб (особое внимание к разработке систем такого 
типа вызвало появление информационных технологий, основанных 
на широком использовании Интернет). 

Если теперь обратиться к системам Theorema и САД, то они 
могут рассматриваться как представители интеграционной 
парадигмы первого типа (см., например, [5,6]). Остановимся на 
этом подробнее. 

Система Theorema появилась в результате попытки реализации 
одноименного проекта (см., например, [7]), ориентированного, в 
первоначальной постановке, на создание декларативной логической 
надстройки [8] над хорошо известным пакетом компьютерной 
алгебры Mathematiсa [9]4. 

Система САД с самого начала задумывалась как декларативная 
система (дедуктивного типа) для оказания помощи математику в 
его научной деятельности. В ходе разработки САД ее архитектура 
проектировалась так, чтобы был было возможно подключение 
разнообразных математических служб, включая системы 
компьютерной алгебры и пруверы [11]. 

Опишем некоторые особенности и практические возможности 
Theorema и САД, сравнивая основные принципы их построения. 

                                                
3 Конечно, в контексте данной работы в качестве альтернативы 
дедуктивной парадигме следует упомянуть индуктивную парадигму, 
которая охватывает процессы рассуждений, основанные на переходе от 
частных положений к некоторым гипотезам/общим утверждениям. (Такой 
способ рассуждений пока не нашел своего отражения в имеющихся 
версиях систем Theorema и САД.) 
4 Позже Theorema начала развиваться и в других направлениях, например, 
использоваться для верификации программного обеспечения [10]. 
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Как система Theorema, так и система САД в качестве входных 
языков используют формальные языки естественного типа, осно-
вное различие между которыми состоит в том, что входной язык 
САД представляет собой формальный естественный язык, который 
может быть транслируем в обычный язык логики предикатов перво-
го порядка, в то время как входной язык Theorema есть 
разновидность языка логик высшего порядка. Кроме того, Theorema 
включает в себя простой и удобный процедурный язык, обеспечи-
вающий возможность проведения числовых вычислений и символь-
ных преобразований в "контексте" логических рассуждений. 

Выбор языков для систем Theorema и САД объясняет и различие 
в выборе их логических аппаратов: Theorema использует методы 
поиска вывода в логике высших порядков, а система САД – в 
классической логике первого порядка. Обе системы также 
оснащены и машинно-ориентированными эвристическими 
приемами доказательств, конечно, учитывающими логики, с 
которыми они работают. Дополнительно можно еще отметить, что 
собственный логический аппарат системы САД развивался так, 
чтобы можно было проводить поиск логического вывода в 
сигнатуре исходной теории с возможностью отделения обработки 
равенств от процесса дедукции для возможного использования 
внешних (по отношению к САД) солверов, в частности, систем 
компьютерной алгебры. 

Для завершения краткого описания принципов построения 
систем Theorema и САД охарактеризуем их место в системе 
координат "парадигмы обработки математических знаний". 

Прежде всего, обращаем внимание на то, что в силу отмеченных 
выше языковых особенностей как Theorema, так и САД относятся к 
дедуктивной парадигме, базирующейся на декларативном подходе. 
Но при этом они используют разные логические аппараты. 

Что же касается остальных парадигм, то наличие в Theorema 
средств процедурного программирования допускает реализацию на 
компьютере разнообразных вычислительных процедур, а 
возможность привлечения к ее работе системы Mathematica 
позволяет говорить, что Theorema использует не только 
вычислительную, но и символьную парадигму. 

В системе же САД отсутствуют средства программирования в 
рамках вычислительной и символьных парадигм. Она 
спроектирована на принципе привлечения извне компьютерных 
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служб, представляющих эти парадигмы, за счет ее архитектуры и 
хорошо развитых языковых средств, дающих возможность 
интеграции различных подходов к обработке знаний. 

В заключение отметим, что сказанное выше демонстрирует, что 
системы Theorema и САД, являющиеся представителями 
интеграционной парадигмы, обладают как общими, так и 
различными принципами их построения [12]. Это делает 
привлекательными попытки, которые могут быть совершены в 
направлении улучшения системы САД опытом, накопленным 
разработчиками системы Theorema в ходе ее имплементации и 
эксплуатации, и наоборот. 

В долгосрочной перспективе, исследования по дальнейшему 
развитию систем Theorema и САД и их взаимному обогащению 
могут оказать влияние на создание мощной компьютерной 
инфраструктуры для оказания помощи человеку в проведении 
математических исследований. Они также могут оказаться 
полезными в создании средств дистанционного обучения с 
использованием информационных технологий в области 
управления и обработки компьютерных математических знаний. 
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AGENT-BASED MODELING OF COMMUNICATIVE INTERACTIONS 

E-LEARNING PARTICIPANTS 
Artemenko Viktor 

Lviv Academy of Commerce, Lviv, Ukraine 
The methodological and methodical basis modeling of communicative 
interactions such three types of e-learning agents: the authors of 
distance learning courses, tutors and students - listeners of distance 
learning courses. Medium for communicative interaction between these 
agents is a virtual web-center of one of the higher education institutions. 
The purpose of modeling is the development of agent-based model 
(ABM), which describes three communicative interactions with the above 
agents taking into account their behavior. This model is directed to the 
conduct computer experiments to detect trends in production and 
dissemination of knowledge in the analyzed virtual learning environment 
(web-center). Approaches to model building and the development of 
ABM by means of SWARM, one of the most popular application 
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packages for the construction of computer agent-based models are 
suggested. 
 

АГЕНТ-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 
ВЗАЄМОДІЙ УЧАСНИКІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

Артеменко В.Б. 
Львівська комерційна академия, Львів, Україна 

Розглядаються методологічні та методичні засади моделювання 
комунікативних взаємодій таких трьох типів агентів 
електронного навчання: авторів дистанційних курсів, тьюторів та 
студентів – слухачів цих курсів. Середовищем для комунікативної 
взаємодії даних агентів є віртуальний веб-центр одного із вищих 
навчальних закладів. Метою моделювання є розроблення агент-
орієнтованої моделі (АОМ), яка описує комунікативні взаємодії 
вищевказаних агентів із урахуванням їхньої поведінки. Ця модель 
спрямована на підтримку проведення комп’ютерних експериментів 
з метою виявлення тенденцій виробництва та розповсюдження 
знань в аналізованому віртуальному навчальному середовищі (веб-
центрі). Пропонуються підходи до побудови моделі та розроблення 
АОМ засобами SWARM, одного з найбільш популярних прикладних 
пакетів для агент-орієнтованого моделювання. 
 

Вступ 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) впливають майже 

на всі аспекти нашого життя. При сприятливих умовах ІКТ здатні 
стати ефективним інструментом економічного зростання, створення 
нових робочих місць, підвищення якості життя. Надання кожному 
можливості мати доступ до інформації, ідей та знань, вносити свій 
внесок у цю діяльність є необхідним елементом відкритого для всіх 
інформаційного суспільства. Отож, усвідомлюючи можливості ІКТ, 
ЮНЕСКО була заснована Програма "Інформація для всіх" [1]. Її ме-
та – це розроблення єдиних стратегій, методів та інструментів, спря-
мованих на побудову інформаційного суспільства для всіх, скороче-
ння розриву між інформаційно-багатими та інформаційно-бідними. 

У роботі [2] розглянуто підходи до моделювання взаємодії двох 
агентів, засновані на передумовах теорії соціальних систем Нікласа 
Лумана. Вони спрямовані на формалізацію взаємодії двох учасників 
дистанційних курсів (ДК), які розміщені у Веб-центрі Львівської 
комерційної академії (ЛКА) [3]. Передбачається, що рівновага на 
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ринку електронного навчання (e-Learning) досягається за умов його 
переходу до стаціонарного (сталого) процесу. Ми маємо на меті 
розглянути підходи до розробки агент-орієнтованої моделі (agent-
based model), що складається з трьох типів агентів електронного 
навчання (е-навчання): авторів ДК, тьюторів та студентів – слухачів 
даних курсів. Віртуальним середовищем їх комунікаційної взаємодії 
є Веб-центр ЛКА. 

Агент-орієнтовані моделі (АОМ) є новим засобом для добування 
знань [4, 5]. Кінцева мета таких моделей – можливість відстежити 
вплив флуктуацій агентів, яка ґрунтується на обчисленні рівноваги 
чи псевдорівноваги системи, яка містить безліч конкретних агентів. 

Серед найбільш популярних прикладних пакетів для побудови 
АОМ є SWARM. Це колекція програмних бібліотек, які написані 
групою дослідників Інституту Санта Фе (Santa Fe Institute) [6]. Деякі 
з бібліотек написані мовою скриптів, що дозволяє використовувати 
ключові графічні засоби (графіка, вікна та ін.). 

Мета даної статті – розглянути нові підходи до створення АОМ, 
яка описує комунікативні взаємодії трьох типів агентів е-навчання: 
авторів дистанційних курсів (ДК), тьюторів та студентів. Модель 
спрямована на виявлення тенденцій виробництва і розповсюдження 
знань. Пропонуються підходи до розробки АОМ засобами SWARM. 

Підходи до побудови моделі комунікативних взаємодій 
агентів е-навчання 

Специфікація задачі побудови (формалізації) АОМ передбачає 
створення віртуального світу, в якому описуються комунікативні 
взаємодії таких трьох типів агентів: А1 – автори ДК; А2 – тьютори, 
що супроводжують навчальний процес у віртуальному освітньому 
середовищі та А3 – студенти, учасники ДК (рис. 1). 
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i  – інформація, 
k – знання, 
d – відомості, 
e – досвід. 

 
Рис. 1. Схеми комунікативних взаємодій агентів е-навчання 
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Як видно з рис. 1 основою взаємозв’язків, які відбуваються між 
агентами е-навчання, є насамперед інформація, знання, відомості, 
досвід. Ці терміни в АОМ, яка розробляється, визначаються таким 
чином. 

Інформація – це контент, індивідуальні завдання, тести та інші 
елементи дистанційних курсів, які розглядаються «за Хартлі» як 
«інформація взаємодії», що передається у вигляді повідомлень для 
зберігання та перероблення [7]. Зазначені повідомлення зменшують 
невизначеність у агента, одержувача інформації. 

Знання передбачаються єдиними, тобто не розділеними на види, 
та представляють володіння перевіреною інформацією (звітами про 
виконані завдання, відповідями на тести і питання), що дозволяє 
отримати упевнене розуміння предмету ДК, вміння розбиратися в 
ньому, використовувати для досягнення намічених цілей. 

Відомості – дані про умови проведення дистанційного навчання, 
електронні адреси та іншу контактну інформацію учасників ДК, їхні 
повідомлення. 

Досвід – це умовне позначення досягнень агентів електронного 
навчання, що виражене в числовому еквіваленті як результат їхньої 
поведінки при зустрічі. 

Основні припущення моделі полягають у наступному: 
 з точки зору прийняття рішень, агенти в цій моделі рухаються 

у двовимірному просторі і в них кінцевий горизонт бачення; 
 будь-які агенти з’являються у віртуальному навчальному веб-

центрі випадковим чином, з різними рівнями ймовірності, 
мають кінцевий термін життя; 

 мета автора певного дистанційного курсу – виробити якомога 
більше знань і передати його тьютору, метою тьютора є 
поширити знання серед якомога більшого числа студентів, а 
мета студентів – спожити якомога більше знань; 

 в початковий момент є певна кількість агентів усіх видів, які 
рухаються у випадковому напрямку. 

Поведінка агентів е-навчання характеризується таким чином. 
Поведінка автора ДК. Автор дистанційного курсу рухається з 

деякою заданою швидкістю у випадковому напрямку для пошуку 
інших агентів е-навчання. Такий пошук пояснюється тим, що попит 
на навчальні курси за вибором студента, у т.ч. і дистанційні курси, 
багато в чому визначається «біганням» автора ДК, його рекламою 
запропонованої «по Хартлі» інформації, спрямованої на зменшення 
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невизначеності в агентів, одержувачів такої інформації. Завдання 
автора курсу донести це до інших агентів е-навчання. Якщо у межах 
видимості виявився інший агент, то відбувається наступне. Автор 
дистанційного курсу прямує до нього, поки відстань між ними не 
стане мінімальним. Тоді відбувається їх зупинка, при якій можливі 
три випадки. 
1. При зустрічі двох авторів ДК в обох відбувається приріст 

кількості знань пропорційно знанню співрозмовника. Після 
зустрічі агенти розходяться і деякий час є недоступними для 
подальших контактів. 

2. При зустрічі з тьютором у автора ДК приросту знання не 
відбувається, а відбувається приріст показника, що характеризує 
передачу знань. У тьютора відбувається приріст знань 
пропорційно кількості знання автора ДК. 

3. При зустрічі зі студентом у автора ДК відбувається приріст 
(істотно менший, ніж при зустрічі з тьютором) переданого 
знання, а у студента, у свою чергу, приріст спожитого знання. 
Поведінка тьютора. Тьютор теж рухається випадково. Зустріч з 

автором дистанційного курсу описана вище. При зустрічі з іншим 
тьютором відбувається взаємний обмін досвідом, тобто в обох 
приростає обсяг знань пропорційно обсягу знань співрозмовника. 
При зустрічі зі студентом відбувається процес навчання, під час 
якого у тьютора приростає значення змінної, що показує обсяг 
переданих знань, а у студента – обсяг їхнього споживання. 

Поведінка студента. Процеси зустрічі з автором ДК і тьютором 
описані вище, а при зустрічі з іншим студентом між ними може 
відбуватися обмін знаннями в обсягах пропорційно накопичених 
знань співрозмовника. 

Якщо агент одразу спостерігає кілька інших агентів, він прямує 
до того, хто надає максимальний приріст його цільовій функції. 

Формально модель комунікативних взаємодій агентів е-навчання 
можна представити наступним чином. 

Позначення: ai – номер автора ДК; aj – номер тьютора; as – номер 
студента; k(t, ai), k(t, aj), k(t, as) – обсяги накопичених знань у автора 
ДК, тьютора і студента; w(t, ai), w(t, aj), w(t, as) – обсяги переданих 
іншим агентам знань автором ДК, тьютором і студентом відповідно; 
x – координата по осі абсцис та y – координата по осі ординат (які 
змінюються в залежності від швидкості); vx – це швидкість по осі 
абсцис (може змінюватися, коли агент побачив співрозмовника – 
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максимальна швидкість); vy – це швидкість по осі ординат (може 
змінюватися, якщо агент побачив співрозмовника – максимальна 
швидкість, а також після закінчення розмови з агентом); d1, d2, d3, 
d4, d5, d6 – частки переданих знань від агента до агента; La – термін 
життя агента a; Ki, Kj, Ks – сумарні кількості знання, вироблені 
авторами ДК, тьюторами та студентами відповідно; K – загальна 
кількість знань у веб-центрі навчання; pi, pj, ps – ймовірності появи 
відповідно автора ДК, тьютора і студента. 

Стан автора ДК ai в момент часу t є наступний набір параметрів: 
k(t, ai), w(t, ai), x, y, vx, vy. Аналогічно визначається стан тьютора і 
студента. 

Зустріч двох авторів ДК опишемо такими співвідношеннями: 
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Згідно технологій SWARM при побудові моделі взаємодії наших 
агентів конструктор ModelSwarm виконує такі ключові завдання: 

 створює об’єкти, які використовуються в моделі; 
 створює групу повідомлень, які надсилаються пакетізованим 

списком дій для необхідного виконання кожним агентом; 
 забезпечує перехід у віртуальний світ, в якому взаємодіють 

між собою безліч агентів аналізованих трьох типів. 
SWARM забезпечує велику кількість інструментів для створення 

користувацького графічного інтерфейсу, що дозволяє візуалізувати 
агентів в їх віртуальному світі і проводити з моделлю комп’ютерні 
експерименти. Обидві можливості надаються інтерфейсом Swarm 
GUISwarm, який має свою власну вбудовану панель управління GUI 
з п’ятьма кнопками: START, STOP, NEXT, SAVE і QUIT. Ці кнопки 
контролюють процес комп’ютерної імітації за допомогою клікання 
користувачем на них мишкою (можуть натискатись і програмно). 

Необхідно зазначити, що результати проведених експериментів 
указують на формування чітко виражених груп, майже в кожній з 
яких представлені всі типи агентів. Більшість студентів «тягнуться» 
до авторів і тьюторів дистанційних курсів. Саме при такій структурі 
кількість виробленого та переданого знання прагне до теоретично 
максимального значення. 

Висновки 
Висвітлені в цій статті методологічні та методичні засади агент-

орієнтованого моделювання комунікативних взаємодій учасників е-
навчання на базі технологій SWARM дозволяють зробити наступні 
висновки та узагальнення. 

1) Агент-орієнтоване моделювання учасників е-навчання можна 
розглядати як інструмент, що забезпечує проведення досліджень у 
сфері дистанційних освітніх технологій. 

2) Експерименти з прототипом створюваної АОМ дозволяють 
зробити висновки щодо: 

 раціональності структури навчальних груп у віртуальному 
освітньому середовищі, при якій кількість виробленого і 
переданого знання прагне до теоретично максимального 
значення; 

 потреби в перепроектуванні ДК і поліпшення їх якості на базі 
розроблення і впровадження механізмів взаємодії ключових 
агентів електронного навчання. 
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3) Надалі наші цілі передбачають розвиток АОМ, яка могла б 
врахувати всі представлені у формалізованому описі моделі правила 
поведінки аналізованих агентів. 
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In this article the analysis of existing text formats for exchanging tests in 
LMS is described. A simple text format for exchanging tests was 
proposed. 
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Стаття присвячена аналізу існуючих текстових форматів обміну 
тестовими завданнями в системах управління навчальним 
процесом, а також системах комп’ютерного тестування. 
Запропоновано простий текстовий формат обміну тестовими 
завданнями. 



 55 

Вступ 
В навчальний процес середніх та вищих навчальних закладів 

України активно впроваджуються системи дистанційного навчання 
(СДН), не від’ємним функціонально-структурним елементом яких є 
підсистеми дистанційного діагностування рівня знань (ДДРЗ). 

Слід зауважити, що до останнього часу не достатньо уваги 
приділялось питанням проектування баз тестових завдань, їх 
оптимальній сумісності з існуючими програмними засобами 
організації та управління процесом дистанційного навчання. 

Таким чином, виникла актуальна задача, вирішення проблеми 
простого і швидкого наповнення бази тестових завдань 
викладачами та вчителями, які є досвідченими спеціалістами у 
визначеній предметній області, але не володіють поглибленими 
знаннями та навичками в області інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ). 

Постановка проблеми 
Розробка тестових завдань може бути здійснена безпосередньо в 

системах ДДРЗ, однак це не завжди зручно та займає достатньо 
багато часу. Тому практичне значення являє собою задача 
оптимальної організації функції імпорту нових тестових питань із 
зовнішніх текстових файлів, завантажених через форму. Для цього 
тестові завдання повинні бути створені у вигляді текстових файлів в 
одному з відомих форматів, таких як GIFT, АОН та інші [1]. 

GIFT є найбільш повним форматом доступним для імпортування 
питань. наприклад у тести системи Moodle з текстового файлу. Він 
був розроблений для можливості підготовки питань для тестів у 
вигляді текстового файлу. GIFT підтримує питання множинного 
вибору, альтернативні, коротка відповідь, питання на відповідність, 
чисельні питання та питання з пропущеними словами. Питання 
різних типів можуть бути поєднані в одному файлі, формат також 
підтримує назви питань, коментарі до варіантів відповідей, 
зворотний відгук на відповідь і процентне оцінювання. 

Однак, для підготовки тестових завдань у форматі GIFT повинні 
бути виконані достатньо жорсткі вимоги: 

 Текстовий файл із тестовими завданнями повинен бути 
створений в текстовому редакторі, без застосування 
форматування (зауважимо що майже всі подібні формати 
висувають таку вимогу). 
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 Кожне питання, яке підготовлене на імпорт у GIFT-форматі 
не повинно містити пустих рядків. 

 Питання розділяються як мінімум одним порожнім рядком. 
Для виділення порожнього рядка можна використовувати 
символ початку нового рядка \n, зауважимо, що дане правило 
можна легко обійти шляхом врахування цієї особливості в 
програмі-аналізаторі. 

 Існує можливість використовувати коментарі за допомогою 
символів (/ /) на початку рядка коментаря. 

Поставлене завдання спростити процедуру експорту-імпорту 
тестових завдань шляхом створення простішого за структурою та 
практичним використанням текстового формату представлення 
тестових завдань. 

Аналіз інформаційної структури існуючих систем ДДРЗ 
Всі сучасні системи дистанційного оцінювання та 

діагностування рівня знань (комп’ютерного тестування), а також 
систем управління навчальним процесом (Learning Management 
System – LMS), складовою яких є модулі тестування, визначають 
тестове завдання (з точки зору технічної реалізації), як набір деякої 
структурованої інформації. 

Саме із типами подібних інформаційних структур необхідно 
розібратися для реалізації ідеї максимального спрощення проблем 
проектування баз тестових завдань, і, відповідно, зменшення 
часових та майнових витрат на впровадження СДН та підсистем 
ДДРЗ. Проаналізувавши існуючі інструментальні засоби організації 
ДДРЗ була визначена наступна узагальнена структура поділу 
складових елементів систем подібного класу: 

• неподільною структурною одиницею в системі є завдання, що 
містить декілька варіантів відповідей (в залежності від типу 
завдання); 

• будь-яке завдання є складовою одиницею більш узагальненої 
структури – теми, що представляє собою об’єднання завдань за 
деяким критерієм; 

• тема є будівельним елементом для найзагальнішої структури – 
тестового блоку. 

На рисунку 1.1 показана структурна схема зв’язків між 
елементами системи ДДРЗ в проекції на представлення тестових 
завдань. 
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Для прикладу в LMS Moodle визначено поняття категорії, яке в 
схемі, що показана на рисунку 1.1 може відповідати темі [2]. 
Організація системи ДДРЗ Khnure® OpenTest 2004 повністю 
відповідає наведеній структурній схемі [3]. На кафедрі 
комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики 
ІФНТУНГ використовується система d-testertm, де в якості теми 
може виступати рівень [4]. 

Слід зауважити, що в кожній із проаналізованих систем 
використовується різний підхід до виставлення ваги завдання 
(відповіді). Для прикладу в системі Moodle для кожного варіанту 
відповіді виставляється оцінка, але не існує визначення оцінки 
тестового завдання, хоча можна окремо вказати вагу для тестового 
блоку. В системі OpenTest параметри оцінювання завдань менш 
гнучкі, там взагалі нема визначення параметру оцінки тестового 
завдання (принаймні у версії 1.5, яка була проаналізована). 

 

 
Рисунок 1. – Структура зв’язків між  

основними елементами системи 
 
Створення простого тестового формату представлення 

тестових завдань 
Як було вказано вище однією із основних вимог, які висуваються 

для формату представлення тестових завдань – простота 
формування документу із завданнями, а також можливість 
інтеграції в існуючі системи. 

Для реалізації поставленої мети були визначені наступні вимоги 
до формату обміну: 

• простий текстовий формат; 
• простий синтаксис; 
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• мала кількість спеціальних (зарезервованих) символів. 
Всі ці вимоги, дають можливість зреалізувати даний модуль 

досить просто і без надмірних зусиль, тим не менше реалізація 
подібної програми є досить потрібною для забезпечення швидкого 
формування бази даних тестових завдань. 

В якості аналога було вибрано формат GIFT, що 
використовується в багатьох популярних системах дистанційного 
навчання. Розглянемо детальніше синтаксичні конструкції, які там 
використовуються. 
// questions structure 
// question 1 name: q_1 
::q_1::[html]<b>Simple Choice question</b><br>В 
якому році відбулася Лютнева революція в 
Російській Імперії { 
=1917 
~1918 
~1905 
~1848 
} 

Специфікаціями формату визначаються наступні службові 
символи: ::, {, }, //, =, ~ . 

Символами { } відокремлюється блок варіантів відповідей від 
блоку завдання. Слід зазначити, що в блоці питання можна 
застосовувати теги HTML для візуального оформлення тексту 
(підтримується в системі Moodle). Варіанти відповідей 
визначаються в спеціальному блоці. Службовим символом " = " 
визначається правильний (правильні) варіанти відповідей, 
неправильні варіанти позначаються службовим символом " ~ " 
(тильда). При використанні оцінювання за кожний варіант відповіді 
використовується відсоткова шкала оцінювання, оцінка 
проставляється наступним чином: всі відповіді маркуються як 
неправильні, натомість, за кожний варіант проставляється оцінка у 
відсотковій шкалі, як показано нижче. 
// question 4 name: q_4 
::q_4::[html]Завдання типу: Мульти 
вибір<br><font color=Black>(IMS QTI Spec: Multi 
Choice)</font><br>Які хімічні елементи входять в 
склад азотної кислоти{ 
~%33.333%Гідроген 
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~%33.333%Нітроген 
~%33.333%Оксиген 
~%-100%Карбон 
~%-100%Хлор 
~%-100%Арсен 
} 

Як видно із наведеного вище даний формат підтримує текст 
завдання у форматі HTML. Для реалізації поставленої мети, можна 
обійтись і без цього, бо написання HTML-тегів вручну досить 
непроста задача. В нашому випадку необхідно, якнайшвидше 
забезпечити генерацію бази тестових завдань із наявних матеріалів. 

В результаті аналізу було визначено наступну структуру 
формату. 
q:Завдання 1 
-:варіант 1 
-:варіант 2 
+:варіант 3 
 
q:Завдання 2 
-:варіант 1 
+:варіант 2 
-:варіант 3 

Як бачимо даний формат є дійсно дуже простим, і відповідає 
всім вище переліченим вимогам. При необхідності його легко 
можна удосконалити. Але як і будь-яке удосконалення це може 
призвести до складності аналізу вхідних файлів, а також складності 
його створення. 

Обробка документів даного формату може виконуватись 
простим синтаксичним аналізатором, що дає можливість досить 
просто інтегрувати використання цих документів практично в будь-
яку популярну систему, як в ядро системи, так і через проміжне 
програмне забезпечення. 
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This paper examines the prospects of using Semantic Web technology in 
e-learning. General description of technology, its constituents are given, 
the necessities of modern e-learning are analyzed and impact of 
Semantic Web in this sphere is explained. 
ПРОЕКТ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ 

ПЕРЕВАГИ SEMANTIC WEB 
Глибовець М.М., Гороховський С.С., Лаврович Т.О. 

Національний університет “Києво-Могилянська Aкадемія”, Україна 
У даній роботі розглядаються перспективи використання 
технології Semantic Web в електронному навчанні. Аналізуються 
потреби сучасного електронного навчання та пояснюється вплив 
Semantic Web на дану сферу. 

 
Вступ 
Використання технологій Семантичного Веб в освітніх 

платформах дозволяє забезпечити більш високий рівень 
персоналізації навчання, підвищити якість обробки запитів 
користувачів, ефективніше інтегрувати інформацію з різнорідних. В 
багатьох роботах [1,2,3,4] декларується, що розробка програмних 
платформ підтримки навчання на базі цієї технології повинна 
розглядатися на даному етапі як пріоритетний напрямок створення 
науково-освітніх інформаційних середовищ наступного покоління. 

У цій праці буде запропоновано специфікацію освітньої 
платформи, котра використовує переваги технології Semantic Web. 
Подання базових даних в платформі можна забезпечити за 
допомогою RDF і OWL, або використовувати UML діаграми. 
Інтелектуальні агенти рекомендується інтегрувати в графічний 
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інтерфейс користувача, з роботою у фоновому режимі. Для 
логічного виведення можна використати щось подібне до 
компоненти OntoBroker, що є складовою порталу SEAL [5]. 

Деталізація базових принципів 
Адаптація системи, персоналізація. Пропонується розробка 

адаптивного інтерфейсу користувача, здатного до адаптації під його 
потреби. Наприклад, розглядаючи модель студента, система 
повинна корегувати подання навчального матеріалу, темп і стиль 
викладання, включаючи: адаптацію до рівня знань особи, що 
навчається; адаптацію до цілей навчання студента; адаптацію до 
здібностей, типу особистості і стилю навчання. В свою чергу, 
система повинна отримувати зворотний зв'язок від користувача для 
здійснення автоматичного покращення. Також, система повинна 
зберігати історію дій користувача та навчального прогресу, для 
надання подальших рекомендацій. 

Активне постачання інформації. Інтелектуальні агенти повинні 
мати доступ до усіх джерел інформації та забезпечувати 
користувачів інформацією. Взаємодіючи між собою та 
використовуючи досвід роботи інших користувачів з певними 
навчальними матеріалами, агенти зможуть надавати відгуки та 
рецензії на них. Агенти відслідковують професійні інтереси 
користувача. 

Ефективний пошук та навігація. Підхід припускає опис 
властивостей, відносин і класифікацій різних інформаційних 
одиниць за допомогою онтологій. Це дозволить більш просто 
обновлювати структуру порталу й використовувати онтологічні 
структури при пошуку, наприклад шляхом автоматичного звуження 
або розширення використовуваних при пошуку термінів. Обробка 
запитів користувача повинна включати обробку контенту, 
контексту та структури інформації [6]. 

Архітектура освітньої платформи 
Архітектура освітньої платформи зображена на рис. 1. Тут 

використовується висхідний підхід до проектування інформаційної 
структури порталу. Він полягає у створенні вихідного порталу з 
якоюсь початковою онтологією й базовою інформаційною 
структурою, а потім інкрементного розширення по мірі уточнення.  

У платформу можна додавати нові сервіси та розширювати 
базову онтологію, але це відповідним чином вплине на 
ефективність навчання та роботи з даною платформою усіма 
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користувачами. При додаванні нових структурних зв’язків в 
онтологію потрібно слідкувати за поновленням форми для записів 
даних, процедури перевірки їхньої правильності й форми пошуку 
(додавання нових зв’язків на сторінці, понять або полів у пошуковій 
формі). Однак, якщо вони будуть генеруватись із системної 
онтології, то це може бути зроблено автоматично або 
напівавтоматично. 

 

 
Рис. 1. Архітектура освітньої платформи 

Таким чином, платформа буде постійно розвиватися та 
еволюціонувати. І це є основною рисою екологічного підходу до 
проектування освітніх середовищ Джорджа МакКала, [7]. 

Архітектурно, дана платформа складається з користувачів, котрі, 
використовуючи авторські інструменти та інтелектуальних агентів, 
отримують доступ до освітнього контенту на сервері, 
використовуючи високорівневі освітні сервіси, а сервер володіє 
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достатнім інтелектом для здійснення персоналізації (personalization) 
навчальних задач, які він підтримує.  

Важливою ключовою компонентою в даній архітектурі є брокер 
сервісів, котрий сприяє комунікації між постачальниками сервісів 
та стороною, що запитує. Більш точно, він робить спробу 
співставлення запиту сервісу до найближчого доступного сервісу, 
що може забезпечити функціональність запиту. Сервіси 
взаємодіють з сховищем знань та приєднуються, так би мовити 
підписуються на відповідні онтології. Інші ресурси у сховищі 
включають шаблони, документи та дані. 

Авторські інструменти та інтелектуальні агенти. 
Авторські інструменти використовуються для генерації нового 

контенту та перегляду уже існуючого. Прикладами таких 
інструментів може бути графічний інтерфейс користувача, 
інструменти для здійснення анотації документів, інструменти для 
генерації запиту, інструменти для розширення структурних зв’язків 
онтології. 

Роль інтелектуальних агентів уже не раз описувалася вище і 
полягає у забезпеченні користувачів усією необхідною інформацією 
для здійснення навчального процесу та роботи з платформою. 
Інтелектуальні агенти повинні мати доступ до усіх джерел 
інформації та опиратися під час пошуку на рівень знань, попередній 
досвід та інтереси користувачів, котрі вказують ці характеристики у 
своєму профілі. 

Сервіси та брокер сервісів 
Як вже зазначалось вище, брокер сервісів є так би мовити 

посередником між постачальниками сервісів та стороною, що 
запитує. У платформі варто реалізувати реєстрацію кожного з 
сервісів, для подальшої роботи через брокера.  

На рис. 1 зображений блок сервісів, в перелік якого входять 
наступні послуги: online курси, нотифікація, аутентифікація, 
оцінювання, поставка матеріалів, керування ресурсами, 
семантичний пошук, візуалізація, агрегація, зона дискусій, модуль 
ранжування, модуль шаблонів, сервіс закладок, сервіси AQUA та 
SES.  

Користь нотифікації можна розглядати у контексті сповіщення 
користувачів про появу нової інформації по обраній тематиці, або ж 
як систему нагадувань. 
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Послуга оцінювання дозволяє спостерігати за прогресом 
студента, і що більш характерно, викладач сам може формувати 
шкалу оцінювання в залежності від виконуваної роботи. До цього 
сервісу також можна віднести опцію тестувань, котрі буде 
проходити студент для визначення його рівня знань. 

Семантичний пошук відповідає новаторству SW у пошуку за 
концепціями, ідея якого полягає у: пошуку сутності, яка відповідає 
фразі запиту у описах онтологій, пошуку сутності у екземплярах 
онтологій, які анотують веб-ресурси і презентація віднайдених 
ресурсів користувачу. Таким чином, покращується точність 
пошуку, спрощується виведення нових знань. 

Функція агрегації вбачається у отримуванні даних з різних 
інформаційних джерел, фільтрації та інтеграції усієї доступної 
інформації у сховище знань. Передбачається, що збором інформації 
будуть займатися агенти. Важливо, щоб були реалізовані політики 
керування агрегаторами, що будуть обмежувати ці джерела таким 
чином, щоб джерела, що містять неадекватну інформацію, 
видалялись зі списку агрегування. 

Дискусійна зона полягає у наданні користувачам можливості 
спілкуватись з іншими користувачами, засобами чатів, форумів, 
блогів та ін. 

Модуль ранжування запитів полягає у ранжуванні коректних 
відповідей на запити у тому випадку, коли їх декілька, на основі 
семантичної схожості баз знань. 

Ідея модуля шаблонів також запозичена з специфікації 
архітектури порталу SEAL, і полягає у генерації HTML-форми для 
кожного поняття, для якого користувач може створювати 
екземпляри. Модуль шаблонів можна ще розглядати з боку 
створення профілів користувача, котрі можуть розширюватись або 
ж використовуватись у початковому стані. 

Ідея сервіса закладок взята з працюючого сьогодні порталу 
del.icio.us і полягає у тому, що користувачі створюють свої каталоги 
улюблених лінків, описуючи їх метатегами (RDF-даними), що 
дозволяє іншим користувачам легко їх віднайти, а системі 
згенерувати рекомендації по відгукам та іншим метрикам. 

Опис сервісів AQUA та SES поданий відповідно у [8, 9]. 
Компонента AQUA (a question-answering component) була 
розроблена для роботи над гетерогенними джерелами. Спочатку 
AQUA намагається дати відповідь на запитання, використовуючи 
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власну базу знань середовища. Якщо ж у базі знань/даних не 
знаходиться відповіді, то AQUA намагається знайти її на веб-
сторінках у Інтернеті. AQUA побудована на роботі з онтологіями і, 
навіть, може здійснювати анотацію сторінок по мірі їх знаходження. 
SES (student essay service) – сервіс для анотування аргументації в 
студентських есе, що допомагає останнім писати кращі роботи, 
котрі відповідають на запитання, поставлені в меті роботи. Автори 
цього сервісу використовують підхід комбінування сигнальних фраз 
з множиною шаблонів. SES теж безпосередньо працює з 
онтологіями і може використовувати сервіс візуалізації анотацій 
для вивчення користувачем. Користь даного сервісу очевидна – це 
надання студентам зворотного зв’язку та, навіть, можливого 
оцінювання робіт. Тут чітко прослідковується роль викладачів, 
котрі є «експертами есе» і котрі мають знання про те, що повинно 
міститися в есе. Модуль ранжування, сервіс закладок, послуги 
AQUA та SES розглядаються нами як додаткові опції до базової 
архітектури освітньої платформи. 

Блок персоналізації 
В принципі, в даній архітектурі освітньої платформі для 

зображення її функціональності достатньо блоку сервісів, але нами 
було вирішено виокремити блок персоналізації для наочної 
ілюстрації її переваг та ефективності такої платформи. 

На рис. 1 показано, що блок персоналізації складається з моделі 
студента, моделі викладача та планувальника. Ми також вважаємо, 
що для більш ефективного здійснення організаційної та 
контролюючої функції над платформою, можна розглядати ще 
моделі адміністратора та експерта зі знань. Але оскільки 
безпосередньої участі у набутті знань вони не приймають, було 
вирішено не включати їх до базової архітектури. Адміністратор 
повинен здійснювати контроль над надійною роботою платформи, а 
експерт зі знань – над достовірністю, ефективністю та 
релевантністю інформації та даних. У деяких випадках, 
адміністратора та експерта можна розглядати як одне ціле або як 
одну дійову особу, і, більш того, викладачі та студенти можуть бути 
також експертами та адміністраторами, що напряму залежить від 
реалізації платформи, розподілення ролей та керування правами 
доступу. 

Планувальник виконує функції допомоги у роботі викладача та 
студента. Він може використовуватись для вибору, підготовки та 
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адаптації предметних матеріалів в подальшому наданні студентові. 
Він також може порівнювати розклади особистого часу студента та 
викладача і шукати оптимальний для їхньої взаємодії. Користувач 
може використовувати планувальник як календар, де буде вносити 
події, після чого система буде відповідним чином реагувати. 
Планувальник може використовуватись системою для допомоги 
викладачу в слідкуванні за прогресом в навчанні студента, 
контролюючи виконання завдань, вносячи проміжні оцінки, за 
раніше розробленою викладачем шкалою оцінювання. 

Тобто, фактично, планувальник формує модель студента на 
протязі усього навчання, зберігаючи історію дій студента та 
навчального прогресу. У випадку моделі викладача, планувальник 
допомагає в організації та управлінні навчальними курсами, 
слідкуванні за навчанням студентів, виконанні адміністративних 
завдань, та також відслідковує історію дій викладача. 
Інтелектуальні агенти будуть технічними складовими у реалізації 
таких функції. Зауважимо, що, фактично, планувальник теж є 
одним з сервісів платформи і мав би входити у відповідний блок на 
архітектурі, але оскільки він безпосередньо відноситься до поняття 
персоналізації, нами було вирішено виокремити його у цьому блоці. 

В даній архітектурі передбачається, що викладач буде 
постачальником контенту, а студент – споживачем. Хоча ясно, що 
все буде залежати від конкретної реалізації і в деяких випадках ролі 
можуть мінятися. 

Більш загально, описаний вище процес буде виглядати 
наступним чином. Під час роботи з контентом, кожному 
постачальнику надаються авторські інструменти, з інтегрованими 
інтелектуальними агентами, про які йшлося вище. Персональний 
інтерфейс користувача забезпечує його необхідною 
функціональністю, зважаючи на його профіль та інформує про 
новий доступний контент. Процес розробки процесу контролюється 
інтелектуальним агентом у взаємодії з використовуваними 
інструментами. Крім того, агент навчається контекстуально на 
взаємодії користувача з запропонованим контентом, та адаптується 
під його потреби. У цьому вбачається користь для наступних 
користувачів цього ж контенту, котрі вже будуть отримувати 
адаптовану та більш ефективну інформацію. 

Споживачі контенту, в свою чергу, можуть обговорювати надану 
їм інформацію, вносити свої корегування, формувати замітки (в 
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даному випадку, знову випливає питання правильної організації і 
розподілення прав користувачів до редагування інформації). Такі 
користувачі також отримають підтримку агентів і зможуть, 
наприклад, з їхньою допомогою знаходити схожих по інтересах 
користувачів, та формувати групи. 

Сховище знань 
Під сховищем знань розуміються усі ресурси, необхідні для 

здійснення ефективного навчального процесу. На рис. 1 у окремі 
групи виділені онтології, шаблони, документи та дані. Зрозуміло, 
що онтології забезпечують семантичне ядро платформи. Під 
шаблонами розуміються шаблони профілів користувачів та усі інші, 
що були зроблені користувачами за допомогою сервісу модуля 
шаблонів. Документи та дані безпосередньо містять навчальний 
контент. 

Сховище знань повинно володіти властивістю масштабованості 
для інтеграції нових даних. 

Приклад сценарію використання запропонованої освітньої 
платформи 

Для ілюстрації архітектури давайте уявімо собі один з можливих 
наступних сценаріїв. Людина потрапляє на сайт з метою отримання 
освітніх послуг і шукає відповідний online-курс: брокер здійснює 
керування запитом за допомогою інтелектуальних агентів та 
повертає множину варіантів, що відповідають запиту. Якщо не 
знайдено ні одного курсу, користувач може зареєструватись на 
послугу нотифікації. У іншому випадку, користувач може вибрати 
підходящий курс з запропонованих і остаточно вирішити з 
бажанням реєстрації на цей курс. 

Процес реєстрації може розглядатися як комплекс декількох 
сервісів, наприклад таких як реєстрація в системі (відповідає 
сервісу «керування ресурсами»), створення підтверджувальної 
нотифікації, створення облікового запису 
(аутентифікація/авторизація), вибір профілю користувача (модуль 
шаблонів), можливо внесення туди власних корегувань, тобто 
створення власного профілю користувача, постачання навчальних 
матеріалів (сервіс «постачання матеріалів»). За допомогою 
анкетування та опцій для формування освітнього запиту 
визначаються цілі студента, орієнтовний час, який він готовий 
приділити навчальному процесу. Далі пропонується пройти 
відповідне тестування для визначення поточного рівня знань нового 
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студента. Студент може долучитися до певної групи, котра уже 
підписана на даний курс.  

На основі отриманої інформації формується освітній запит до 
системи і як результат буде згенеровано відповідний рівень 
обраного курсу. Після того, як все це пройдено, студент може 
починати курс. Далі, в процесі навчання студент буде звірятись зі 
своїм планувальником, взаємодіяти, якщо буде потрібно, з 
викладачем (агенти знайдуть оптимальний час у розкладі для їхньої 
взаємодії), робити замітки, обговорювати навчальний контент у 
дискусійній зоні та надавати зворотній зв’язок системі для її 
адаптації. 

В процесі навчання система повинна постійно наглядати за його 
ходом, здійснювати багаторівневий моніторинг навчального 
процесу. Може діяти принцип наскрізного контролю знань, що 
реалізується завдяки сервісу генерації тестів і забезпечує постійний 
нагляд за прогресом у навчання. У відповідності до цього принципу 
студентові ненав’язливо пропонується проходити короткі тести по 
пройденим темам та по темам, що очікують свого проходження. Це 
дає змогу збирати цінну інформацію про навчання та моделювати 
знання системи про учня. Крім того, може аналізуватись 
статистична інформація про активність користувача, статистика 
відвідувань, часу проведеного над тією чи іншою ділянкою 
навчального матеріалу. В результаті цього навчальні курси постійно 
адаптуються, відповідним чином реагує система генерації 
інтерфейсу (сервіс візуалізації), система порад, підказок та 
рекомендацій. 

Висновки 
У даній праці був запропонований проект освітньої платформи, 

що використовує переваги технології Semantic Web. Було 
сформульовано перелік принципів, котрим повинна відповідати 
дана система, а саме: орієнтація на відкриті стандарти та технології; 
дружній інтерфейс користувача; здатність системи до адаптації під 
потреби користувача, персоналізація; масштабованість, 
розподіленість та інші. Було спроектовано архітектуру відповідної 
платформи, компонентами якої є авторські інструменти, 
інтелектуальні агенти, брокер сервісів, блок персоналізації, блок 
сервісів, та сховище знань. Під час деталізації кожної компоненти, 
був поданий опис функцій, що вони можуть виконувати. 
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Загалом, опис специфікації такої платформи мав на меті 
показати переваги та перспективи в здійсненні освітньої зміни, ціль 
якої збільшити ефективність, гнучкість та доступність освіти та 
зменшити встановлені витрати. Зрозуміло, що для набуття таких 
рис та реалізації ефективної освітньої платформи, спочатку повинні 
бути вирішені проблеми регулювання, підтвердження якості та 
реалізовані специфічні концепції управління доступом до 
редагування спільних онтологій, класифікаційних схем, анотуванню 
ресурсів. 

Розробка й впровадження технологій SW на даний момент є 
магістральним напрямом розвитку web-технологій. 
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В статті розглядається необхідність і умови організації 
інформатизації навчання, що спирається на сучасні інформаційні 
технології, принципи інформаційного суспільства і відкритої 
освіти. Акцентується увага на ролі інформатичної культури 
особистості в контексті становлення інформаційного суспільства 
та реалізація ідеї освіта впродовж життя. 
 

Перехід від індустріального до інформаційного суспільства 
позначився на всіх без винятку сферах діяльності та існування 
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людини, вніс корективи і зміни навіть до системи світогляду 
особистості. Такі зміни зумовлені рядом факторів, і зокрема, 
стрімким прогресом людства в усіх без винятку сферах життя, що 
ставить нові вимоги до професійної освіченості людини і способів 
здобуття такої освіченості. В сучасному суспільстві вміння 
здобувати інформацію є одним з основних показників 
професіоналізму особистості. Володіючи необхідною інформацією, 
а також вміючи її швидко отримувати, залучаючи останні 
досягнення інформаційно-комунікаційних технологій, працівник 
завжди буде виступати професіоналом сучасного суспільства, 
конкурентоспроможним фахівцем тощо. 

Перехід до інформаційного суспільства суттєво впливає на 
освіту, особливо на професійну підготовку фахівців. Як зазначає 
С.О. Сисоєва [1], це стосується не тільки змісту, форм і методів 
навчання, а й самого розуміння сучасної професійної освіти як 
неперервної, спрямованої на формування творчих людей 
глобального інформаційного суспільства ХХІ століття, здатних до 
саморозвитку та навчання упродовж життя, тобто так званої 
цілежиттєвої освіти. 

Тенденція до постійного саморозвитку, самовдосконалення, 
самонавчання, тобто самостійного орієнтування в сучасному 
інформаційному суспільстві, вибір способів здобування інформації 
вимагає від особистості усвідомлення значення неперервної освіти 
в її житті. Професійна освіта має давати людині впевненість в її 
постійному соціальному зрості, професійній мобільності, 
конкурентоспроможності на ринку праці, в тому числі 
європейському та міжнародному. 

У сучасних умовах набули розвитку різні підходи до визначення 
поняття «неперервна освіта» та «неперервна професійна освіта» [1]. 

Неперервна освіта (ціложиттєва освіта) включає в себе всі види 
навчання; є неперервним процесом по оволодінню необхідними 
знаннями, навичками, цінностями, що надає можливість людині 
професійно себе реалізувати та підвищувати кваліфікацію протягом 
усього життя. Неперервна освіта може носити формальний та 
неформальний вид освітньої активності, включає навчання в 
найрізноманітніших галузях та відображає неперервний процес 
розвитку людини та сприяє постійній адаптації людини до постійно 
змінюваного світу [1, 2]. 
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Неперервна професійна освіта має виключне значення як для 
самої особистості, так і для держави. Стосовно особистісного 
контексту неперервна професійна освіта має виступати як цілісна 
педагогічна система, яка організаційно, змістовно й технологічно 
забезпечує потреби людини у навчанні, підвищенні професійної 
компетентності, що відповідає запитам особистості. Стосовно 
державного значення — вона забезпечує стабільність розвитку 
суспільного виробництва, є засобом відтворення його 
інтелектуального, духовного і культурного потенціалу, має стати 
пріоритетом соціальної державної політики [3]. 

Такий підхід до неперервної професійної освіти визначив і нові 
орієнтири: 

 охоплення неперервною професійною освітою — 
неформальної освіти, самоосвіти, освіти дорослих; 

 недопустимістю перенесення попередніх досягнень 
педагогічної науки в умовин навчання людей з різним 
життєвим і професійним змістом. 

Це активізує пошук нових підходів до навчання всіх категорій 
населення. Педагогіка реагує відповідним чином на зміни в 
суспільстві, пропонує нові технології навчання, які реалізовуються 
в школі, професійних технічних навчальних закладах, вищих 
навчальних закладах та інших закладах освіти. На даний момент 
особливої уваги дослідників потребує освіта дорослої людини, 
оскільки розроблені в педагогіці форми, методи та технології 
навчання базуються на особливостях дітей різного віку чи 
студентства (педагогіка вищої школи) і їх застосування при 
навчанні дорослої людини не може бути ефективним. На яких 
принципах має базуватись дана освіта, які форми, методи навчання 
найефективніше сприятимуть освітньому процесу дорослої людини. 
Та найголовніше, оскільки доросла людина обмежена в часі, через 
роботу, сім’ю, постійно зростаючі вимоги до неї як до професіонала 
своєї справи, вона має вимагати затрати мінімум часу, але 
максимальний освітній результат. 

Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та 
світу, серед яких Австрія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, 
Німеччина, Франція, деякі країни Східної Європи: Угорщина, 
Румунія, Молдова, Литва, Латвія та ін. — розпочали ґрунтовну 
дискусію, яка й досі триває на міжнародному рівні, навколо того, як 
дати людині належні знання, вміння та компетентності для 
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забезпечення її гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, 
що швидко розвивається [4]. 

Всі ці трансформаційні процеси суспільства розкривають 
актуальне на сьогодні поняття компетентності особистості. На 
сьогодні компетентність особистості є своєрідним показником 
готовності особистості до життя, що дає можливість визначити 
здатність людини до подальшого особистого розвитку, активної 
участі у житті суспільства. 

В основу концепції «компетентності» покладено ідею виховання 
компетентної людини та працівника, який не лише має необхідні 
знання, професіоналізм, високі моральні якості, але й уміє діяти 
адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи набуті ним знання 
і беручи на себе відповідальність за певну діяльність [5]. Ідея 
компетентнісної освіти стає домінантою всіх основних перетворень 
освітянської сфери, дана освіта має стати якісним показником 
конкурентоспроможності особистості, навчити людину 
застосовувати сучасні технології і знання. Однією із основних 
компетентностей, якими має оволодіти людина впродовж життя — 
є компетентність з інформаційних технологій, точніше 
інформатична компетентність, яка на даний момент є ключем для 
розвитку нового глобального інформаційного суспільства. 

Глобальне інформаційне суспільство — суспільство, в якому всі 
процеси пов’язані із широким розповсюдженням нових освітніх 
технологій, що безпосередньо опираються на використання 
сучасної комп’ютерної техніки, так і суттєвим розширенням 
можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку 
людини [1]. 

Сьогоднішнє суспільство з кожним днем ставить все нові і нові 
завдання перед людиною в контексті її освіченості, способах 
пошуку нової інформації, її накопиченні, опрацюванні та 
використанні на практиці набутих знань. Такому суспільству 
притаманні особливі ознаки: 

 це суспільство нового типу, що формується в результаті 
глобальної соціальної революції, основою якої є вибуховий 
розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій; 

 нове суспільство є суспільством знань. Знання, яке 
набувається насамперед завдяки доступу до інформації, 
постає основою благополуччя людини і держави; 
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 нове суспільство є глобальним і базується на глобальному 
характері інформації: обмін інформацією не має часових, 
просторових та політичних кордонів; 

 нове глобальне суспільство сприяє взаємному проникненню 
культур, яка і має передбачати орієнтацію суспільства в 
інформаційному просторі [1]. 

Як показує практика інформатична компетентність сформована 
здебільшого у молодого населення України, значно гірша ситуація 
із дорослим населенням. Тут часто постає питання не лише про 
низький рівень сформованості даної компетентності, а інколи про 
повну відсутність даної компетентності, що є негативним фактором 
для подальшого ефективного розвитку інформаційного суспільства. 
Адже інформаційне суспільство є суспільством знань нового типу, 
для якого вирішальний чинник розвитку є якісна робота у напрямі 
продукування нових знань та технологій, підготовка професійних 
кадрів, що адаптовуються до швидких змін суспільства, а це в свою 
чергу вимагає від всіх учасників належного рівня знань. В такому 
суспільстві виникає постійна потреба навчання, підтримка рівня 
знань відповідно сучасним вимогам в кожного члена такого 
суспільства, але зважаючи на шалений потік інформації їй важко 
впоратись самій. В ситуації, що склалась необхідно залучення 
«ефективного помічника», який би значно прискорив процес 
обробки інформації, її класифікації, зберігання — таким 
помічником є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

ІКТ технології надають можливість ефективно реалізувати 
навчання, зокрема навчання дорослого населення. Знання 
комп’ютера стає необхідною умовою розвитку особистості, але не 
достатньою. Зараз гостро постає питання використання глобальної 
мережі Internet в цілях пошуку та розповсюдження інформації, що 
значно скорочує затрати матеріальних та людських ресурсів. 
Грамотне поєднання даних технологій та принципів педагогіки, 
психології дає значний поштовх розвитку якісно нових освітніх 
технологій, що мають на меті озброєння учасників навчального 
процесу не просто знаннями, а ефективним способом їх здобування, 
обробки, систематизації, розповсюдження і т.д. На сьогодні це 
вимагає розробки нових інформаційних технологій (НІТ) навчання, 
удосконалення вже існуючих технологій, одним із результатів якого 
буде сформованість інформатичної компетентності учасників 
навчального процесу. 
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На основі нових інформаційних технологій навчання відбудеться 
перехід до інформативного розвитку суспільства. Дана технологія 
охоплює створення, впровадження і розвиток комп’ютерно-
орієнтованого навчального середовища. Метою є підготовка 
особистості до повноцінного життя в інформатизованій державі, 
підвищення якості освіти [6]. 

До таких навчальних технологій можна віднести: 
 курси комп’ютерної грамотності, що мають на меті 

сформувати базові поняття про комп’ютер та можливості 
використання цих знань на практиці, це так званий 
мінімальний рівень сформованості інформатичної 
компетентності; 

 курси «Intel навчання для майбутнього» — формують 
додаткові знання реалізації інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі [7]; 

 дистанційна освіта (ДО) — за останні роки така форма освіти 
набула актуальності, але часто за цим може стояти заочна 
форма навчання. ДО — це відкрита система навчання, що 
передбачає активне спілкування між викладачем і студентом 
за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така 
форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу 
навчання, її може отримати будь-яка бажаюча людина, при 
цьому гармонійно поєднавши навчання та повсякденне життя 
та ін.. [8]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що дотримання низки педагогічних 
умов, урахування загальних характеристик дорослого слухача й 
відповідних принципів навчання, розробка нових та вдосконалення 
вже існуючих нових інформаційних технологій навчання лише 
сприятиме ефективному навчанню дорослих. Дане питання 
залишається відкритим і надалі, подальшого дослідження 
заслуговують проблеми професійно та інформатичної 
компетентності, як основних чинників гармонійного розвитку 
особистості. 
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Инновационная модель становиться ключевым фактором развития 
в условиях глобализации и информационных революций. 
Инновационное образование есть основным приоритетом этого 
развития. Для трансформационных стран значительный 
потенциал успешных изменений создают транзитивные 
технологии. 

 
Динамика развития современного мира - взаимозависимость и 

активная конкуренция традиционных и новых центров мирового 
развития. Это прежде всего проявляется как взаимосвязь процессов 
глобализации, регионализации, локализации. Причем развитие 
новых центров (например, Китая) активно сочетает инновации и 
транзиты, опирается на достижения информационного общества и 
информационную экономику традиционных центров. Данные 
процессы значительно активизировал мировой экономический 
кризис 2008 года, в условиях которого страны, ориентированные на 
использование потенциала современной информационно-
технологической революции, находят более быстрые решения по 
выходу из кризиса и закреплению новых приоритетов развития на 
инновационных платформах. 

Все зависит от эффективности определения точек приложения 
усилий и активном массовом внедрении инноваций. В декабре 2008 
года американский Национальный аналитически-разведывательный 
совет (National Intelligence Council) опубликовал доклад 
«Глобальные тенденции в 2025 году – мир, который меняется» 
(http://www.eu-edu.org/news/info/113). В документе осуществлена 
попытка прогноза основных тенденций развития современного 
мира. Отдельное внимание уделено вопросом образования. По 
мнению авторов, образование стало «основной детерминантой» 
экономических результатов и потенциала стран мира в 2025 году, 
когда равность возможностей и доступность среднего и высшего 
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образования станет одним из приоритетных критериев успешности 
любого общества и его инновационного потенциала. При этом была 
отмечена тенденция резкого повышения доли новых экономических 
центров в мировой экономике, что повлечет за собой снижение 
влияния традиционных лидеров на рынке высоко 
квалифицированных работников даже таких стран как США и 
возрастание доли таких стран, как Китай. 

Для трансформационных государств типа Украины выход из 
кризиса определяется не только местом в посткризисном мире, но и 
потенциалом изменений, которые определяют общий потенциал 
возможностей ее развития. Речь идет об уровне информатизации 
общества и готовности человеческого капитала как накапливать 
информацию, так и преобразовывать ее в конкретные 
технологические решения. При этом много зависит подготовки 
человека к жизни при условиях постоянных изменений и 
необходимости инноваций. Возможности человеческого капитала 
превращаются в ключевой фактор успешности страны. Именно 
поэтому происходят интеграционные процессы в мировом 
образовании - от процессов признания эквивалентности ровной 
подготовки специалистов. Уровень образования начинает 
определять экономический, социальный, информационный, 
культурный потенциал общества. Темпы обновления и изменений в 
образовании должны опережать темпы обновления экономики. В 
этой связи актуализируется проблема успешности личности, 
региона, страны в целом. Но ключевым фактором этих процессов 
становиться информационная и инновационная культура, которые 
пронизывают все технологические решения. Инновационное 
направление развития требует как адаптации современных 
достижений к своим реалиям, так и помогает определить 
направления собственных прорывов. В этих условиях возрастает 
роль транзитов и технологий транзитивности. А это требует новых 
технологий аккумуляции знаний по всем направлениям, 
разграничение знаний и информации при формировании 
образовательных стратегий, основанных на формировании 
способности к инновациям, креативному мышлению и 
деятельности, формированию современной, эффективной, 
конкурентоспособной информационной инфраструктуры. 

Следует учитывать и значение культурного фактора, так как 
транзитивность всегда связана с взаимодействием культур, кросс - 
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культурными взаимодействиями. По-видимому, одним из главных 
вызовов современного развития есть способность к конкуренции 
через сотрудничество. Темпы внедрения инноваций во многом 
зависят от темпов адекватности человеческого капитала тем 
информационным массивам, которые находятся в их основе. 

Сегодня жизнь требует формирования личности, способной жить 
и действовать в условиях постоянных изменений и включаться в 
создание этих изменений, актуализируется потребность синтеза 
знаний и компетенций, развитости критического мышления, 
навыков моделирования, упреждения рисков. 

Темпы наращивания информационных массивов ставят на 
повестку дня целый ряд новых вопросов. Среди них можно 
выделить такие. Что есть знаниями, а что есть информацией? Какое 
между ними соотношение? Насколько образование отстает от 
новейших знаний и как преодолеть данный разрыв? Как 
подготовить выпускника в соответствии с быстроменяющейся 
структурой экономики и изменения качеств рабочей силы? 
Насколько разрывы образовательных систем закладывают разрывы 
в уровнях развития отдельных стран и регионов? Что есть целью и 
смыслом образования и на стратегиях и технологиях 
(коммуникативных, информационных, ИКТ и ИТ) о должно 
основываться? 

Ответы на эти вопросы-вызовы определят не только развитие 
образования в каждой отдельной стране, но и перспективы 
мирового развития в целом. Во всех развитых странах сегодня 
целью образования есть не усвоение информационных массивов, а 
на модели гибкого мышления и способность к практическим 
решениям (точнее к технологиям их осуществления). Именно 
поэтому все развитые государства сегодня сориентированы на такие 
образовательные стратегии: 

 «Образование на протяжении жизни». Смыслом образования 
есть не простое усвоение информации, а способность на 
основе имеющейся информации создавать новую, выходить 
на «технологии решений», предоставление другим 
возможность использовать свои достижения. 

 «Треугольник знаний». Знания превращаются в основу 
проведения исследований, исследования – в разработку 
технологического цикла решения практической проблемы. 
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 «Образование через действие». Для решения проблемы, 
осуществления практических действий необходимо освоить 
определенные массивы знаний и практического опыта. 
Наряду с этим большую роль играют и образовательные 
стратегии, которые предлагаются ЮНЕСКО. Прежде всего, 
«информационные технологии в образовании для всех». 

Внедрение этих и других стратегий предполагает новые подходы 
к взаимодействию систем образования. Если вызовом глобализации 
есть постоянные информационно-технологические революции, то 
одним из направлений ответов есть формирование международного 
образовательного пространства. Именно этим, наверное, и 
определяется тот факт, что 45 стран, приняли решение 
присоединиться к европейскому образовательному пространству, 
что значительно больше, чем количество государств, входящих в 
ЕС (27). Напомним, что «Болонский процесс» странами Евросоюза 
рассматривается как фактор создания высоко конкурентоспособной 
экономики. Способность общества получать результативность от 
технологических изменений сегодня во многом зависит от 
образовательных предпосылок. 

Если раньше целью образования было закрепить определенные 
знания, то сегодня это уже иной уровень постановки проблемы – 
научить расширять свои знания путем включенности в решения 
новых задач и самим создавать знания. Поэтому акцент с 
абсолютизации университетского образования переносится на 
образование на протяжении жизни, в котором университетское 
образование есть лишь ступенью к дальнейшей функциональности, 
продвижению и формированию себя как личности. В данном 
направлении будет преобладать инновационный поиск (именно в 
таких случаях возникает потребность и практика пробивных 
инноваций), креатив, корпоративное взаимодействие, постоянный 
поиск новых стратегий достижения результатов. Успешность 
трансформационных инноваций обеспечивается адекватностью 
вызовам времени, во-первых, программ развития, которые 
способны технологически обосновать и реализовать за время 
пребывания у власти элиты, а во-вторых, пониманием населением, 
личностью своего места в этих изменениях (того как и где 
сформировать качества, позволяющие использовать эти изменения 
для решения стратегических и локальных проблем своей жизни). 
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Фактически образование сегодня ориентировано на 
формирование готовности к самоменеджменту, разработке 
индивидуальных и командных стратегий жизненного успеха. Опыт 
свидетельствует, что это возможно только в условиях модели 
партнерства в образовании, расширении международных контактов, 
ученических и студенческих научных исследований реальных 
социальных, экономических, культурологических проблем, 
формирования, привлечения науки до формирования кластеров и 
инновационных центров. Выбор приоритетов, ресурсов, 
упреждение рисков в стратегиях развития определяет реальный 
спектр возможностей для самореализации общества, отдельных 
регионов, социальных групп, личности. Но при этом возникает не 
только система перспектив, но и система вызов и рисков. 

В современном мире для каждой страны, стремящейся сделать 
инновационный прорыв, возникают значительные перспективы в 
области приоритетного развития самых высокорентабельных 
отраслей, увеличения валового продукта не на сырьевой основе, 
эффективной социальной политики. Но главное – инновационное 
направление развития создает перспективы в определение места 
страны в региональном и мировом развитии в 21 веке. 

Это полностью меняет содержание современной философии 
образования. Основным приоритетом образования становится 
способность к инновационной деятельности и массовому 
внедрению современных информационных технологий, например 
виртуальных образовательных и научных сетей. 
 

BASE SET-THEORETICAL MODEL OF TELEMATIC BASED 
INFORMATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Kolos Valentina 
 International Research and Training Center for Information Technology 

and Systems, Kiyv, Ukraine 
Telematic based informative educational environment (TIEE) subsystems 
system constitutive factors and system functions are described in the 
paper. The model that allows describe types and essence of the relations 
between TIEE considerable structure elements and define notion of the 
balanced structure is proposed. 
 



 82 

БАЗОВА ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
Колос В.В. 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 
та систем, м. Київ, Україна 

В статті визначені системоутворюючі фактори та системні 
функції підсистем телекомунікаційного інформаційно-освітнього 
середовища та пропонується модель, що дозволила визначити 
типи і суть відносин між його істотними структурними 
елементами, а також формально визначити поняття 
збалансованої структури. 
 

Вступ 
Розв’язання проблеми задоволення освітніх потреб громадян 

України тісно пов’язане з розвитком національного інформаційного 
простору, основними структурними елементами та основою 
функціонування якого є телекомунікаційні інформаційно-освітні 
середовища (ТІОС). На сьогодні є актуальним формування 
комплексного підходу до розгляду ТІОС, що відображає всю 
повноту його функціональних особливостей та забезпечує 
формування збалансованої структури, підтримує розгляд з єдиних 
позицій проблем, пов’язаних з проектуванням навчального процесу 
та організаційних аспектів функціонування. 

Метою моделювання є створення формального опису 
структурної схеми [1] ТІОС, визначення системоутворюючих 
факторів і системних функцій його підсистем та дослідження типів і 
суті відношень між суттєвими структурними елементами. 

Суттєві складові ТІОС 
Виходячи з структури ТІОС, з урахуванням мети моделювання, 

виключимо з розгляду технології як несуттєві складові, вважаючи їх 
представленими в підсистемах ресурсів і системах гнучкого 
дистанційного навчання (СГДН) – {СГДНi}, i=1,2… 

Представимо ТІОС у вигляді моделі системи, базовою 
множиною якої є: 

1. Підсистема навчальних, методичних і інформаційних ресурсів 
ПР із базовою множиною РР; позначимо через IR множину 
ідентифікаторів елементів множини PР: 
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системоутворюючий фактор – метаданні, вони ж і визначають 
відносини на РР (структуру колекцій);  

системна функція – Ф(x): x -> р, де х – атрибути ресурсу 
(відповідно структурі метаданних), pPP. 

2. Множина педагогічних підсистем {СГДНi}, i=1,…,n: 
a) системоутворюючий фактор – ціль навчання, що є проміжною 

ціллю, сформованою процесом цілеутворення телекомунікаційної 
освітньої організації (ТОО). Як відомо, цілі освіти виконують 
системоутворюючу функцію педагогічної діяльності; 

b) системна функція - приріст знань, умінь і навичок учнів, 
відповідно до проміжної цілі навчання, звідки виходить, що це 
цілеспрямовані підсистеми. 

3. Телекомунікаційна інфраструктура (ТІ) – підсистема ТІОС 
(фактично це технічне, клієнтське й системне програмне 
забезпечення ТІОС), нехай <IS,{rli}> – її базова модель, i=1,2, …, 
n1: 

c) системоутворюючий фактор – зв'язки інформаційної взаємодії 
в рамках ТІОС; 

d) системна функція – забезпечити транспортування 
інформаційних потоків, а також зберігання інформаційно-освітніх 
ресурсів і доступ до них, тобто реалізацію сервісів; 

4. ТОО – лідируюча підсистема, оскільки реалізує процес 
цілеутворення (цілеспрямований процес досягнення мети задачі, що 
надійшла в ТІОС): 

e) системоутворюючий фактор – загальна, скоординована 
діяльність учасників (персоналу) ТОО для забезпечення реалізації 
функцій ТІОС, тобто взаємна відповідність функціонування 
складових організаційно-функціональної структури, що являє 
собою дану організацію; 

f) системною функцією ТОО є рішення задач, реалізоване в 
рамках ТІОС. Наприклад, для задачі навчання – забезпечити 
приріст знань, умінь і навичок учнів, відповідно до глобальної мети 
навчання.  

Таким чином, системною функцією ТІОС є продукування знань, 
умінь і навичок учнів і користувачів, а також інформаційних, 
освітніх і методичних електронних ресурсів і забезпечення доступу 
до них. Рішення кожної з виділених класів задач, здійснюване в 
ТІОС, вносить свій внесок у реалізацію її системної функції. 
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У якості внутрішнього системоутворюючого фактору ТІОС 
можна розглядати її телекомунікаційну інфраструктуру, що 
забезпечує взаємодоповнення елементів, інформаційний обмін та 
функціональні зв'язки, у тому числі, і між учасниками ТІОС при 
спільному рішенні задач. Зовнішнім системоутворюючим фактором 
ТІОС є потреба соціуму, тобто ціль суспільства. 

Базова модель ТІОС 
Сформуємо базову модель ТІОС, виходячи з того, що 

таксономічний універсум ТІОС є елементом системи більше 
високого рівня з наступною базовою множиною: 

В={уi}, i=1,2,…– універсум можливих, включаючи потенційних, 
учасників ТІОС; 

ТУТІОС={ТІОСi}, i=1,2,…– таксономічний універсум ТІОС 
(простір), на якому визначені фасетна й ієрархічна класифікаційні 
системи [2]. 

РЕС ={рi}, i=1,2, … – універсум цифрових навчальних, 
методичних і інформаційних ресурсів. 

ЕТІ={етіi}, i=1,2, … – універсум можливих програмних і 
технічних елементів телекомунікаційної інфраструктури. 

На базовій множині визначені наступні операції, які 
реалізуються ТОО: 

:Rуч
+ У,ТУТІОС  ТУТІОС – збільшення кількості учасників ТОО 

даної ТІОС; 
:Rуч

- У,ТУТІОС  ТУТІОС – зменшення кількості учасників ТОО 
даної ТІОС; 

:Rр
+ РЕС,ТУТІОС  ТУТІОС – розширення множини ресурсів 

підсистеми ПРi ТІОСi; 
:Rр

- РЕС,ТУТІОС  ТУТІОС – зменшення кількості ресурсів 
підсистеми ПРi ТІОСi; 

:RТІ
+ ЕТІ,ТУТІОС  ТУТІОС – розширення базової множини 

підсистеми ТІi ТІОСi; 
:Rр

- ЕТІ,ТУТІОС  ТУТІОС – скорочення базової множини 
підсистеми ТІi ТІОСi. 
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Нехай RF={
-+-+-+
ТІТІрручуч R,R,R,R,R,R }. Тоді систему верхнього 

рівня можна представити у вигляді моделі системи наступного 
виду: БМ=<В ТУТІОС  РЕС  ЕТІ , RF>. 

Кожна ТІОСi може бути представлена у вигляді моделі системи, 
базовою множиною якої є:  

ТIОС
iБМ ={ПРі,{СГДНj}i,TIi,TOOi}, j=1, …, ni. 

Позначимо СГ={СГДНj}. В подальшому розгляді індекс i, що 
вказує на приналежність розглянутих об'єктів певній ТІОС, будемо 
опускати для спрощення викладу, маючи на увазі, що все 
представлене нижче справедливо для кожного елемента ТУТІОС. 
Розглянемо послідовно елементи базової множини.  

Підсистема навчальних, методичних і інформаційних ресурсів 
ПР може бути представлена у вигляді моделі системи: 
МПР=<PPZ,{RПР,SПР,SSПР}>, де 

РР={рj}, j=1, …, k; pj=<Ij, mj,irj,poj>, PP  РЕС; 
Ij – цифровий ресурс; 
mj – метаданні цифрового ресурсу Ij, mj  М – множина 

припустимих метаданних цифрових ресурсів; 
irj – ідентифікатор цифрового ресурсу, irj  IR – множина 

припустимих ідентифікаторів цифрових ресурсів; 
poj – множина елементів телекомунікаційної інфраструктури, 

необхідних для забезпечення доступності ресурсу Ij , poj  ЦІ; 
Z – множина припустимих запитів користувачів з метою пошуку 

інформації. 
Розглянемо відносини, визначені на базовій множині підсистеми 

ПР. Нехай Р(РР) – множина підмножин РР. 
ПРR  – відношення часткового порядку (предикат) типу 

«частина-ціле», що визначає булеву алгебру на Р(РР) , отже РР – 
частково впорядкована множина. Частковий порядок визначається 
умовою: a≤bab=a; a,b Р(РР). Задається таблицею істинності 
або може бути відбитий у метаданних. 

ПРS  – функція, що забезпечує добування ресурсу,  
ПРS : IR, РР  РР. 

ПРSS  – функція, що реалізує пошук інформації,  
ПРSS : Z , РР  Р(РР). 
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Кожний елемент {СГДНj} є педагогічною підсистемою 
відповідної ТІОС і може бути представлений у вигляді системи з 
наступною базовою моделлю: 

{ }>=< СГДНСГДНСГДН
j

СГДН
j RI,R,KMM , j=1, …,n; де 

СГДН
jКМ ={<okjj,rejj,etjj,pptjj>}, jj=1,2, …, nn, nn – кількість 

компонентів дескриптивної моделі СГДНj; 
okjj – специфікація компонента; 
rejj – множина ідентифікаторів необхідних ресурсів; 
etjj – множина необхідних елементів ТІ; 
pptjj={<ktj1,nn6j1>}, ktj1 - категорія фахівця, nn6j1 – необхідна 

кількість фахівців даної категорії; j1=1,2,…,m; m–кількість 
категорій учасників ТОО; 

RСГДН – відношення часткового порядку на множині компонентів 
дескриптивної моделі СГДНj (типу «частина-ціле»). Задається 
таблицею істинності, що будується на основі опису дескриптивної 
моделі СГДНj; 

RIСГДН – відношення на множині компонентів дескриптивної 
моделі СГДНj, що визначає вплив компонентів один на одного, 
визначає порядок прийняття проектних рішень. Задається таблицею 
істинності розмірності nn×nn, що будується в ході створення СГДН 
на основі її дескриптивної моделі. 

Для спрощення подальшого викладу позначимо 

ptj={<ktj1,n6j1>}, j1=1,2,…,m; 1
1

6 6
nn

j i
i

n nn


 ; 
1

nn

j i
i

eti et


 ; 

1

nn

j i
i

res re


 . 

ТІ – підсистема ТІОС, що включає системне, серверне й 
клієнтське програмне забезпечення, а також технічне забезпечення 
відповідної ТІОС. Її базова модель має такий вигляд: 

 ,ТІ
iiМ IS rl  , ii=1,2, …, n1, де  

IS={isj} – елементи (компоненти) ТІ, j=1,2, …,n2... 
{rlii} – відносини, що відбивають взаємні вимоги елементів IS 

друг до друга, задається квадратною таблицею істинності 
розмірності n2×n2 (n1=n22). 
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ТОО – підсистема відповідної ТІОС із базовою моделлю 
>=< ТООТООТОО R,БММ , де 

  ;,...,,, участники,
;

3n21jТООfусУ
ПРТОУБМ

jj
ТОО

ТООТООТОО



 
 

усj – ім'я учасника, fj – категорія учасника; 
TO={ttj} – підрозділи ТОО, j=1,2,…,n4; 
ПРТОО={prj} – процеси (функції), 

,joto,jwf,jvk,jop,jkp,jnp,jtp,jrp,jipjpr
;5n,...,2,1j,ТОО

>=<
= сяреалізують що

 

ipj – ідентифікатор процесу чи індекс СГДН, 
rpj – множина ідентифікаторів необхідних ресурсів, 
tpj – множина необхідних елементів ТІ, 

jnp – множина імен учасників ТОО, 
kpj={<km1,knm1>}, m1=1, …, m; m – кількість категорій учасників 

ТОО, 
1mk  – категорія учасника ТОО, 

1mkn  – кількість необхідних фахівців відповідної категорії, 

jop  – множина підрозділів, що беруть участь у реалізації 
процесу, 

jvk  -матриця, що відбиває вимоги процесу до режиму 
проведення відео-конференції (рядки – ведучий конференції 
(лектор), стовпці – підмножини учасників, групи учнів,), 

jwf  – матриця, що відбиває вимоги процесу до каналу зв'язку 
“багато хто до багатьох” (веб-форум), рядки – групи, які проводять 
обговорення, стовпці – необхідні елементи ТІ із множини tpj, яким 
відповідають певні форуми, 

joto  – квадратна матриця, що відбиває вимоги процесу до 
каналу зв'язку “один до одного”, розмірність залежить від кількості 
елементів множини npj і кількості фахівців, що мають потребу у 
даному каналі зв'язку із множини kpj. 

Якщо ipj є індексом СГДНk,  kpj=ptk,   tpj =etik,   rpj=resk. 
{ }PRT,VZ,RP,RK,RORТОО = , де  
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RO={roj}, j=1,2,…,n5 – відносини, що зв'язують підрозділи ТОО 
й учасників для виконання j-ої функції (процесу);  

jj pr:ro  )ТООУ(P)TO(P  ; roj істинно, коли (opopj 
aTO, op=a)(npnpj bkУТОО, усk=np). 

RK – відносини, що зв'язують учасників ТОО для реалізації 
міжособистісної взаємодії – канали зв'язку ТОО. RK={ k

jS }, j=1,2,3. 

:S k
1  УТООР(УТОО) – відео-конференція, E-mail (один до 

багатьох); 
:S k

2  Р(УТОО)  IS – веб-форум (багато хто до багатьох); 
:S k

3  УТОО  УТОО – ICQ, E-mail (один до одного). 
Дані відносини мають значення істина, якщо всі елементи 

відповідних матриць vkj, wfj, otoj мають значення 1 (ІСТИНА) для 
будь-якого j. 

RP – відношення часткового порядку на множині ПРТОО, що 
визначає декомпозицію складних процесів. 

VZ: ПРТОО P(ПРТОО) – відношення, що відбиває взаємозв'язок 
процесів; VZ(a,b) істинно, якщо процес a використає вихідні потоки 
процесів, що належать множині b. 

PRT: ПРТООP(TO) – відношення, що відбиває участь 
підрозділів ТОО в реалізації процесу; 

PRT(a,b) істинно, якщо в реалізації процесу a беруть участь 
підрозділу складові множина b. 

На множині ТО також може бути визначений частковий порядок 
типу “частина-ціле” при наявності, як ієрархічної організаційної 
інфраструктури, так і при мережевій організаційній структурі. 

Відносини між структурними елементами ТІОС 
Розглянемо відносини на базовій множині ТІОС і 

проінтерпретуємо їх: 
- доступність ресурсів – R: ТІ  ПР, істинно, коли pjPP  

sP(IS), poj=s; 
- вимоги СГДН до процесів ТОО – RP: СГ  ПРТОО; істинно, 

коли СГДНі  СГ prj ПРТОО , i=ipj  
- вимоги ТОО (процесів ПРТОО) до ресурсів –  

РR: ПРТООПР; істинно, коли prjПРТООarpj pkPP, irk=a; 
- вимоги ТОО (процесів ПРТОО) до елементів ТІ –  

РТ: ПРТООПР,ТІ; істинно, коли prjПРТООbtpj iskIS, b=isk; 
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- одномісне відношення (властивість) – збалансованість ТІ – 
істинно, коли задоволені всі взаємні вимоги елементів ТІ друг до 
друга: СТІ(ТІ)=rl1rl2…rln1;  

- одномісне відношення (властивість) – збалансованість ТОО – 
істинно, коли для всіх процесів забезпечені всі канали зв'язку, є 
потрібний персонал, існують необхідні підрозділи й відсутні 
підрозділи, не задіяні в жодному процесі: 
СТОО(ТОО)=( k

1S   k
2S   k

3S  )(pkПРТОО((ppnpk 
nnzУТОО, pp=усz) (xmmkpk sP(УТОО), 
Kf(s)=knmm(akks fkk=ktmm)))(aopk bTO a=b)) ( 
cTO ki ПРТОО, c=opi)), де Kf(s) – кількість елементів 
множини s. 

Висновки 
Таким чином, сформована структурна схема ТІОС, представлена 

на рисунку, відображає її істотні елементи й відносини між ними, 
що відбивають вимоги підсистем одна до одної. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. Уніфікована структура ТІОС 

Структуру ТІОС будемо вважати збалансованою, якщо: 
 забезпечено доступ до всіх навчальних, методичних і 

інформаційних ресурсів; 
 всі СГДН підтримані відповідними процесами ТОО; 
 всі процеси, реалізовані ТОО забезпечені необхідними 

інформаційними ресурсами й засобами телекомунікації; 
 збалансовані ТІ й ТОО; 
 відсутні ресурси й елементи ТІ, не використовувані 

процесами. 
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Іншими словами структура ТІОС збалансована, якщо істинна 
наступна формула: 

R(ПР,ТІ)RP(СГ,ПРТОО)PR(ПРТОО,ПР)СТІ(ТІ)СТОО(ТОО
)(аПРbiПРТОО, arpi)(аПРbiПРТОО, arpi). 

Реалізація такої функції ТОО, як підтримка й розвиток 
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури дозволяє 
підтримувати структуру ТІОС у збалансованому стані. 
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USE OF CURRENT INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY 

Kuzminska N. 
National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine 

The paper presents information on the current status of information and 
communication technology (ICT) infrastructure in Ukraine emphasized 
the role of ICT in education and the economy. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Кузьминская Н.Л. 
Национальный университет пищевых технологий 

В статье приведена информация по современному состоянию 
внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
инфраструктуру Украины, подчеркнута роль использования ИКТ в 
образовании и в экономике. 
 

Введение 
Стремительный прорыв ряда важнейших направлений НТП 

послужил мощным толчком к развитию информационного 
общества XXI-го века, требующего широкого использования ИКТ, 
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которые с очень большой скоростью усовершенствуются и 
распространяются. 

В настоящее время – время интенсивного развития экономики – 
с каждым годом появляется все большее количество новых 
дисциплин, методик, что требует от современного специалиста как 
постоянного обучения, так и быстрого реагирования на ситуации. 
Поэтому особенного внимания заслуживает использование ИКТ как 
в образовании, так и в организации экономического анализа. 
Повышение качества знаний благодаря умению пользоваться и 
быстро овладевать инновационными формами ИКТ, даст 
возможность современным специалистам быстро адаптироваться к 
социальным изменениям, что приведет к своевременному принятию 
правильных решений. 

Не следует недооценивать значение информации, поскольку 
знание – это смысловой процесс и результат постижения человеком 
себя и мира, то информация – обозначение этого смысла [2], форма 
подачи знаний. 

Роль ИКТ состоит в ускорении процессов получения, 
распространения и использования информации и новых знаний. В 
истории развития цивилизации произошло несколько 
информационных революций. Первая была связана с изобретением 
письменности, что было громадным скачком вперед – появилась 
возможность передачи знаний от поколения к поколению. Вторая 
(середина XVI века) – изобретение книгопечатания, изменившая 
индустриальное общество, культуру, организацию деятельности. 
Третья (конец XIX века) – изобретение электричества, благодаря 
чему появился телефон, телеграф, радио, позволяющие передавать 
и накапливать информацию. Четвертая (70 г.г. XX века) – 
изобретение микропроцессорной технологии и появление 
персонального компьютера. Чуть позже была сформулирована 
концепция информационного общества – общества, в котором 
ключевым компонентом экономической и социальной жизни 
является информация [1]. 

Современное состояние внедрения ИКТ в инфраструктуру 
Украины. 

Аналитический отчет Всемирного экономического форума по 
134 странам мира подчеркивает важность ИКТ как катализатора 
роста в эпоху глобальных потрясений [3]. Основными двигателями 
роста, от которых зависит преодоление экономического кризиса, в 
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отчете названы развитая система образования, высокий уровень 
готовности технологической базы и новаторство в сфере 
технологий. 

«Мировые лидеры в области сетевых технологий, в том числе 
страны Северной Европы, Сингапур и США, своим развитием во 
многом обязаны систематическому подходу государственных 
органов к качественному образованию, новаторству и широкой 
доступности ИКТ для населения. Их успех должен напоминать 
руководителям в государственном и частном секторе о том, что во 
времена кризиса ни в коем случае нельзя упускать из виду такой 
важный фактор роста и конкурентоспособности, как ИКТ», – 
заявила соавтор отчета Айрин Миа (Irene Mia), старший экономист 
проекта глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума. 

По индексу сетевой готовности среди развивающихся стран 
лидируют, опережая многие европейские страны, ОАЭ, Малайзия и 
Катар (27 – 29 места). Китай и Индия, несмотря на динамичное 
развитие отрасли ИКТ, еще не вышли на лидирующие позиции. 
Однако, Китай поднялся в рейтинге на 11 мест до 46-го, впервые 
став лидером в группе БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а 
Индия идет на 54-м месте. Россия среди данных стран идет 
последней (74), также отставая и от Украины, которая показывает 
стабильный рост из года в год: 2007 год – 75-е место, 2008 год – 70-
е место, 2009 год – 62-е место [3]. 

Использование ИКТ в экономических исследованиях 
Для экономического образования остается актуальным вопрос, 

чему учить экономистов в области использования ИКТ, как в 
прикладном, так и в научно-теоретическом аспектах. Очевидно, что 
необходимо акцентировать внимание на специализированные 
программные продукты: в прикладном аспекте это программы, 
которые используются отечественными предприятиями, в 
основном, продукты российской фирмы 1С, американской Microsoft 
и др., в научно-теоретическом – программы, которые используются 
для статистических исследований и анализа данных SPSS, StatSoft 
Statistica, Statit Professional, MathCad и др. 

В условиях рыночной экономики и усиления конкуренции 
экономический анализ становится единственным инструментом 
обеспечения научной обоснованности принимаемых решений. 
Особую актуальность приобретают оперативность сбора и 
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проведения аналитических исследований, возможность учета 
воздействия широкого круга факторов и многовариантность 
подходов, что на сегодня немыслимо без использования ИКТ. 

Выводы 
Динамичность окружающей среды требует нового подхода к 

образованию. Поэтому на сегодня основа образования – это умение, 
используя информацию, самостоятельно осваивать новые знания и 
технологии, применять их на практике, генерировать и 
анализировать как стандартные, так и нестандартные ситуации, в 
чем незаменимым помощником выступают ИКТ. 
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MODEL OF E-LEARNING QUALITY ESTIMATION DURING THE 

LABORATORY PRACTICAL WORK IN A VIRTUAL LAB 
Maklakov G., Karpaeva O. 

State Flight Academy of Ukraine, Kirovograd, Ukraine 
Sevastopol Municipal Humanitarian University, Sevastopol, Ukraine 

The designed formula for e-learning quality estimation during the 
laboratory practical work in the virtual lab is proposed. The 
mathematical model for quality estimation of Internet connections 
during the laboratory practical work is described. Checking the 
adequacy of the model is carried out the package MathLab based. The 
functional scheme for the virtual lab organizing allowing to provide the 
necessary level of e-learning services quality is developed. 

 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
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Предложена формула оценки качества дистанционного обучения 
(ДО) при проведении лабораторного практикума (ЛП) в 
виртуальной лаборатории. Описана математическая модель 
оценки качества Интернет-соединения при организации ЛП. 
Проверки адекватности модели произведена с использованием 
пакета MathLab. Разработана функциональная схема организации 
виртуальной лаборатории, позволяющая обеспечить необходимый 
уровень качества образовательных услуг при ДО. 
 

Серьезным недостатком существующих систем дистанционного 
обучения (ДО) является сложность проведения лабораторного 
практикума (ЛП) на удаленном промышленном оборудовании, что 
снижает качество обучения. Уровень развития технологий 
компьютерных сетей позволяет осуществлять удалённое 
управление промышленным оборудованием посредством ресурсов 
сети Интернет, что существенно повышает качество 
дистанционного обучения. Современные подходы, концепции и 
системы организации удалённого ЛП [1-3] ориентированы на 
использование специализированных программных модулей, 
уникальных для каждого вида оборудования, с помощью которых 
осуществляется коммутация с ресурсами сети Интернет и 
удалёнными пользователями систем ДО. Это затрудняет их 
практическое использование, поскольку в стандартные аппаратно-
программные комплексы коммутации промышленного 
оборудования с ПК, программные модули подключения к сети 
Интернет, как правило, не входят. 

Приоритетным направлением совершенствования системы 
образования является обеспечение уровня качества обучения, 
соответствующего не только национальным, но и международным 
стандартам (ISO-9000: International Organization for Standartion 
Quality in Education). Анализ существующих средств оценки 
качества ДО показал, что существующие методы и подходы далеки 
от совершенства. В частности, практически отсутствуют модели 
оценки качества при проведении ЛП при дистанционной форме 
обучения. В связи с вышеизложенным актуальным является 
разработка моделей оценки качества ДО при организации ЛП в 
виртуальной лаборатории. 

В ходе произведённого анализа существующих подходов 
организации виртуальной лаборатории для повышения качества 
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ДО, был проведён детальный анализ выбранных методик оценки 
качества ДО. 

В качестве прототипа для построения математической модели 
оценки качества организации виртуальной лаборатории принята 
формула критерия качества образовательных услуг ДО, 
предложенная Маклаковой Г.Г. [3]: 

F=k1Fd +k2Forg+k3FLsoft+k4FGnet    F→ max, (1) 
где: 

F – критерий качества образовательных услуг, 
k1, k2, k3, k4 – коэффициенты влияния отдельных факторов 

(k1+ k2+ k3+ k4 =1), 
Fd - дидактическая составляющая качества, 
Forg - качество организационных мероприятий учебного 

заведения, 
FLsoft - качество локального программного обеспечения, 
FGnet - качество услуг, предоставляемых 

телекоммуникационной сетью. 
Предлагается усовершенствовать формулу (1) путём учёта 

качества организации виртуальной лаборатории (Fvlab). Тогда 
формула (1) примет вид: 

F= k1Fd +k2Forg+k3FLsoft+k4FGnet +k5Fvlab   F→ max. (2) 
Параметр Fvlab предлагается оценивать по формуле: 

Fto =kvlab1Fpweb + kvlab2Fplab   Fvlab → max, (3) 
где: 

kvlab1, kvlab2 – коэффициенты влияния указанных факторов 
(kvlab1+ kvlab2 =1), 

Fpweb – качество Интернет-соединения, 
Fplab – качество аппаратно-программного комплекса управления 

промышленным оборудованием виртуальной лаборатории. 
Качество аппаратно-программного комплекса управления 

промышленным оборудованием (Fplab), целесообразно 
оценивать в соответствии с международными стандартами 
ISO для оценки качества программно-аппаратного 
обеспечения. 

Поскольку задача оценки качества Интернет-соединения 
(Fpweb) является плохо формализуемой, Fpweb предлагается 
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определять посредством математической модели на основе 
нечеткой логики. 

Исходными данными математической модели оценки 
качества Интернет-соединения (Fpweb) являются 
лингвистические переменные и соответствующие им функции 
принадлежности. 

Использовались следующие лингвистические переменные: 
 «Максимальная пропускная способность канала Интернет-

соединения» = {«Недопустимая», «Плохая», 
«Удовлетворительная», «Хорошая», «Отличная»}; 

 «Задержка канала Интернет-соединения» = {«Недопустимая», 
«Плохая», «Удовлетворительная», «Хорошая», «Отличная»}; 

 «Вариация задержки канала Интернет-соединения» = 
{«Недопустимая», «Плохая», «Удовлетворительная», 
«Хорошая», «Отличная»}; 

 «Потеря пакетов канала Интернет-соединения» = 
{«Недопустимая», «Плохая», «Удовлетворительная», 
«Хорошая», «Отличная»}. 

В качестве примера приведём функцию принадлежности для 
лингвистической переменной «Задержка канала Интернет-
соединения» = «Удовлетворительная»: 

 
где z – задержка канала (мс). 

Нечёткий логический вывод осуществлялся на основе механизма 
Мамдани. Выходными данными работы математического аппарата 
является численное значение безразмерной величины Fpweb 
измеряемой в пределах от 0 до 1. С целью проверки адекватности 
работы математической модели оценки качества Интернет-
соединения, была произведена её реализация в среде MathLab. 

На основе математической модели оценки качества организации 
виртуальной лаборатории, разработана функциональная схема 
организации виртуальной лаборатории. 
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С целью повышения надежности систем безопасности, 
аварийного восстановления и защиты виртуальной лаборатории, 
для коммутации промышленного оборудования с ресурсами сети 
Интернет и удалёнными пользователями систем ДО следует 
использовать «виртуальную машину». Под «виртуальной машиной» 
будем понимать программную либо аппаратную систему, 
эмулирующую аппаратное обеспечение некоторой платформы и 
исполняющую программы для данной платформы [4]. 

Функциональная схема виртуальной лаборатории, представлена 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Функциональная схема организации виртуальной 

лаборатории. 
Блок идентификации пользователей функционирует по 

принципу «клиент»-«сервер», обеспечивает идентификацию 
пользователя, мониторинг качества канала Интернет-соединения. 

Сервер виртуальной лаборатории на базе ОС Linux 
функционируете на базе ОС Linux, поддерживает работу 
виртуальной машины и виртуального сервера лаборатории на базе 
ОС Windows, недоступен для пользователя системы ДО. 
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Виртуальная машина на базе VirtualBox обеспечивает работу 
виртуального сервера лаборатории на базе ОС Windows, недоступна 
для пользователя системы ДО. 

Виртуальный сервер лаборатории на базе ОС Windows 
осуществляет коммутацию промышленного оборудования с 
ресурсами сети Интернет и удалёнными пользователями систем ДО 
по принципу «удалённого рабочего стола». 

Система коммутационного доступа к оборудованию 
обеспечивает управление промышленным оборудованием путем 
коммутации соответствующих систем управления (кнопок, 
переключателей, рубильников и т.п.) посредством аппаратно-
программного комплекса управления реальным оборудованием с 
виртуальным сервером лаборатории на базе ОС Windows. 

Проведенная проверка адекватности математической модели 
оценки качества Интернет-соединения на граничных условиях, 
таких как: «качество Интернет-соединения недопустимое» и 
«качество Интернет-соединения отличное» показала, что ошибка 
прогноза не превышает 5%. 

Развитие информационных технологий позволяет использовать 
сеть Интернет для существенного повышения эффективности ДО 
путем создания виртуальных лабораторий. Такие лаборатории 
достаточно просто позволяют реализовать управление 
промышленным оборудованием и на этой основе строить 
эффективные системы проведения лабораторного практикума, в том 
числе и на промышленном оборудовании. 
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THE REVIEW OF THE COMPUTER SIMULATOR COMPLEXES 

FACILITIES IN OIL AND GAS INDUSTRY 
Matviyenko Roman, Savyuk Larisa 

Private University “Galytska Academy”, UNESCO Chair branch 
The necessity of computer simulator complexes creation for education 
and training of operators for complex technological objects is 
substantiated, the analysis of the computer simulators functionality 
which are being used in the oil and gas industry is carried out, the 
research results are summarized in the comparing table. 
 

ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ 
КОМПЛЕКСІВ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Матвієнко Р.М., Сав'юк Л. О. 
Приватний ВНЗ “Галицька академія”, філіал кафедри ЮНЕСКО 

Обґрунтовано необхідність створення комп’ютерних 
тренажерних комплексів для навчання та підготовки операторів 
складних технологічних об’єктів, проведено аналіз функціональних 
можливостей комп’ютерних тренажерів, що використовуються в 
нафтогазовій промисловості, результати досліджень зведено в 
порівняльну таблицю. 
 

Вступ 
Сучасний стан розвитку освіти і науки характеризується 

масштабним використанням Інтернет-технологій, електронних 
бібліотек, навчально-методичних мультимедійних матеріалів, 
віртуальних навчальних лабораторій та спеціалізованих 
промислових тренажерних комплексів. 

Все більше практичне та освітнє застосування знаходять 
комп’ютерні тренажерні комплекси, які розробляються з 
використанням можливостей сучасних програмних середовищ та 
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графічних редакторів. Спеціалізовані комп’ютерні тренажерні 
комплекси є ефективним засобом закріплення знань, удосконалення 
вмінь та формування професійних навиків, необхідних операторам-
диспетчерам в реальних умовах діяльності. 

В широкому розумінні – тренажер – це навчально-тренувальний 
пристрій для вироблення навичок та вдосконалення техніки 
управління машиною, механізмом, агрегатом. Можливість імітувати 
складні технологічні комплекси для підготовки і підвищення 
кваліфікації фахівців у різних галузях господарської діяльності 
з’явилася завдяки стрімкому розвитку комп'ютерних технологій [1]. 

Постановка проблеми 
Слід відмітити, що з розвитком комп’ютерно-інформаційних 

технологій області застосування комп’ютерних тренажерних 
комплексів (КТК) постійно розширюються. Причина зростаючої 
популярності КТК полягає в можливості реалізувати з їхньою 
допомогою принципово новий і досить ефективний спосіб обміну 
інформацією. Можливості дослідження та запам’ятовування 
інформації в декілька разів перевищують традиційні способи. Це 
досягається завдяки використанню при розробці КТК сучасних 
SCADA-систем (WinCC, Simplicity, Genesis та ін.). Ці та інші якості 
комп’ютерних тренажерів-імітаторів мають велике значення при 
підготовці та підвищенню кваліфікації персоналу, особливо 
персоналу, який працює на небезпечних ділянках виробництва і 
там, де ціна помилки значно перевищує витрати на навчання. 

В даний час нафтогазовий комплекс є найбільшою галуззю, що 
динамічно розвивається у всьому світі. Розробляються нові 
родовища нафти і газу, будуються нові і реконструюються існуючі 
трубопровідні системи, що переробляють заводи, впроваджується 
нове обладнання. Хоча робота в нафтогазовій промисловості в 
даний час є досить високооплачуваною, вона є також і досить 
складною і небезпечною для здоров’я і життя обслуговуючого 
персоналу. Крім того, сучасне обладнання, яке застосовується у цій 
галузі, має достатньо велику вартість. В існуючих умовах велике 
значення має так званий “людський чинник” і відповідно якості 
професійної підготовки оперативного і диспетчерського персоналу. 
Тому ціна людської помилки є досить високою і несе великі 
матеріальні затрати. Для зменшення таких витрат, запобігання 
виникненню небезпечних ситуацій на виробництві і для навчання 
обслуговуючого персоналу доцільним є використання спеціальних 
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тренажерних комплексів для навчання операторів складних 
технічних агрегатів, які з кожним роком набувають все більшої 
популярності. 

Аналіз тренажерних комплексів, що використовуються в 
нафтогазовій промисловості 

Існує велика кількість тренажерних комплексів, розроблених для 
нафтогазової промисловості. Розглянемо коротко характеристики та 
особливості функціонування деяких з них. Серед найбільш 
функціональних спеціалізованих тренажерних комплексів можна 
виділити наступні: тренажерний комплекс для підготовки 
диспетчерів і операторів для підприємств групи “Газпром” [2], 
тренажер САУ ГПА “Квант-6” [3], тренажер-імітатор буріння АМТ-
231 [4], комплексна навчальна система ГПУ-16 [5]. 

Тренажерний комплекс для ВАТ “Газпром” 
Тренажер представляє собою програмно-технічний комплекс, 

зібраний із серійних зразків обладнання диспетчерських пунктів 
СПУРТ, САУ ГПА МСКУ-5000, комплексів телемеханіки СТН-
3000 та пожежного контролера ПК-4510, а також спеціально 
розроблених для учбових цілей стендів з датчиками. Технічні 
засоби оснащені відповідним штатним програмним забезпеченням. 
Крім штатного програмного забезпечення, у складі комплексу є 
спеціально розроблені модель газотранспортної мережі “Веста” і 
модель газоперекачувального агрегату ГПА-25Р [2]. 

Тренажерний комплекс СПУРТ дозволяє проводити заняття з 
диспетчерським персоналом по управлінню функціонуванням 
газотранспортної системи в штатних, нештатних і аварійних 
режимах, включаючи виявлення нештатних ситуацій і дії з їх 
ліквідації. 

Тренажер САУ ГПА-25Р на базі МСКУ-5000 призначається для 
підготовки оперативного і технічного персоналу філій 
газотранспортних і газодобувних підприємств по управлінню 
роботою ГПА в різних режимах роботи. 

Тренажер системи телемеханіки призначений для підготовки 
фахівців і робочих, пов’язаних з експлуатацією, обслуговуванням і 
ремонтами системам лінійної телемеханіки СТН-3000.  

Тренажер системи пожежної безпеки на базі ПК-4510 
призначається для підготовки оперативного і технічного персоналу 
об’єктів транспортування і видобутку газу, на яких експлуатуються 
системи пожежної і газової безпеки даного типу. 
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Даний тренажерний комплекс призначений для підготовки 
спеціалістів різних профілів, зокрема для підготовки 
диспетчерського персоналу центральної диспетчерської служби 
газотранспортного підприємства, змінного персоналу філій 
газотранспортного підприємства, змінних інженерів, операторів 
компресорних цехів, фахівців з автоматики та КВПіА. 

Тренажер САУ ГПА “Квант-6” 
Тренажер САУ ГПА “Квант-6” створений на базі однієї з 

сучасних мікропроцесорних систем автоматичного управління 
ГПА “Квант-6” і представляє собою операторну 
компресорного цеху з агрегатами ГТК-10И(ИР), яка в учбових 
цілях додатково обладнана мультимедійним проектором з 
екраном і робочою станцією інструктора, що дозволяє 
демонструвати всій учбовій групі дії оператора, який управляє 
роботою ГПА, і несправності, що вводяться інструктором [3]. 

До складу тренажера входять: 
- станція інструктора, що дозволяє здійснювати контроль за діями 
оператора і створювати сценарії нештатних ситуацій; 
- станція оператора для моніторингу і управління агрегатом; 
- станція для відпрацювання навиків системних програмістів по 
роботі з програмним забезпеченням, настройці і конфігурації 
пристроїв, що входять в стандартну шафу управління; 
- шафа управління; 
- пульт управління. 

Тренажер-імітатор буріння АМТ-231 
Багатофункціональний тренажер-імітатор буріння АМТ-231 

призначений для навчання бурових бригад та інженерного 
персоналу нафтогазовидобувних підприємств, персоналу частин 
протифонтанів, а також студентів спеціальностей “Буріння 
свердловин”, “Розробка і експлуатація нафтових і газових 
родовищ”. Тренажер відповідає вимогам International Well Control 
Forum (IWCF) [4]. 

Апаратно-програмний комплекс тренажера складається з пультів 
і постів управління обладнанням для проводки свердловин, 
персонального комп’ютера та відповідного програмного 
забезпечення. 

Програмне забезпечення тренажера містить засоби проектування 
навчальних завдань з будь-якими початковими умовами виконання 
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проводки свердловин: характеристиками продуктивного пласта, 
конструкцією свердловини, набором устаткування і інструменту, 
технологій виконання основних операцій, нестандартними 
ситуаціями. Воно також містить засоби контролю і оцінки дій учнів, 
ведення персональних журналів проходження учбового процесу, 
формування протоколу навчання. 

Тренажер-імітатор АМТ-231 є ефективним технічним засобом 
навчання і підвищення кваліфікації бурильників, дозволяє їм набути 
та удосконалити практичні навики виконання, контролю і 
оптимізації основних технологічних процесів буріння свердловин 
на нафту і газ, розпізнавання та запобігання ускладнень і аварійних 
ситуацій ліквідації нафтогазовитоків. 

Комплексна навчальна система ГПУ-16 
Комплексна навчальна система ГПУ-16 використовується як для 

навчання студентів, так і для підвищення кваліфікації, 
перепідготовки і перевірки компетентності та атестації спеціалістів. 
Даний тренажер у повній мірі відтворює всі функції і заміри 
контролюючих параметрів, імітацію типових відмов та аварійної 
роботи. Даний тренажер відповідає всім міжнародним вимогам [5].  

Тренажер має можливість налаштування для використання як в 
групових, так і в індивідуальних заняттях. Також у ньому є в 
наявності мультимедійний навчальний комплекс, модуль перевірки 
знань та навиків операторів, імітатор пульта керування оператора. 

Даний тренажерний комплекс складається з окремих блоків, що 
відображають різні режими роботи та системи ГПА: режими 
запуску та зупинки агрегату, паливну, пускову, технологічну та 
інші системи ГПА. 

Порівняльна характеристика КТК 
Підсумовуючи огляд тренажерних комплексів, розроблених для 

нафтогазової промисловості, наведемо порівняльну таблицю з 
основними характеристиками тренажерів. 

На основі накопиченого досвіду проектування та використання 
навчальних тренажерів, а також оцінюючи характеристики 
тренажерних комплексів, наведених в таблиці 1, можна 
сформулювати ключові фактори (вимоги), які впливають на 
ефективність функціонування імітаційних комп’ютерних 
тренажерів [6]: 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика тренажерів для н/г промисловості 

 Тренажерний 
комплекс для 
підприємств 

ВАТ 
“Газпром” 

Тренажер 
САУ 
ГПА 

“Квант-6” 

Тренажер-
імітатор 
буріння 

АМТ-231 

Комплексна 
навчальна 
система 
ГПУ-16 

Навчальний 
модуль + + + + 

Навчально-
тренувальний 
комплект 

+ + + – 

Атестаційний 
блок – + – + 

Тип матема-
тичної моделі аналітична логічно-

подієва аналітична – 

Генератор 
ситуацій + – + – 

Робоче місце 
інструктора + + + – 

Пульт 
управління + – + – 

Варіативність + + – + 
Гнучкість + – + – 
Операційна 
система Windows Windows Windows DOS 

 
 високий рівень відповідності (подібності) синтезованого 

зображення оригіналу; 
 високий рівень відповідності синтезованого звукового 

оточення; 
 адекватна математична модель обладнання та технічних 

процесів; 
 можливість синтезу зображення, перерахунку параметрів 

математичної моделі і взаємозв’язку з користувачем, як в 
“реальному часі”, так і в зміненому масштабі часу; 

 можливість багатокористувацького доступу до КТК; 
 відповідність імітаційної моделі обладнання і виконуваних 

операцій вимогам ДСТУ та іншим нормативним документам. 
Щодо структури, т.зв. “ідеальний” тренажерний комплекс 

повинен складатися з наступних основних структурних елементів: 
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 робочого місця оператора; 
 робочого місця інструктора; 
 системи проведення навчально-тренувальних занять; 
 моделі об’єкта управління; 
 моделі автоматизованої системи управління технологічним 

процесом; 
 системи тестування і перевірки знань та навиків операторів; 
 блоку інформаційної підтримки оператора. 
Висновки 
Створення комп’ютерних тренажерних комплексів складних 

технічних об’єктів в нафтогазовій промисловості є актуальною 
задачею. Аналіз існуючих комп’ютерних тренажерних комплексів 
показав, що більшість сучасних спеціалізованих КТК складаються з 
двох основних частин – блоку імітаційного моделювання та 
SCADA-системи. 

Використання програм імітаційного моделювання дозволяє 
генерувати різні режими функціонування складного технічного 
обладнання, задавати значення параметрів поточного стану роботи, 
вводити різного типу збурення та відмови обладнання для їх 
багаторазового відпрацювання. В свою чергу використання в 
структурі КТК сучасних SCADA-систем дозволяє представити 
зображення складних мнемосхем пультів, систем та регуляторів 
технологічних параметрів в наочній формі, а також зберігати, 
обробляти та видавати звіти про режими роботи тренажерного 
комплексу, хід процесу навчання та виконання навчально-
тренувальних завдань операторами для подальшого аналізу їхніх 
знань та навиків з метою вибору оптимальної траєкторії навчання. 

Література 
1. Семенова И.И. Компьютерные тренажеры в нефтегазовой 

отрасли: обзор [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: 
http://semenova-ii.narod.ru/index.html. 

2. Тренажерный комплекс для подготовки диспетчеров и 
операторов для предприятий Группы “Газпром” [Електронний 
ресурс] / Доступ до ресурсу: 
http://www.atgs.ru/Sites/atgs_ru/Uploads/ TK.218BB77BE1 
2D437AA3CC23B3D2DCE114.pdf. 
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3. Отделение повышения квалификации специалистов и персонала 
опасных технологий [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: 
http://www.ukhta-tr.gazprom.ru/products/cok/otdel1.php. 

4. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 / Доступ до ресурсу: 
http://amt-s.spb.ru/amt231.html. 

5. Комплексна навчальна система ГПУ-16 [Електронний ресурс]. 
6. Сызранцев В.Н., Гаммер М.Д. Компьютерные тренажеры для 

обучения студентов нефтегазового направления. Бурение и 
нефть, 2006. – №10. – С. 34-36. 

 
DESIGN REGULARITIES OF AN AUTOMATED PEDAGOGICAL 

DIAGNOSTICS SYSTEM 
Mikityuk O., Bilousova L., Kolgatin O. 

Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda, 
Kharkiv, Ukraine 

Efficiency of a pedagogical diagnostics system design should be 
considered in two aspects: both efficiency of design process and 
efficiency of the system, which is the result of the design. Design 
regularities of an automated pedagogical diagnostics system are 
determined and substantiated. 
 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
Микитюк О.М., Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна 

Ефективність проектування системи педагогічної діагностики 
розглядається у двох аспектах: як ефективність процесу 
проектування і як ефективність результату проектування, тобто 
тієї системи, що створюється. Визначаються і обґрунтовуються 
закономірності проектування системи педагогічної діагностики. 
 

Педагогічна діагностика здійснюється безпосередньо у процесі 
навчання, і система педагогічної діагностики є підсистемою 
педагогічної системи, тому усі дидактичні принципи і 
закономірності є актуальними для діагностичної діяльності і мають 
враховуватися під час проектування інновацій, виправлення 
помилок у системі, модернізації системи, як відгук на зовнішні 
зміни. 
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Закономірності щодо діяльності з педагогічного проектування, 
також актуальні для системи педагогічної діагностики. У 
відповідних дослідженнях виділяють такі принципи педагогічного 
проектування: пріоритету людини [1, с.153], саморозвитку систем, 
процесів, ситуацій, що проектуються [1, с.153], системності, 
безперервності організації проектування [2, с.18-19], реальності та 
діагностичності [2, с.18-19], загальності та унікальності у 
проектуванні [2, с.18-19]. 

Опора на виявлені принципи і закономірності під час 
проектування системи педагогічної діагностики дозволяє 
забезпечити ефективність проектування, яку можна розглядати з 
двох боків. Головним, безумовно, є ефективність результату 
проектувальної діяльності – системи педагогічної діагностики, що 
проектується, її ефективність визначається відповідністю до мети 
діагностичної діяльності у навчальному процесі. Інший важливий 
бік – це ефективність самого процесу проектування, яка 
визначається співвідношенням потрібних ресурсів і якості 
результату, впливом проектувальної діяльності на діагностичну і 
навчальну (викладацьку) діяльність суб’єктів системи педагогічної 
діагностики, швидкістю реагування на зовнішні зміни, якістю 
апробації проекту, терміном впровадження тощо. 

Розглянемо більш докладно закономірності проектування 
системи педагогічної діагностики, які, на наш погляд, є новими і 
недостатньо обґрунтовані у науково-педагогічній літературі.  

Безперервний характер самовдосконалення системи педагогічної 
діагностики: 

1. Система педагогічної діагностики є відкритою, вона 
взаємодіє із зовнішнім середовищем, отримуючи інформаційні 
потоки. Висока динаміка розвитку сучасного суспільства, науки і 
техніки, що визначається у документах ЮНЕСКО, призводить до 
динамічного оновлення змісту освіти, який визначає мету системи 
педагогічної діагностики, а також до зміни контингенту студентів, 
їх базової підготовки, ціннісних орієнтирів. Таким чином система 
педагогічної діагностики є нерівноважною. 

2. Система педагогічної діагностики є нелінійною, оскільки не 
можливо апроксимувати кількісні зв’язки між її компонентами 
лінійними залежностями в усьому діапазоні умов функціонування. 
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3. Система педагогічної діагностики є імовірнісною, оскільки 
зв’язки між компонентами системи пов’язані з діями людини і 
виявляються тільки як імовірність певного стану об’єктів. 

4. У наслідок (1), (2) і (3), така система матиме точки 
біфуркації, в яких траєкторія її розвитку суттєво змінює характер 
при мінімальній розбіжності в початкових умовах, тобто неможливо 
здійснити довгостроковий прогноз розвитку системи на етапі 
попереднього проектування. Звідси випливає необхідність 
безперервного прогнозування і проектування розвитку системи 
педагогічної діагностики. 

Участь суб’єктів діагностичної діяльності у розвитку і 
вдосконаленні системи педагогічної діагностики: 

1. Будь-які суттєві зміни структури системи педагогічної 
діагностики потребують верифікації засобів педагогічного 
вимірювання на репрезентативній випадковій вибірці 
випробуваних. Звісно, найпростіший спосіб підібрати таку вибірку 
– звернутися до студентів, саме тих, для яких створюється система 
педагогічної діагностики, які є суб’єктами цієї системи. 

2. Однією з важливих вимог до педагогічної діагностики є 
позитивне ставлення студентів до діагностичної діяльності. Таким 
чином, ми можемо ґрунтовно спиратися на щиру допомогу 
студентів в проектуванні оновлень системи. 

3. Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів 
участь у проектуванні системи педагогічної діагностики є 
додатковим елементом фахової підготовки і може скласти основу 
для організації навчально-дослідної роботи. 

4. Педагогічні працівники – суб’єкти системи педагогічної 
діагностики, що безпосередньо беруть участь у діагностичній 
діяльності, знайомі з особливостями функціонування системи, 
володіють алгоритмами прийняття рішень часто на інтуїтивному 
рівні. Таку інформацію складно документувати для передачі іншим 
особам, тому участь цих фахівців у проектуванні оновлень системи 
педагогічної діагностики, безумовно, доцільна. 

5. Участь у проектуванні системи педагогічної діагностики 
дозволяє викладачу систематизувати і оновити навчальний матеріал 
та методи його викладання, що позитивно впливає на ефективність 
навчального процесу. 

6. Участь студентів у проектуванні системи педагогічної 
діагностики доцільна (1), (3) і можлива (2), участь педагогічних 
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працівників у цій діяльності, також доцільна (4), (5) і можлива (4). 
Тому доцільним є залучення усіх суб’єктів діагностичної діяльності 
до проектування системи педагогічної діагностики. 

Поєднання діагностичної діяльності з проектувальною: 
1. За характером, як діагностична, так і проектувальна 

діяльності передбачають прогнозування на основі збору 
діагностичних даних. Дані, що потрібні для прогнозування розвитку 
системи, часто корисні й для прогнозування навчальних досягнень 
студента і навпаки. 

2. Як діагностична, так і проектувальна діяльність 
здійснюються суб’єктами педагогічної діагностики. 

3. Безперервність проектувальної діяльності не дозволяє 
припинити функціонування системи педагогічної діагностики під 
час проектування. 

4. За твердженнями (1), (2), (3) дістанемось висновку про 
можливість і доцільність поєднання діагностичної діяльності з 
проектувальною. 

Залежність якості діагностики від кількості накопичених у 
системі даних: 

Пряме вимірювання властивостей студента, як правило, не 
можливо, вимірювання здійснюється на фоні завад, що 
викликаються безліччю об’єктивних і суб’єктивних факторів. 
Точність статистичних оцінок параметрів розподілу статистичної 
величини покращується із збільшенням кількості спостережень. 
Чим більше вимірювань здійснено щодо деякого параметра 
окремого студента, тим точніше буде оцінка справжньої величини 
цього параметру. 

З іншого боку, засоби педагогічного вимірювання мають бути 
стандартизовані для забезпечення можливості зіставляти 
результати. В силу імовірнісного характеру вимірювань у 
педагогіці, точність визначення шкал засобів вимірювання 
зумовлена об’ємом вибірки, тобто кількістю студентів, що були 
досліджені за допомогою даного засобу вимірювання. Чим більше 
кількість вимірювань, що здійснені за допомогою певного засобу у 
певних стандартизованих умовах, тим точніше він вимірює. 

Детерміновані кількісні або, навіть, якісні зв’язки між факторами 
навчального процесу невідомі. Як правило, такі зв’язки неможливі в 
силу імовірнісної поведінки компонентів педагогічної системи. 
Деякі імовірнісні якісні зв’язки відомі, наприклад, принципи 
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навчання та певні дидактичні закономірності. Але ці залежності 
носять узагальнений характер, їх кількість значна, і у кожному 
конкретному випадку необхідно виділяти найбільш значущі 
фактори. Не завжди вдається провести такий теоретичний аналіз і 
визначити рекомендації щодо оптимізації навчання на підставі 
дедуктивних схем виведення нових знань. Тому саме індуктивні 
методи аналізу є найбільш перспективні на сучасному етапі 
розвитку педагогіки і психології для побудови моделі студента, яка, 
у такому разі, будується за принципом класифікації на основі 
систем штучного інтелекту, що навчаються. Чим більше студентів 
скористуються системою педагогічної діагностики, тим більш 
валідним і надійним буде класифікатор, на який спираються 
викладач, студент і система штучного інтелекту під час визначення 
можливих оптимальних шляхів подальшого навчання студента, і 
тим якісніше буде працювати система. 

Сказане дозволяє дістатися висновку, що якість діагностики 
визначається кількістю накопичених у системі даних. Враховуючи 
динамічність системи, цього можна досягти тільки за умови 
проведення апробацій системи педагогічної діагностики для усього 
контингенту студентів одночасно, тобто поєднання апробації і 
впровадження системи педагогічної діагностики. Можливість 
такого поєднання обґрунтовується участю досвідченого викладача у 
діагностичній діяльності і рекомендованим, а не обов’язковим 
характером порад, що надає студентові система педагогічної 
діагностики. Остаточне рішення завжди залишається за студентом.  

Розглянуті закономірності підтверджуються тривалим 
вітчизняним і закордонним досвідом застосування систем 
психологічної діагностики, педагогічного тестування, 
педагогічного контролю і нашими експериментальними 
дослідженнями. 

Висновки 
1. Самовдосконалення системи педагогічної діагностики 

здійснюється безперервно. 
2. Суб’єкти діагностичної діяльності приймають участь у 

проектуванні системи педагогічної діагностики. 
3. Проектувальна діяльність поєднується з діагностичною. 
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4. Якість діагностики визначається кількістю накопичених у 
системі даних, тому доцільно поєднувати етапи апробації та 
впровадження системи педагогічної діагностики. 
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TEXTMETRIC APPROACH IN E-LEARNING COURSES 

DEVELOPMENT 
Mitev M., Racheva Elena 

Technical University of Varna, Bulgaria 
The report presents composition of technological sequence for the 
purposes of E-learning courses development. The main idea concerns 
textmetric research of the educational materials, their formalization, 
structuring and using of the graph-analytic representation for modeling 
of the whole training content and its individual components. 
 
ТЕКСТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ КУРСОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Митев Митко, Рачева Елена 

Технический университет г. Варна, Болгария 
В докладе представлена технологическая последовательность 
разработки курсов дистанционного обучения в области 
технических наук, базирующаяся на текстометрическом 
исследовании учебного материала, его формализации, 
структурировании и использовании графоаналитической модели 
всего учебного материала и его отдельных компонент. 

 
Введение 
Дистанционное обучение является одной из самых интенсивно 

развивающихся форм обучения. Преимущества этого подхода при 
проведении учебного процесса хорошо известны. Главным образом, 
они выражаются в предоставлении возможности для коммуникации 
между преподавателем и обучаемым, принципиально независящей 
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от времени проведения отдельных обучающих сессий, в 
индивидуальном подходе при организации процесса обучения и т.п. 

Недостатки этого подхода сводятся к отсутствию 
непосредственного, визуального контакта между участвующими в 
учебном процессе сторонами и, таким образом, к невозможности 
адаптации обучения к текущему психологическому и 
эмоциональному состоянию обучаемого. Также здесь можно 
добавить значительные расходы на подготовку и проведение самого 
дистанционного обучения, известные трудности методического 
характера и, не в последнюю очередь, проблемы, связанные с 
формированием практических умений. 

Технологическая постановка проблемы 
Предлагается обобщать и рассматривать разработку курса 

дистанционного обучения в следующей технологической 
последовательности: 

 Определение основных целей и задач разрабатываемого 
курса, выделение его конструктивных и эксплуатационных 
параметров согласно учебному плану специальности. 

 Комплектация, переработка и оформление необходимых для 
курса информационных источников, наглядных и подручных 
материалов. 

 Проведение текстометрических исследований подобранной 
информации. Целью таких исследований является 
идентификация используемых в предметной области 
терминов (понятий) и установление связей между ними в 
контексте рассматриваемых литературных источников. 

 На основании определенных понятий разрабатывается 
онтология предметной области, в том числе и онтология 
подготавливаемого курса. Данный этап связан с выявлением 
сущности понятий и их характеристик, таких как статические 
и динамические показатели, их основные и дополнительные 
свойства, взаимосвязи с остальными понятиями и другие. 

 Применение принципов и методик таксономных 
исследований позволяет установить иерархию и структуру 
понятий, их отношений, подчиненности и взаимной 
обусловленности. 

 На основе онтологии предметной области и результатов 
проведенных таксономных и текстометрических 
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исследований предметной области разрабатывается 
графоаналитическая модель проектируемого учебного курса. 

 Графоаналитическое представление понятий из учебного 
материала позволяет их упорядочивание по оси времени в 
соответствии с определенными структурными и 
методическими требованиями. 

 Предварительная подготовка заканчивается оформлением 
учебных единиц (групп сильно связанных между собой 
понятий), последовательно расположенных по оси времени. 

В предложенной технологической последовательности не 
затронуты вопросы, связанные с организацией и практическим 
проведением разрабатываемого курса, а также системы доступа. 
Это отражается на решении проблем, связанных с адаптацией курса 
обучения к конкретному обучаемому, с различными формами 
проведения регламентированного контроля и самоконтроля знаний, 
с приобретением практических умений, но данный доклад не 
рассматривает перечисленные вопросы. 

Специализированное текстометрическое исследование 
В [1] обсуждается понятие текстометрика и проведенные с 

помощью разработанного авторами программного средства 
ТextAnalyzer 2.0 исследования текстов научного содержания с 
учетом их специфических особенностей. 

По аналогии с [1, 2], в целях проведения текстометрических 
исследований учебного материала в области технических наук, в 
рамках данной разработки создано специализированное 
инструментальное средство, работающее в следующих трех 
режимах: 

1. Первоначальное формирование базы данных 
 Создание базы данных, в которой хранятся термины 

(единичные слова или конкатенация нескольких слов) на 
болгарском и английском языках вместе с поясняющими их 
текстами. Например: 

Программа - ........ 
Алгоритм - ...... 
Исключение - ..... 
............................ 

 В соответствии с синтаксисом языка, для каждого понятия 
введены и его производные (префикс и суффикс, 
единственное и множественное число и пр.), например: 
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Программа, программы, подпрограмма .... 
 Для каждого понятия определены его синонимы, например: 

Программа, программное обеспечение, процедура, модуль ... 
 Для каждого понятия определены его омонимы, например: 

Диалоговая форма – геометрическая форма. 
2. Частичный текстометрический анализ терминологического 

словаря предметной области. Он представляет собой следующую 
последовательность действий: 

 введение выбранного слова из терминологического словаря; 
 визуализация списков производных слов, синонимов и 

омонимов; 
 определение наборов слов, как части списков (в частности, 

всех слов); 
 визуализация тех терминов из терминологического словаря, 

которые содержат слова из определенного состава наборов. 
 выбор терминов, представляющих интерес для следующего 

анализа; 
 визуализация пояснительного текста для каждого выбранного 

термина и проведение новой селекции. Тексты, содержащие 
омонимы, отбрасываются; 

 анализ содержания пояснительного текста и определение, 
какие его понятия являются базовыми и какие – их 
следствиями; 

 для каждого базового понятия определяется объем текста, 
связанного с его пояснением; 

 составление таблицы связей между базовыми понятиями и их 
следствиями; 

 проведение дополнительных вычислений таких параметров, 
как частота появления базовых понятий и их следствий, 
комбинаций базовых понятий и следствий, совместное 
появление двух и более базовых понятий в одном 
пояснительном тексте и пр. 

 сохранение полученных результатов в базе данных отдельно 
по каждому проанализированному термину и/или для 
динамической последовательности исследованных терминов. 

3. Подготовительный анализ технического (лекционного) текста 
с целью установления причинно-следственных связей между 
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базовыми понятиями и их следствиями с учетом их распределения 
по оси времени. Для этого необходимо: 

 единичное и/или последовательное введение учебного 
текста/текстов (последовательное введение текстов отвечает 
их размещению по оси времени); 

 формирование входного комплекта понятий и производных, 
определенных из толкового словаря предметной области для 
курса; 

 установление позиций базовых понятий и их производных в 
тестовой последовательности; 

 определение „расстояния” по оси времени между базовым 
понятием и его следствием (количество слов, графиков, 
таблиц, диаграмм и т.п.); 

 результаты сохраняются в базе данных. 
Формализация результатов проведенного анализа 
Формализация осуществляется с помощью конечного 

ориентированного графа G(X,U,P,W,V), в котором, согласно [3, 
4]: 

Х= {xi} – множество вершин (понятий) мощностью N= |{xi}|; 
U={uij} – множество ребер (причинно-следственных связей); 
P (xi uij xj) – трехместный предикат - инцидентор,  
W – множество весов вершин, определяемых на основе 

количества информации в терминологическом словаре о 
соответствующем понятии и  

F – множество статических весовых коэффициентов ребер, 
определяемых экспертным путем в соответствии с оценкой 
важности связи между базовым понятием и его следствием. 

Проектирование структуры курса дистанционного обучения 
Общее проектирование структуры курса сводится к следующим 

этапам: 
 первоначальное упорядочивание и переупорядочивание 

понятий вдоль оси времени с учетом расстояния между ними 
[3, 4, 5]. Решение связано со снижением значений сумм весов 
ребер в прямом и обратном направлении; 

 группирование понятий в учебные единицы на базе их 
причинно-следственных связей (связей между темами) по оси 
времени; 
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 формирование группы понятий, связанных с предыдущими 
(следующими) дисциплинами по учебному плану. 

В процессе обучения необходимо: 
 сформировать группу понятий (в частности – учебной 

единицы) для изучения. Структура и состав группы зависит 
от заданных характеристик учебной единицы и оценки 
возможностей обучаемого; 

 сформировать группу понятий для проведения контроля и/или 
самоконтроля знаний с помощью тестов; 

 оценить состояние обучаемого (с помощью обособленного 
подграфа усвоенных/неусвоенных понятий). 

Результаты 
Полученные результаты можно обобщить следующим образом: 
 Предложена технологическая схема для проектирования и 

подготовки курсов дистанционного обучения. 
 Предложено инструментальное средство для проведения 

текстометрического анализа терминологических словарей в 
определенной предметной области. 

 Предложен механизм для анализа и проведения исследования 
учебного материал в целях выявления мест базовых понятий 
и их причинно следственных связей по оси времени. 

 Полученные результаты позволяют произвести 
формализацию проблемы и применять уже разработанные 
алгоритмы и программы для упорядочивания и 
группирования понятий в последовательности учебных 
единиц. 

Программная реализация данной технологической схемы и ее 
отдельных компонентов выполнена в рамках научных проектов [7, 
8]. Созданное программное обеспечение тестировано с помощью 
специально разработанных программных средств для 
генерирования случайных корректных структур, включающих веса 
вершин, ребер, параметров учебных единиц и пр. 

Экспериментальные результаты были получены в результате 
обработки терминологического словаря в области программного 
обеспечения и лекционного материала по дисциплине Software 
Engineering. 
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Развитие 
В предложенной технологической схеме для разработки курсов 

дистанционного обучения основной акцент делается на отдельные 
понятия и установленные между ними связи, полученные в 
результате анализа терминологического словаря для 
соответствующей предметной области и связанного с дисциплиной 
учебного текста. 

Дальнейшее развитие основанной на понятиях идеи будет 
осуществляться в направлении разработки онтологии и 
таксометрии предмета и содержания дисциплины. А это, со своей 
стороны, позволит в процессе выяснения структуры понятий 
учитывать их значение (семантику), динамическую 
обусловленность (наследственность), синтаксис языка и друге 
характеристики. 

Литература 
1. Н.А. Власенко, Н.Л. Кузьминская, А.А. Максименко. 

Текстометрические исследования многоязычных научных 
текстов, УСиМ, 2009, № 2, 43-47 

2. Н.А. Власенко. Текстометрия: художественный текст VS 
научный текст, УСиМ, 2010, № 2, 80-84 

3. Митев М., Рачева Е. Алгоритм первоначального группирования 
понятий в дистанционном обучении. УСиМ, 2010, № 2, 13-16 

4. Митев М., Рачева Е. Разработка на алгоритъм и програма за 
структуриране на учебен материал. Списание. „Компютърни 
науки и технологии”, бр. 2/2008 г., ТУ–Варна (на болгарском 
языке) 

5. Митев М., Рачева Е., Маринова Г. Графоаналитический подход 
для разработки курсов дистанционного обучения. Четвертая 
Международная конференция «Новые информационные 
технологии в образовании для всех: инновационные методы и 
модели», Киев, Украина, 24–26 ноября 2009 г., 127–136. 

6. Mitko Mitev, Elena Racheva, Ginka Mariniva, Algorithm for 
Defining of Initial Package of Notions for Purpose of E-Learning, 
CompSysTech’2009, Proceedings of the International Conference on 
Computer Systems and Technologies-CompSysTech’2009, Ruse, 
Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 
433, ACM Press, USA, pp. IV.9.1-IV.9.5, 2009 

7. Проект №483 „Разработване на учебен курс по дисциплината 
„Синтез и анализ на алгоритми” за целите на дистанционно 



 118 

обучение с изследване на начините за представяне на учебния 
материал и създаване на специализирана база от данни с 
текстова и графична информация”, ТУ-Варна, 2008. 

8. Проект НП №25 „Теоретична разработка и реализация на 
програмна платформа за компютърно проектиране и изследване 
на курсове за дистанционно обучение”, ТУ-Варна, 2009-2010. 

 
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TRAINING 

OF MODERN TEACHER 
Оliinyk Liia 

Mykolaiv Regional In-Service Teachers Training Institute, Mykolaiv, 
Ukraine 

In the article the problem of information communication technologies 
application during the course training by the preschool educational 
establishments’ teachers and by the primary school teachers is analyzed. 
The possibilities of in-service teacher training in this process are 
explored. 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 
ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

Олійник Лія Миколаївна 
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
У статті аналізується проблема застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у ході курсового підвищення кваліфікації 
педагогами дошкільних навчальних закладів та вчителями 
початкової школи. Розглядаються можливості післядипломної 
педагогічної освіти у цьому процесі. 
 

«Післядипломна педагогічна освіта є пріоритетною галуззю, – 
зазначив С.М.Ніколаєнко, – це постійно діюча ланка у національній 
системі безперервної освіти, яка має забезпечити фахове 
удосконалення спеціалістів, індивідуальне самостійне навчання 
людини незалежно від віку» [1, 4-5]. Систематичне, раз на п’ять 
років, підвищення кваліфікації педагога є необхідною умовою 
підтримання його професійного рівня, адже у сфері освіти 
відбуваються інтенсивні процеси формування нових інформаційних 
ресурсів і надання нових освітніх сервісів, зокрема, мережевих. 
Тому одним з завдань післядипломної педагогічної освіти є 
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підготовка вчителів до використання інформаційних 
комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

У вільній електронній енциклопедії Вікіпедії визначено: 
«Інформаційно комунікаційні технології або ІКТ – технології, 
пов’язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і 
управлінням інформацією. Цей широко вживаний термін включає в 
себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи 
з інформацією» [2]. 

Вирішення проблеми застосування сучасними педагогами 
інформаційно-комунікаційних технологій під час курсового 
підвищення кваліфікації має враховувати не тільки короткотривалі 
терміни їх проведення (2 - 4 тижні), але й значні обсяги різнобічних 
знань з різних навчальних предметів, результатів наукових 
досліджень сьогодення, новітніх методик викладання дисциплін 
базової кваліфікації педагога. 

Можливості вирішення цієї проблеми, на наш погляд, криються 
не стільки у заучуванні педагогами новітніх методів навчання на 
курсах підвищення кваліфікації, скільки у їх застосуванні у 
відповідних умовах освітньої діяльності педагога. При цьому 
виходимо з того, що сучасний етап розвитку інформаційної сфери 
суспільства вимагає зміщення уваги з методики навчання саме на 
засоби накопичення та зберігання необхідних відомостей, 
дозування їх об’єму з метою використання у навчальному процесі. 
Вказаним вимогам у значній мірі відповідають інформаційно-
комунікаційні технології. Оскільки подолати суперечності між 
фактичним рівнем професійної компетентності педагогів 
дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи і 
необхідними знаннями, уміннями, навичками задля здійснення 
сучасного освітнього процесу можливо шляхом використання 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

У Національній доктрині розвитку освіти (Україна XXI століття) 
це: 

•  інформатизація середньої освіти, спрямована на задоволення 
освітніх інформаційних, обчислювальних і комунікаційних потреб 
учасників навчально-виховного процесу шляхом створення єдиної 
інформаційної структури; 

•  побудова індивідуальних модульних навчальних програм 
різних рівнів складності залежно від конкретних потреб школи; 
випуск електронних підручників; 
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•  створення в Україні індустрії сучасних засобів навчання, що 
відповідають світовому науково-технічному рівню і є передумовою 
для реалізації ефективних стратегій досягнення мети освіти [3]. 

У педагогічній науці приділяється належна увага проблемі 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальний процес. Дослідження проблеми впровадження ІКТ у 
загальноосвітні навчальні заклади підняли на поверхню проблему 
навчання вчителів новітніми технологіям. На цьому наголошували у 
своїх працях Биков В.Ю., Брескіна Л.В., Звягіна А.С., 
Зіяутдінов В.С., Жалдак М.І., Клочко О.В., Морзе Н.В., 
Прокопенко І.Ф., Пшукова М.М., Співаковський О.В. Дослідження 
психологічного стану вчителя під час навчання ІКТ показали, що 
педагоги готові опанувати навичками ІКТ і застосовувати їх у 
навчально-виховному процесі [4]. Та чи можна застосувати те, чого 
не знаєш? Спочатку треба навчитися. Тож, з урахуванням цього, 
слід будувати процес підвищення кваліфікації фахівців різних 
категорій. Особливо це стосується проведення занять з педагогами 
дошкільних навчальних закладів та вчителями початкової школи на 
короткотривалих курсах підвищення кваліфікації, які в сучасних 
умовах реалізуються в інституті післядипломної педагогічної 
освіти. Постійне відставання фахівців у реальній професійній 
діяльності від темпу зміни можливостей технологій і методів 
навчання в сучасному інформаційно-освітньому просторі вимагає 
постійного підвищення кваліфікації педагога. 

Інформатизація освіти – упорядкована сукупність 
взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, 
навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і 
управлінських процесів, спрямованих на задоволення 
інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що 
пов’язані з можливостями методів і засобів інформаційних та 
комунікаційних технологій (ІКТ) учасників навчально-виховного 
процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його 
забезпечує [5, 360]. 

Комп’ютерні технології дають змогу сучасному педагогу 
використовувати у навчальному процесі як традиційні, так і 
передові методи навчання, надавати традиційним методам нове 
сучасне наповнення. Вони дозволяють впроваджувати нові форми і 
методи навчання, сприяють підвищенню індивідуалізації та 
інтенсифікації навчання. Використання сучасних інформаційних 
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технологій у навчально-пізнавальному процесі значно підвищує 
його ефективність як при отриманні нових знань, так і при 
відпрацьовуванні вмінь та навичок. 

Від уміння використовувати нові підходи, що враховують 
динаміку змін у життєдіяльності освітніх систем, вчасно знаходити і 
оперативно використовувати інформацію, залежить успішність, 
імідж, бренд та рейтингова позиція будь-якого навчального закладу 
та окремого педагога. 

Слід зазначити, що 88% викладачів зі складу кафедри 
дошкільної та початкової освіти МОІППО пройшли навчання за 
програмою «Intel® Навчання для майбутнього». Всі викладачі 
кафедри сьогодні активно оволодівають освітніми технологіями, 
чимало часу проводять в мережі Інтернет, де знайомляться з 
досягненнями колег; результативністю проведених ними заходів; 
натрапляють на освітні ноу-хау; здійснюють віртуальні екскурсії по 
спорідненим кафедрам в інших закладах післядипломної 
педагогічної освіти; аналізують ефективність створених існуючих 
депозитаріїв та електронних бібліотек; оцінюють дієвість власних 
форумів і навчальних ресурсів (термінологічні словники, 
практикуми, лекції, тести, методичні поради); знаходять сучасні 
педагогічні технології та нових професійних партнерів. 
Інформаційна культура, компетентність стають сьогодні 
обов’язковою вимогою у підвищенні кваліфікації педагогів 
дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи і 
формуються в рамках усіх дисциплін професійного модуля. З цією 
метою на кафедрі створена мультимедійна картотека навчальних 
матеріалів, які використовуються під час аудиторних занять, 
електронних презентацій, що впливають на підвищення мотивації у 
засвоєнні професійних знань. 

Вибухове розширення мережі Інтернет стимулює розвиток нових 
освітніх технологій, і це вже факт безперечний. Головне завдання 
викладачів кафедри у сфері застосування ІКТ – сформувати у 
педагога під час проходження курсової перепідготовки навчити 
педагогів використовувати інформацію для самоосвіти, підвищення 
кваліфікаційного рівня, вирішення реальних навчальних проблем і 
завдань. Як зазначає М.Ю. Кадемія, недостатнє використання 
інформаційних технологій загалом пов’язане із низьким рівнем ІК 
суспільства, необізнаністю щодо широких можливостей 
застосування інформаційних технологій, слабкою мотивацією 
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викладачів, учнів, студентів до використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі та професійній діяльності [6]. 
Тобто перед викладачем інституту післядипломної педагогічної 
освіти постає завдання у ході курсового підвищення кваліфікації 
педагогами підняти їхню мотивацію до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій. Задля цього педагоги 
мають визначити для себе значущість застосовування Інтернет 
ресурсів в практиці роботи: 

•  доступ до всіх ресурсів (як до інструменту для створення 
конспектів занять або уроків); 

•  доступ до професійних досліджень (для досягнення освітніх 
цілей); 

•  регулярний характер сприяння навчанню; 
•  вдосконалення спілкування та інтелектуального обміну; 
•  знайомство з існуючим світовим педагогічним досвідом; 
•  Інтернет як захоплююче, цікаве навчання (ігровий елемент). 
Саме таку мотивацію застосовують викладачі кафедри 

дошкільної та початкової освіти МОІППО в рамках лекційних, 
семінарських, практичних, індивідуальних занять. Оскільки за час 
курсової перепідготовки педагоги мають усвідомити, що саме вони 
– основна творча сила впровадження Інтернету в освітню галузь і, в 
цілому, в життя суспільства. Використання комп’ютерних 
технологій та Інтернету у розвитку, вихованні та навчанні дітей 
надає освітньому проекту більшого динамізму, змінює його часові 
межі і, найголовніше, навчає опрацьовувати та аналізувати значний 
обсяг інформації Значення освітніх Інтернет ресурсів – це 
необмежений доступ до професійної інформації, використання 
конспектів занять та планів уроків, on-line курсів, Web-сайтів, 
співпраця з педагогами інших навчальних закладів, обмін 
інформацією з колегами інших країн, об’єднання професійних 
зусиль для вирішення спільних завдань. 

Викладачі кафедри під час роботи із педагогами дошкільних 
навчальних закладів та вчителями початкової школи звертають 
їхню увагу на те, що така інформаційна база має використовуватися 
професійно і раціонально. Це вимагає, насамперед, усвідомлення 
самими педагогами значущості такого потенціалу і активне 
використання Інтернет ресурсів у власній педагогічної діяльності 
для досягнення яскравіших, більш вагомих результатів розвитку, 
навчання, виховання дошкільників та учнів молодшого шкільного 
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віку. Адже під час під час курсового підвищення кваліфікації 
педагоги систематизують свої знання та дізнаються про можливості 
ІКТ у підготовці дидактичних матеріалів, тестів тощо. 

Підсумовуючи викладене вище зазначимо, що стрімкий розвиток 
ІКТ актуалізують проблеми, пов’язані із організацією 
післядипломної освіти педагогічних кадрів на основі застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій. Цей процес має 
супроводжуватися високим рівнем комп’ютерної грамотності 
викладачів, оснащенням інститутів післядипломної педагогічної 
освіти відповідними технічними і наочними засобами навчання, 
електронними навчальними програмами курсів та спецкурсів. 

Традиційна схема перепідготовки вчителів, за якої раз на кілька 
років вони проходять експрес-перепідготовку з відривом від 
виробництва, в умовах стрімкої зміни самої системи освіти не може 
задовольнити потреби ні суспільства, ні учасників освітнього 
процесу. Вимога постійного підвищення кваліфікації вчителів 
обумовлює необхідність широкого залучення засобів електронного 
та дистанційного навчання у цей процес. 
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WEB 2.0 TECHNOLOGY TO ENSURE LIFELONG LEARNING IN 
MODERN CONDITIONS 

Petrov Sergii 
Sumy State University, Sumy, Ukraine 

The paper reviews trends in the development of e-learning system by 
combining modern technologies of content transportation and social or 
virtual networks. The description of system architecture, programming 
technologies as well as design with a detailed assignment of modules is 
carried out. An advantage of this class systems over traditional systems 
of distance education is given. The possibility of system integrating with 
modern Internet services, institution automated control system, services 
and units in the university is shown. 
 

ТЕХНОЛОГІЇ WEB 2.0 ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Петров С.О. 
Сумський державний університет м. Суми, Україна 

В роботі проводиться аналіз тенденцій розвитку систем он- лайн 
освіти шляхом об’єднання сучасних технологій транспортування 
контенту і соціальних або віртуальних мереж. Наводиться опис 
загальної архітектури такої системи, технологій програмування 
та проектування з розкриттям призначення модулів. Наведено 
переваги систем такого класу у порівнянні з традиційними 
системами дистанційної освіти. Показано можливість інтеграції 
розробленої системи з сучасними Інтернет-сервісами, 
автоматизованої системи керування навчальними закладами, 
службами та підрозділами університету. 
 

Аналіз сучасних web-ресурсів та сервісів показує чітку 
тенденцію до стрімкого розвитку та популярності систем 
соціального інжиніринга та крауд-сорсінга, що зараз диктує умови 
розвитку Інтернет технологій. 

Сучасні системи підтримки навчального процесу, системи 
дистанційної освіти вичерпали свої можливості в технологіях 
створення ресурсів різної складності, з певними механізмами 
стандартизації та оформлення навчальних матеріалів для 
можливості їх взаємної інтеграції, надання їм інтерактивності 
шляхом залучення мультимедійних технологій [1]. 
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Поява віртуальних спільнот (ВС), які почали з’являтись в 80-х 
роках і мали в ті часи не значні обсяги за чисельністю, в 2000-х 
роках стали більш помітнимі в інформаційному просторі. 
Прикладами такіх спільнот можуть вважатись Wikipedia близько 
380 млн. відвідувачів на місяць, або FaceBook з орієнтованою 
чисельністю близько 150 млн. постійних користувачів зі всього 
світу. 

Принциповим є те, що користувачі ВС проводять багато часу он-
лайн, а це, стало сигналом в першу чергу для рекламних компаній 
та рекрутингових агенцій і це при тому, що в першу чергу більшість 
з ВС проектувались як інформаційно-освітні системи. Зараз 
навчальні заклади намагаються привносити у власні системи 
підтримки навчального процесу функціональні признаки ВС але 
прорахунки які були допущені при початковому проектуванні не 
дозволяють імплементувати такий функціонал в системи [2]. 

Наявні ВС мають певний набір функцій для програмної між 
системної взаємодії , які дозволяють створювати власні модулі для 
користувачів та гнучкі механізми імплементації їх в ВС, 
орієнтуючись на певну соціальну, географічну або вікову групу. 
Але програмний інтерфейс, який пропонується розробникам 
дистанційних курсів, значно обмежений по функціональності та 
можливості розташування значних за обсягом файлів та інших 
ресурсів, тому доцільно запозичити принципи, які є в ВС та 
запровадити їх при проектуванні систем дистанційної освіти. 

У Сумському державному університеті впроваджується система 
підтримки навчального процесу для студентів очної та заочної форм 
навчання за принципами ВС. Загально-університетська 
інфраструктура яка забезпечує навчальний процес відображається в 
режимі факультет/спеціальність/дисципліна зручно представити в 
термінах ВС як група/підгрупа, що еквівалентно аналогом сучасних 
соціальних мереж. Зручність розташування, пошуку та подання 
навчального матеріалу в тому вигляді, в якому він є у викладача, без 
перетворення в спеціальні внутрішні формати забезпечує швидке 
наповнення дисциплін навчальними матеріалами. Інтеграція з 
сучасними он-лайн сервісами та мультимедійними технологіями 
(YouTube, Google Docs, Google Calendar) дозволяє створювати на 
сторінках ВС віртуальну навчальну кімнату студента з можливістю 
спілкування, обміну файлами між студентами та викладачами. 
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Використання об’єктно-орієнтованого принципу (ООП) 
програмування та парадигми MVC (Model-View-Control) дозволяє 
забезпечувати подальший розвиток і супровід ВС, підтримуючи при 
цьому модульну архітектуру без необхідності до чіткої фіксації 
мови програмування. Застосування технологій AJAX бібліотеки 
jQuery дозволяє створити зручний інтерфейс користувача та 
зменшити загальне навантаження на серверну частину системи.  

Система складається з 11 основних елементів-модулів: 
„користувач”, „фото-галерея”, „файли”, „повідомлення”, „замітки”, 
„коментарі”, „новини”, „друзі”, „групи, „керування класами” та 
„панель керування”. Ці модулі забезпечують базову 
функціональність ВС та системи організації навчального контенту, 
схема їх взаємодії показана на рисунку 1. 
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Рисунок 1. – Схема взаємодії структурних елементів ВС 

Нові модулі, що створюються розробником (у вигляді нового 
класу) за принципом ООП успадковують інтерфейсну частину 
одного з базових модулів та підключаються до ВС через модуль 
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„керування класами” – ядро інформаційної системи. Дана структура 
модулів забезпечує максимальну універсальність проектування та 
дозволяє підтримувати надійне функціонування системи. Інтеграція 
ВС з автоматизованою системою керування „Університет”, 
службами деканату, навчальним відділом дозволяє в оперативному 
режимі інформувати користувачів системи. 

Досвід впровадження системи показав на необхідність розробки 
в подальшому додаткових модулів які будуть забезпечувати 
автоматизоване модерування контенту, що створюють користувачі. 

Висновки. Розвиток сучасних Інтернет технологій 
продемонстрував чітку тенденцію для подальшого розвитку систем 
безперервної освіти. Наявні системи підтримки навчального 
процесу як вітчизняні так і зарубіжні показали свою 
неспроможність забезпечити необхідний функціонал, та створити 
умови для розвитку та самоудосконалення таких систем. 

Створення сучасних систем які інтегрують в себе принципи ВС 
та досвід навчальних систем створює для України певні переваги на 
ниві навчальних послуг сучасного рівня. 

Наукові пошуки та емпіричні дослідження проведені в 
Сумському державному університеті дозволяють зробити висновки 
щодо перспективності використання таких гібридних освітньо-
комунікативними систем у порівнянні з традиційними системами 
дистанційними системами. Кількісні та якісні показники 
перебування он-лайн, опрацювання навчального матеріалу, 
професійного спілкування та взаємодії з викладачами підтвердили 
значну перевагу даної системи. 
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A category approach to development of learning objects is described. 

 
О КАТЕГОРНОМ ПОДХОДЕ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
Резник С.В. 

Международный научно-учебный центр информационных 
технологий и систем НАН и МОН Украины 

Киев, Украина 
Описан категорный подход к разработке учебных объектов. 
 

Введение 
Сетевые учебные курсы в настоящее время строятся как 

объемные монолитные жесткие структуры, строго соответствующие 
заложенным целям. При изменении внешних условий, такие курсы 
с трудом поддаются корректировке, так как необходимо 
перерабатывать все его содержимое с учетом новых требований, 
что представляет собой значительный труд вследствие наличия 
тесных внутренних связей и ссылок в учебном материале. Для 
решения проблем структурирования данных в сфере 
дистанционного образования разработано уже достаточно большое 
количество моделей, спецификаций и форматов метаданных, как 
например: LOM, CELTS 3.1, Dublin Core, SCORM CA/SCO, SCORM 
Asset и т.д. 

Наиболее всеобъемлющим и, соответственно, наиболее 
предпочтительным является стандарт «Метаданные учебных 
объектов» (Learning Object Metadata, LOM), созданный Комитетом 
по стандартизации обучающих технологий (LTSC) Института 
инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), а также 
спецификации IMS «Метаданные учебных ресурсов» (IMS Learning 
Resource Metadata Specification Version 1.2.1 Final Release 1.10.2001). 

Актуальным является подход, связанный с выделением учебных 
объектов (learning objects, LO). Существенным свойством учебного 
объекта является наличие метаданных – общего описания объекта, 
необходимого для его "интеллектуальной" автоматической 
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обработки. Важное качество учебных объектов, унаследованное от 
объектно-ориентированного подхода, – это возможность 
многократного использования объектов в разных контекстах. 
Учебные объекты могут настраиваться, агрегироваться для 
создания учебных курсов на условиях обеспечения прав 
интеллектуальной собственности. Метаданные учебных объектов, 
будучи представленными в стандартной форме, способны стать 
основой для работы разнообразных сервисов, включая 
интеллектуальный поиск, динамическую каталогизацию, 
профилирование и т.д. 

Постановка задачи 
Для применения в образовании недостаточно иметь учебные 

объекты и метаданные, их описывающие. Различные типы учебных 
объектов обладают набором различных функций в контексте 
реального образовательного процесса. Только наличие 
стандартизированных описаний ресурсов делает их значимыми для 
образовательной информационной среды в целом, делая работу 
образовательных порталов эффективной, а информационную среду 
единой. 

Теория категорий была предложена в 40-х годах прошлого века 
американскими математиками Маклейном и Эйленбергом в 
качестве полезного "языка" для алгебраической топологии. 

При категорном подходе объекты и морфизмы можно 
рассматривать в качестве элементарных "кирпичиков" 
математических конструкций, не приписывая им заранее никаких 
специальных свойств. 

Основная идея интерпретации категорных конструкций состоит 
в математическом представлении объектов категорными объектами 
и процессов категорными морфизмами. 

Стандартное определение категории ϕ [Lowvere & Schanuel 
1997] включает в себя: 

Объекты A,B,C,… 
Отображения (морфизмы, стрелки и т.д.): f, g, h,… 
Чтобы указать, что f есть отображение, мы пишем BA f  ( 

или f: A→B) и говорим, что “f есть отображение из A в B”.Объект A 
здесь называют источником, а объект B - назначением морфизма f. 
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Для каждого объекта A имеет место тождественное отображение, 
которое обозначаем тождеством 1A, так что AA A1  есть одно из 
отображений из A в A. 

для каждого объекта A данной категории существует 
тождественный морфизм 1A вида A→A, который удовлетворяет 
следующим условиям: 

для любого входящего морфизма f вида → A имеет место 
равенство f◦1A= f; 

для любого исходящего морфизма g вида A → имеет место 
равенство 1A ◦g=g; 

композиция морфизмов является ассоциативной: 
(f ◦g)◦h=f◦(g◦h) 
Для каждой пары отображений 

CBA gf   
композиция отображения для каждой пары морфизмов f: A→B, g: 
B→C таких, что назначение f совпадает с назначением g, 
определена операция композиции ◦, результатом которой является 
новый морфизм h: A→C; композиция морфизмов записывается с 
помощью равенства f ◦ g =h 

g следуетза fA C  
удовлетворяет следующим правилам: 

 идентичность: если BA f , то 1B ◦ f = f и f ◦ 1A = f 

 ассоциативность: если DCBA hgf  , то (h ◦ g) ◦ 
f) = h ◦ (g ◦ f). 

Закон ассоциативности позволяет нам не обращать внимания на 
расстановку скобок. 

Важным понятием в теории категорий является произведение 
объектов. 

Произведением двух объектов a и b в категории   есть объект c 
из   вместе с двумя морфизмами (отображениями), которые 
называются проекциями p: c a и q: cb такими, что для всех 
объектов d c морфизмами f: d a и g: db есть единственный 
морфизм h: d c, такой, что p ◦ h=f и q ◦ h=g. Как и другие 
свойства категорий, произведение объектов является 
универсальным свойством. 
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В качестве объектов могут выступать сами дедуктивные 
системы, а морфизмами между такими объектами считаются 
переводы одной дедуктивной системы в другую. Можно выйти на 
уровень еще большего обобщения. Представление дедуктивных 
систем в виде категории наводит на мысль использовать понятие 
функтора, являющегося одним из основных понятий в исходной 
работе родоначальников теории категорий [Eilenberg & Mac Lane 
1945] в качестве погружающей операции. Функтор  это 
отображение из одной категории в другую, сохраняющее 
категорную структуру. На категорном языке это выглядит 
следующим образом. 

Функтором F из категории   в категорию   называется 
функция, ставящая в соответствие каждому объекту A из   объект 
F(A) из   , и еще одна функция, ставящая в соответствие каждой 
стрелке f : A → B из   стрелку F(f): F(A) → F(B) такую, что 

F(1A) = 1F(A), F(gf) = F(g) F(f). 
В общем случае такие функторы можно рассматривать как 

переводы одной дедуктивной системы в другую. 
Примеры 
Очень многие и хорошо известные нам конструкции обладают 

свойством быть категорией, например, Set – объектами являются 
множества, морфизмами - все функции между множествами. 

Основные принципы организации жизнеспособной 
информационной среды - это единство и самоорганизация. 

Принцип единства реализуется через взаимодействие части и 
целого, их взаимодействие и взаимообусловленность. Теоретико-
категорное выражение этого принципа - функтор представления, 
позволяющий адекватно отобразить категорию в целом в 
пространстве морфизмов (связей) одного объекта этой категории. 

Принцип самоорганизации информационной среды может быть 
реализован через принцип максимальной информационной 
энтропии Хакена при условиях достаточной активности клеточек 
информационной среды и интенсивности информационных 
потоков, проходящих через открытую информационную систему. 
Роль клеточки может играть "скетч" (категорный "эскиз"), 
представляющий из себя граф вместе с системой функциональных 
тождеств и описывающий алгебраические особенности системы 
морфизмов того или иного объекта категории. 
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Выводы 
С построением теории категорий появилась возможность 

создания логического универсума. 
Аппарат теории категорий включает в себя такие известные 

средства структурного отображения знаний, как графы 
(семантические сети), конечные автоматы, фреймы, решетки 
логического вывода. Концепции фрейма и объекта (в объектном 
программировании) достаточно естественно отображаются в среде 
объектов и морфизмов теории категорий. "Безэлементный" способ 
рассуждений в категорной алгебре, когда объекты изучаются путем 
исследования их морфизмов, - это реализация тезисов Галуа и 
одновременно - способ математического отображения 
информационных конструктов. Теория категорий позволяет в 
едином формате представить известные математические 
конструкции, что позволяет организовать внутренний "каталог 
структур" интеллектуальной системы. 

Теория категорий предоставляет естественный формализм 
описания "иерархии логик" или "иерархии объяснительных схем". 
При этом функторы модельной категории соответствуют "правилам 
перехода" или "схемам аргументации". Эти функторы, в свою 
очередь, образуют категорию, в которой действуют свои функторы, 
т.е. своя логика переходов, и т.д. 

Категорный подход в рамках развития электронной системы 
образования позволяет провести структуризацию и автоматизацию 
процессов разработки и создания учебных объектов. 
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education professionals training are considered, factors that cause the 
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professional and competitive developments of specialist are identified 
and analyzed. The theoretical and conceptual apparatus for defining and 
building models to stimulate innovative activity is being formed and the 
factors affecting such models are being analyzed. 
 

ВПЛИВ ІКТ НА ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ В 
СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Ситник Лариса Григорівна 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти м. 

Суми, Україна, 
В статті розглядаються передумови розвитку інноваційної 
активності в рамках підготовки педагогічних фахівців, виявлено та 
проаналізовано фактори що викликають професійно-кваліфікаційні 
зрушення конкурентоспроможності фахівця. Формується 
теоретико-понятійній апарат для визначення та побудови моделей 
стимулювання інноваційної активності, проводиться аналіз 
факторів що впливають на такі моделі. 
 

В сучасних освітніх умовах викладач, який повинен бути 
інформаційно-грамотною людиною є однією з основних проблем 
впливу на конкурентоспроможність фахівців. Звичайно, ця 
проблема є багатокомпонентною та багатоаспектною, але найбільш 
важливою її складовою, є створення умов для постійного розвиток 
професіоналізму викладачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на помітну 
активізацію пошуку інноваційних моделей загальної і професійно-
педагогічної освіти. Дослідженням процесу підготовки та діяльності 
педагогічних кадрів займались: Абдулаев А.Н., Дабагян А.В., 
Н.В. Гузій, М.М. Левіна, В.О. Сластьонін, Е.Н. Шиянов, 
В.П.Андрущенко, Е.І. Рогов. та інші. Проаналізувавши ці 
дослідження, можна стверджувати, що ряд аспектів вимагають 
подальшого вивчення. Цілісний підхід до формування 
інформативних компетентностей педагога в сучасному 
педагогічному знанні знаходиться в стадії становлення. Не в повній 
мірі було розглянуто розвиток кваліфікації вчителя як один з 
вагомих інструментів забезпечення конкурентоспроможності 
фахівців. Виникає необхідність включення у систему фахової 
підготовки нової професійної якості вчителя – сформованості 
інформативної компетентності фахівця. 
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Разом з тим слід зазначити, що Україна має значний потенціал 
для інформаційного розвитку - не втрачений кадровий потенціал 
науки та основні елементи освітньої і комунікаційної структури. 
Усе питання в тім, як цим потенціалом розпорядитися. Думка 
багатьох вчених, фахівців про те, що і дотепер у нас з поля зору 
випадає сама суть усвідомленого залучення продуктів 
інтелектуальної праці в економічний оборот. 

Теоретичний та практичний аналіз інноваційної політики та 
понятійного апарату щодо визначення місця і ролі кваліфікації 
педагога проведений автором дозволяє зробити наступні висновки.  

Професійна компетентність кадрів – головна передумова 
інформаційної грамотності викладачів. Вже зараз інформаційні та 
комунікаційні технології (ІКТ) складають вагому частку світового 
виробництва, що призводить до глобального перерозподілу як 
ринку праці, так і ринку освітніх послуг. У зв‘язку з цим виникає 
нагальна потреба прискореної підготовки викладачів та фахівців у 
галузі ІКТ, оснащення закладів освіти сучасною комп‘ютерною 
технікою, педагогічними програмними засобами, електронними 
підручниками тощо. 

Сучасний ринок інновацій містить у собі нові науково-технічні і 
технологічні рішення (що обертаються як об’єкти інтелектуальної 
власності), нову науково-технічну інформацію (що обертається як 
об'єкт авторського права) і в решті решт нові науково-технічні і 
технологічні послуги. Інноваційна освіта сьогодні потрібна не 
тільки для тих, хто безпосередньо і усвідомлено працює в 
інноваційному бізнесі. Виходячи з цього успіх інноваційного 
розвитку економіки є можливим при суттєвій диверсифікації 
напрямів впровадження. 

Для успішної інноваційної діяльності необхідна наявність 
фахівця, що охоплював би поглядом весь інноваційний процес, у 
голові якого фокусувалася б уся система зв'язків, що був би в стані 
помічати всі перешкоди, що стоять на шляху інновацій. Тобто, 
необхідна орієнтація на підготовку висококваліфікованих і 
високоінтелектуальних фахівців [1]. Для того щоб визначити місце і 
роль розвитку кваліфікації педагога необхідно проаналізувати 
понятійний апарат та його складові. 

Професія – це вид трудової діяльності, що потребує певного 
рівня здібностей та підготовки, та зазвичай є джерелом існування 
фахівця [3]. Спеціальність – це підвид професії, що найчастіше 
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потребує більш глибоких знань та навичок у певній обмеженій 
галузі. На відміну від професії спеціальність більш вузьке поняття, 
котре осягає все коло професійної трудової діяльності, що 
відповідає певній професії [2]. Кваліфікація – це поняття що 
характеризує рівень підготовки та ступінь відповідності фахівця до 
будь-якого виду трудової діяльності [3]. Рівень кваліфікації фахівця 
визначається чотирма факторами: загальною освітою, спеціальною 
підготовкою, виробничим досвідом, атестаційною характеристикою 
фахівця. 

Фахівець (згідно визначення ЮНЕСКО) – це працівник, який 
вміє творчим шляхом використовувати наукові знання, проектувати 
та будувати промислові підприємства, машини, обладнання, 
розробляти (впроваджувати) виробничі методи, використовуючи 
різноманітні інструменти (окремо чи в різноманітних комплексах), 
конструювати ці інструменти, користуватися ними чи добре знати 
принципи їх дії та прогнозувати їх «поведінку» в певних умовах [4, 
с.39]. 

Цілеспрямована інноваційна політика характеризує економічний 
зріст, який варто називати розвитком. Це підтверджується тим, що 
впровадження у відстаючих країнах нових технологій значно 
ефективніше фінансової допомоги. Використанням новітніх 
результатів наукових досліджень, відкриттів і винаходів, технічної 
інновації свідчить про необхідність комплексного підходу до 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, 
орієнтованої на діяльність в умовах інноваційного розвитку. 
Нововведення розподіляються за часом нерівномірно, з'являючись 
групами. Сучасна технологічна хвиля, що почалася на рубежі 90-х 
років спирається на досягнення в сфері мікроелектроніки, 
інформатики, біотехнології, фармакології, медичної діагностики, 
генної інженерії, нових різновидів енергії, супутникових технологій 
і використовує принципово новий тип виробничих ресурсів – 
інтелектуальний ресурс, основною характеристикою якого є 
високопродуктивність, мобільність, невичерпність і 
регенеративність. Тобто слід постійно квапитися про постійне 
поновлення інтелектуального ресурсу. Отже, формування 
професіоналізму вчителя в системі педагогічної освіти показало 
доцільність і системність діяльності на кожному з етапів його 
розвитку та дозволило виявити залежність рівня професіоналізму 
вчителів від засвоєння й використовування ними сучасних 
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технологій. Розробка і застосування варіативних педагогічних 
технологій вимагають дотримання ряду умов, спрямованих на 
професіоналізм педагога, на його особистість: гуманізація освіти; 
постійне оновлення професійних знань, удосконалення умінь і 
творчих здібностей; установка вчителя на інноваційні технології; 
уміння визначати мету; проектування власної системи професійної 
діяльності; засвоєння власного досвіду через рефлексію, його 
вираження в технологічній формі; постійне оновлення технологій. 

Висновки. Україна готує і має значну кількість високо-
кваліфікованих фахівців з ІКТ, математики, кібернетики; в країні 
постійно зростає та поновлюється парк комп'ютерної техніки, 
сучасних систем та засобів телекомунікації, зв'язку; високою є 
ступінь інформатизації професійного життя.  

Дослідження понятійного апарату дозволяє виявити основні 
фактори, що викликають професійно-кваліфікаційні зрушення і 
призводять до необхідності підвищення рівня кваліфікації фахівців.  

Професійно-кваліфікаційна структура і потреба у фахівцях 
суттєво залежить від внутрішньопрофесійних особливостей, які 
формуються під впливом науково-технічного прогресу. 
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Some issues of educational and research information environment 
creation at higher education institution are considered in this article. In 
particular there are structural and technological peculiarities. 
Operation system FreeBSD, MySQL DBMS, PHP, and Moodle LMS 
setup for the environment maintenance is described. 
 

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ВНЗ: СТРУКТУРНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 
Триус Ю.В., Заспа Г.О. 

Черкаський державний технологічний університет, 
м. Черкаси, Україна 

У данній статті розглянуто деякі проблеми створення освітньо-
наукового інформаційного середовища ВНЗ, зокрема його 
структурні та технологічі особливості, а також описано процес 
налаштування операційної системи FreeBSD, веб-сервера, СУБД 
MySQL, PHP та системи електронного навчання Moodle для 
підтримки даного середовища. 
 

Актуальність проблеми і шляхи її вирішення. Здійснити 
підготовку якісно нової генерації фахівців, у яких професіоналізм і 
компетентність поєднуються з широтою мислення та 
неординарністю підходів до наукових, виробничих і життєвих 
проблем, можливо лише за умови організації і забезпечення 
навчальної та наукової роботи у ВНЗ на рівні, який відповідає 
запитам сучасного інформаційного суспільства. 

В останні роки сформувалися нові тенденції і підходи до вищої 
освіти, що виявили протиріччя, котрі формуються і розвиваються в 
процесі її змін: 

1. Породжений бурхливим розвитком науки і техніки на прикінці 
XX і початку ХХІ століть "інформаційний бум" спричинив 
необхідність перебудови вищої освіти в цілому, що обумовило 
виникнення протиріччя між змістом вищої освіти і реальними 
потребами суспільства в її результатах. 
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2. Протиріччя між повсякденним використанням студентами 
сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, їх спілкуванням у 
різноманітних соціальних мережах та інформаційних середовищах, 
і методами, засобами й організаційними формами навчання, що їм 
пропонуються у ВНЗ. 

3. Протиріччя між існуючими формами зберігання й передавання 
методичного і педагогічного досвіду та можливостями, що 
відкриваються на основі використання сучасних ІКТ та мережі 
Internet. 

Усунення зазначених протиріч є важливою соціально значущою 
проблемою, вирішення якої буде сприяти підвищенню якості вищої 
освіти, розвитку інтелектуальних здібностей і формуванню 
професійної й інформаційної культури майбутніх фахівців, які 
будуть жити і працювати в інформаційному суспільстві. 

Залишаються відкритими також питання про створення 
ефективної інфраструктури інформатизації ВНЗ, розгортання на цій 
базі індустрії електронних засобів навчання нового покоління 
(електронних підручників і електронних навчальних курсів, 
інтелектуальних навчальних систем під Internet), запровадження у 
ВНЗ системи формування інформаційної культури всіх учасників 
освітнього процесу, оскільки без вирішення цих питань на рівні 
ВНЗ неможливо забезпечити систематичне і комплексне 
використання ІКТ у навчальному процесі. 

Одним з реальних шляхів вирішення зазначених проблем є 
створення і широке використання в повсякденній освітній практиці 
ВНЗ освітньо-наукового інформаційного середовища (ОНІС), в 
якому навчальна і науково-дослідна діяльність студентів буде 
своєрідною моделлю майбутньої професійної діяльності студентів в 
умовах інформаційного суспільства. 

При цьому потребує подальших досліджень проблема інтеграції 
технологічних компонентів методичних систем навчання дисциплін 
з ОНІС ВНЗ, що розробляються на базі портальних технологій, та їх 
адаптація під особливості електронного, дистанційного і мобільного 
навчання. 

У деяких ВНЗ України починають усвідомлювати необхідність 
розробки таких інноваційних масштабних проектів, як освітньо-
наукове інформаційне середовище або цифровий університет, 
розробляють концептуальні та технологічні засади їх реалізації, 
створюють освітні портали. Над створенням освітньо-наукового 



 139 

інформаційного середовища ВНЗ працює і творчий колектив 
Черкаського державного технологічного університету, до складу 
якого входять викладачі, співробітники, аспіранти і студенти. 

У даній статті розглядаються структурні особливості ОНІС ВНЗ, 
а також деякі технологічні аспекти його створення в ЧДТУ, що 
будуть корисними для фахівців у галузі інформатизації ВНЗ. 

Структурні особливості освітньо-наукового інформаційного 
середовища ВНЗ. На думку авторів освітньо-наукове інформаційне 
середовище ВНЗ повинно створюватися на основі концепції 
цифрового університету [1]. Тому одним з основних принципів 
розроблення ОНІС ВНЗ є вимога створення єдиного інтерфейсу, 
який має надавати членам спільноти ВНЗ доступ до всього 
різноманіття освітніх і наукових інформаційних ресурсів, 
інформаційних систем управління діяльністю ВНЗ та 
комунікаційних засобів. Крім того, всі інформаційні ресурси та 
функціональні компоненти ОНІС повинні об’єднуватися в 
інтегровану систему на базі порталу ВНЗ. За своєю суттю портал 
являє собою web-сайт, організований як системне багаторівневе 
об’єднання різних інформаційних ресурсів і сервісів, розрахований 
на певну аудиторію користувачів і призначений для аналізу, 
обробки, доставки інформації та надання доступу до різних сервісів 
на основі персоналізації за допомогою будь-якого пристрою, 
підключеного до Internet. 

Відома американська експертна група з питань інформатизації 
вищої освіти (JASIG) сформулювала характерні риси, що мають 
бути притаманні порталу ВНЗ. Саме вони були покладені в основу 
проекту ОНІС ЧДТУ, що створюється [1, 2]. 

У своїй основі портал ВНЗ, як типовий корпоративний портал, 
являє собою складну систему, що містить такі підсистеми: 
аутентифікації і авторизації користувачів та управління правами 
доступу; зовнішнього і внутрішнього пошуку; керування вмістом 
(контентом); завантаження і каталогізація файлів користувачів; 
виведення інформації про користувачів порталу; керування 
новинами; електронна пошта (зовнішня і внутрішня); розсилання 
повідомлень користувачам порталу; форум; голосування; 
анкетування; чат; налагодження зовнішнього вигляду робочого 
середовища користувача; статистики. 
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Крім того, портал ВНЗ, повинен інтегруватися з іншими 
ситемами, що вже забезпечують інформатизацію навчального 
процесу та управління діяльністю підрозділів ВНЗ, зокрема: 

 публічним сайтом ВНЗ і публічними сайтами кафедр та інших 
структурних підрозділів ВНЗ; 

 системою електронного (дистанційного) навчання; 
 електронною бібліотеку з каталогом наукової, навчальної і 

методичної літератури та доступом до повнотекстових 
електронних видань; 

 інформаційно-аналітичною системою (ІАС) контролю і 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 ІАС “Відділ кадрів”, ІАС “Деканат”; 
 ІАС управління навчальним навантаженням і розкладом 

занять; 
 ІАС управління науковою діяльністю ВНЗ та ін. 
Технологічні особливості створення освітньо-наукового 

інформаційного середовища ВНЗ. ОНІС має сумісно 
супроводжувати та інтегрувати велике різноманіття інформаційних 
ресурсів та застосувань. Для того, щоб забезпечити доступ до цих 
ресурсів як з комп’ютерів ВНЗ, так і зовні з віддалених комп’ютерів 
студентів і співробітників, що можуть мати різні особливості 
апаратного і програмного забезпечення, доцільно використовувати 
web-технології для доставки інформації і обирати web-браузер у 
якості клієнтського програмного забезпечення. На початку 
реалізації проекту ОНІС ВНЗ до засобів його створення було 
обрано такі основниі критерії: відкритість, безкоштовність, 
простота застосування та незалежність від апаратної 
платформи. При цьому програмно-апаратний комплекс підтримки 
ОНІС ВНЗ має задовольняти наступним технічним вимогам: 

1. Повинна забезпечуватися стабільна робота з досить значною 
кількістю користувачів (до декількох тисяч); 

2. Повинен бути чіткий розподіл прав і дозволів користувачів на 
одержання та зміни інформаційних ресурсів; 

3. Інтерфейс користувача не повинен бути перевантажений 
графічними ресурсами (середня тривалість завантаження сторінки 
при використанні каналу зв’язку з пропускною спроможністю 512 
Кбіт/с повинна бути не більше 5 сек.); 
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4. Можливість роботи під операційними системами Windows 
9x/NT/2000/XP/Vista/7, Linux, UNIX. 

Враховуючи загальні і технічні вимоги до ОНІС ВНЗ, визначено 
її технологічну платформу, яка передбачає: 

 для серверної частини: UNIX-подібну операційну систему с 
відкритим вихідним кодом FreeBSD; веб-сервер з відкритим 
вихідним кодом Apache Tomcat; об'єктно-реляційну СУБД з 
відкритим вихідним кодом MySQL і PHP; 

 для клієнтської частини: операційні системи Windows, 
MacOS, Linux; веб-браузер Mozilla Firefox з відкритим 
вихідним кодом, або Opera, Safari, Internet Explorer. 

Розглянемо більш детально особливості процесу налаштування 
програмного забезпечення серверної частини для підтримки ОНІС 
ЧДТУ. 

Для розгортання програмного забезпечення, необхідного для 
створення ОНІС, в ЧДТУ було встановлено спеціальний потужний 
сервер на основі 4-х ядерного процесора Intel Xeon E5504 4x2.0ГГц, 
4Гбайт ОЗУ та двома SATA жорсткими дисками по 250 Гбайт, які 
працюють у RAID. Даний сервер розміщується в локальній мережі 
університету, тому виникла технічна проблема стосовно 
підключення його до мережі Internet, оскільки локальна мережа 
підключена до Internet через маршрутизатор провайдера і прямого 
підключення сервера до Internet не було. Виявилось, що проблему 
можна просто вирішити шляхом "прокидування" порту 80 (доступу 
до веб-сервера) на маршрутизаторі провайдера, що і було зроблено.  

Оскільки даний сервер підтримує 64-розрядну архітектуру, то на 
ньому було встановлено 64-розрядну операційну систему 
FreeBSD 8.0. Дана ОС відповідає всім вищезазначеним вимогам, а 
також вимогам щодо надійності та безпеки, оскільки FreeBSD 
вважається однією з найнадійніших та найзахищеніших серед 
існуючих серверних ОС, з регулярними оновленнями безпеки та 
хорошою технічною підтримкою. Також FreeBSD має репозиторій з 
великою кількістю open-source програм, в тому числі таких, які 
можуть використовуватись для побудови освітньо-наукового 
інформаційного середовища ВНЗ. 

За замовчуванням у FreeBSD встановлюється web-сервер Apache 
1.3. Його було замінено на більш нову версію Apache 2.2. PHP та 
MYSQL було встановлено з портів FreeBSD відповідно 
/usr/ports/lang/php5 та /usr/ports/databases/mysql50-server. Для роботи 
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web-сервера Apache з PHP потрібно в конфігураційному файлі 
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf прописати підключення модулів 
PHP до Apache: 

LoadModule php5_module libexec/apache22/libphp5.so 
та 

<IfModule mod_php5.c> 
    AddType application/x-httpd-php .p 
    AddType application/x-httpd-php-so 
</IfModule> 
Основою комп’ютерно-інформаційного забезпечення ОНІС 

ЧДТУ є система електронного навчання Moodle з web-інтерфейсом, 
яка написана на PHP і використовує MySQL як сервер баз даних. 
Moodle було встановлено як порт FreeBSD /usr/ports/www/moodle в 
папку moodle сервера apache /usr/local/www/apache22/moodle. 

Оскільки сервер не підключений фізично до Internet і має IP-
адресу локальної мережі, то дана локальна адреса була прописана в 
конфігураційному файлі config.php як адреса сервера. Це приводило 
до того, що не завантажувалась ніяка сторінка, крім першої. Дана 
локальна адреса була замінена на доменне ім’я сервера, що 
вирішило проблему: $CFG->wwwroot = 'http://dl.cdtu.edu.ua'. 

При першій спробі доступу до системи Moodle (в даному 
випадку при зверненні за адресою dl.cdtu.edu.ua/moodle) програма 
пропонує здійснити початкове налаштування. При цьому потрібно 
відповісти на питання, які задаються програмою – переважно вони 
стосуються налаштування web-сервера та бази даних (база даних 
створюється на даному етапі), а також вказується пароль 
адміністратора. Після цього програма готова до використання. 

Для зручності доступу до сайту системи Moodle було створено 
віртуальний хост. До файлу httpd.conf було включено файл опису 
віртуальних хостів: Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf. 

У файлі httpd-vhosts.conf було прописано віртуальний хост для 
даного сайту: 
<VirtualHost dl.cdtu.edu.ua:80> 
    ServerAdmin webmaster@cdtu.edu.ua 
    DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data/moodle" 
    ServerName dl.cdtu.edu.ua 
    ServerAlias www.dl.cdtu.edu.ua 
    ErrorLog "/var/log/dl.cdtu.edu.ua-error_log" 
    CustomLog "/var/log/dl.cdtu.edu.ua-access_log" common 
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</VirtualHost> 
Це дало можливість звертатись до системи Moodle за адресою 

dl.cdtu.edu.ua або www.dl.cdtu.edu.ua, а не dl.cdtu.edu.ua/moodle, що 
є зручнішим для користувачів. 

Зовнішній вигляд системи Moodle визначається Moodle-темою 
digital-university, яку можна завантажити з Internet і записати в 
папку /usr/local/www/apache22/data/moodle/theme. Після цього 
безпосередньо в системі Moodle дану тему можна обрати як 
поточну. 

Висновки 
Створення освітньо-наукового інформаційного середовища ВНЗ, 

на нашу думку, надасть можливість: активізувати використання 
наявних і створення нових актуальних і якісних освітніх та 
наукових ресурсів; розширити доступ до цих ресурсів викладачам, 
студентам, широкому колу користувачів, які прагнуть здобути або 
продовжити вищу освіту; створити організаційну і технологічну 
базу для впровадження повноцінної дистанційної форми навчання у 
ВНЗ; підвищити рівень професійної підготовки студентів всіх форм 
навчання; підвищити ефективність навчання студентів і 
продуктивність праці професорсько-викладацького складу; 
створити у ВНЗ єдину платформу для надання освітніх послуг; 
забезпечити прозорість та інвестиційну привабливість ВНЗ; 
підвищити рівень конкурентоспроможності випускників ВНЗ на 
ринку праці; інтегруватися ВНЗ у регіональний, національний та 
світовий освітньо-наукові простори. 
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IІ. ORGANIZATIONAL AND METHODICAL 
ASPECTS OF LIFE-LONG LEARNING PROVIDING 
 

ENVIRONMENT OF DEMONSTRATION AS AN INSTRUMENTAL 
TOOL FOR ORGANIZATION OF COMPUTATIONAL EXPERIMENT 

Alferov E., Maximovich M., Osipova N., Spivakovsky A. 
Research Institute of Information Technologies of  

Kherson State University, Ukraine 
The article describes the demonstration environment of integrated 
environment for studying course «Basics of algorithmization and 
programming», developed and implemented at Kherson State University. 
It contains a collection of basic algorithms, which efficiency and 
complexity can be analyzed by means of calculating experiment. We 
describe the development prospects of a software application in the 
future. 
 

СЕРЕДОВИЩЕ ДЕМОНСТРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАСІБ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 
Алфьоров Є.А., Максимович М.Б., Осипова Н.В., 

Співаковський О.В. 
Науково-дослідний інститут інформаційних технологій 

Херсонського державного університету 
м. Херсон, Україна 

У статті описано середовище демонстрації інтегрованого 
середовища вивчення курсу з «основ алгоритмізації та 
програмування», що розробляється і впроваджується у 
Херсонському державному університеті. Воно містить колекцію 
фундаментальних алгоритмів, ефективність та складність яких 
можна проаналізувати за допомогою виконання обчислювального 
експерименту. Описано перспективи подальшого розвитку 
програмного додатку у майбутньому. 
 

Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших 
механізмів, що стосується основних напрямів модернізації освітньої 
системи. Найбільш актуальними шляхами розвитку процесу 
інформатизації та впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальний процес ВНЗ є [1]: 
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 створення концепції інформатизації та комп’ютеризації ВНЗ і 
комплексної програми її реалізації; 

 формування інформаційної культури студентів; 
 розвиток та вдосконалення організації навчального процесу; 
 поєднання традиційних і новітніх педагогічних технологій; 
 широке використання освітніх, наукових і культурних 

ресурсів Internet у навчальному процесі ВНЗ. 
Альтернативною формою здобуття освіти є дистанційне 

навчання. 
Дистанційні технології навчання можна розглядати як 

природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з 
крейдою до електронної дошки й комп’ютерних навчальних систем, 
від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до 
віртуальної аудиторії. 

Впровадження нових технологій навчання поряд з розширенням 
самостійної роботи студентів дозволяє збільшити обсяг доступних 
освітніх послуг, створити ефективну систему безперервної освіти, а 
також скоротити тижневе аудиторне навантаження. Значно 
розширилися можливості, і покращилося застосування дидактичних 
матеріалів нового покоління: електронні підручники, віртуальні 
засоби навчання, семінари та наради в on-line режимі, дистанційні 
курси навчання та сучасні системи управління навчальним 
процесом. 

На базі Херсонського державного університету створено 
інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та 
програмування» WEBOAP (рис. 1). Основною перевагою 
середовища є організація самостійної роботи та поточний і 
підсумковий контроль знань студентів. Середовище, яке надає яв 
викладачу, так і студентам усі можливості з ефективного вивчення 
курсу основ алгоритмізації та програмування. 

Професійний програміст повинен не лише володіти високою 
загальною культурою і фундаментальними основами неперервної та 
дискретної математики, але повинен також глибоко розуміти теорію 
складності алгоритмів, знати багато ефективних типових 
алгоритмів, уміти доводити властивості і досліджувати 
ефективність алгоритмів. 

У інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи 
алгоритмізації та програмування» пропонується не просто вивчити 
лексичні конструкції мови програмування, а більш детально 
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зупинитися на способах алгоритмізації та їх широкому 
застосуванню при розв’язані поставлених задач. Також 
пропонується разом із вивченням теоретичного матеріалу 
проводити обчислювальний експеримент для вивчення складності і 
підвищення ефективності алгоритмів. Такого роду підхід до змісту 
посилює дослідницьку діяльність студентів, фундаментальну 
предметну підготовку майбутніх фахівців, за рахунок формально-
логічного відображення причинно-наслідкових зв’язків і, як 
наслідок, до впливу на мотивацію студентів. 

 
Рис. 1. Головна сторінка WebOAP 

 
Під обчислювальним експериментом розуміється метод 

вивчення об’єктів та процесів за допомогою математичного 
моделювання. Експеримент передбачає, що після побудови 
математичної моделі проводиться її чисельне дослідження, що 
дозволяє відтворити поведінку досліджуваного об’єкту в різних 
умовах або в різних модифікаціях. 

За допомогою комп’ютерного експерименту студенту має 
можливість зрозуміти особливості певних алгоритмів та усвідомити 
залежності, що пояснюють їх складність [2]. 
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Обчислювальний експеримент з вивчення ефективності 
алгоритмів проводиться за допомогою спеціального модуля 
«Середовище демонстрації» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Середовище демонстрації 

 
У сьогоднішній версії модуля середовища демонстрації програм 

інтегровано модифікований інтерпретатор мови Pascal. Ця версія 
створена за допомогою парсера мов ANTRL – Another Tool 
Recognition Language. Ця версія виконана у вигляді окремої 
статичної бібліотеки, яка використовується та компілюється у 
модуль середовища демонстрації. 

Середовище демонстрації створено як ActiveX компонент, тому 
для виконання алгоритмів необхідно використання браузера Internet 
Explorer та платформи Windows. 

Дана робота є логічним продовженням розвитку педагогічно-
орієнтованих систем підтримки практичної діяльності, які 
розробляються науково-дослідним інститутом інформаційних 
технологій Херсонського державного університету, і базується на 
програмно-методичному комплексі «Відеоінтерпретатор алгоритмів 
пошуку та сортування» [3, 4]. 

Перспективи розвитку 
На даний момент ведеться розробка нової версії середовища 

демонстрації з використанням передових технологій. Планується 
забезпечити максимальну кросплатформеність, інтерактивність і 
зручність програмного додатку. Майбутнє середовище демонстрації 
надасть можливість перегляду інтерпретації алгоритмів на таких 
мовах програмування високого рівня як Pascal, C та Java. 
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У процесі написання програмного коду або скриптів, з метою 
реалізації певного алгоритму на обраній мові програмування, 
насамперед потрібен зручний і практичний редактор коду. 
Кодування є частиною програмування, поряд з аналізом, 
проектуванням, компіляцією, тестуванням і налагодженням, 
супроводом. 

Розробка нового редактора передбачає можливість редагування 
файлів в одній сесії, створення коду за допомогою шаблонів 
алгоритмічних конструкцій, звернення блоків коду для більш 
зручного читання, написання коментарів до коду, підсвічування 
синтаксису, перевірка правильності розташування дужок, 
підсвічування коду, що виконується, а також деякі інші додаткові 
можливості, що спрощують процес написання програмного коду. 

Крім того, ведеться робота над компонентом середовища 
демонстрації, який забезпечує візуалізацію виконання алгоритмів. 
Заплановано створення ще одного компоненту, який дасть 
можливість аналізувати складність та ефективність алгоритмів із 
колекції системи та з власної колекції користувача. 

У новій версії передбачається реконструкція інтерфейсу 
користувача, що буде відповідати основним принципам 
проектування інтерфейсу. 

Принципи побудови інтерфейсу користувача 
Повноцінна навчальна діяльність можлива за умови продуманого 

інтерфейсу, який має забезпечувати користувачу основні 
можливості навчального середовища. 

Взаємодія між користувачем і комп’ютером (HCI - Human-
Computer Interaction) відбувається в інтерфейсі. Основною метою 
HCI є покращення взаємодії між користувачем і комп’ютером, 
роблячи комп’ютери більш кориснішими і сприйнятливими до 
потреб користувачів. 

Найчастіше ефективність використання всіх функцій системи й 
ефективність роботи самої системи визначається у більшому 
ступені тим, як побудований її інтерфейс. 

У загальному випадку юзабіліті – ступінь зручності й простоти 
використання деякого продукту для його споживача, а також 
способи забезпечення цієї зручності. Крім слова «юзабіліті» існує 
більше відомий у російській мові термін «ергономіка». Юзабіліті є 
дуже важливим критерієм не тільки для Web-Сайтів, але й для 
різних програм. Юзабіліті неможливо виміряти кількісно. 
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Основною метою будь-якого програмного продукту з погляду 
інтерфейсу й зручності використання є наступне: користувач 
повинен працювати ефективно, раціонально, одержувати 
задоволення від роботи й максимально швидко досягати 
поставлених цілей. Інакше кажучи, вхідними даними для юзабіліті 
повинні служити цілі користувача, а вихідними - ефективність його 
роботи. 

Основні рекомендації щодо побудови інтерфейсу користувача 
представлені у Таблиці 1 [5, 6]. 

Таблиця 1 

Природність 
інтерфейсу 

Не потрібно від користувача істотно 
змінювати звичні для нього способи 
розв’язання задачі 

Узгодженість 
інтерфейсу 

Використання однакових або дуже схожих 
образів і способів взаємодії з користувачем і 
порядку роботи в різних додатках.  

Дружність 
інтерфейсу 

На кожному етапі роботи інтерфейс 
повинен надавати можливість робити тільки 
відповідний набір дій і попереджати 
користувачів про ті ситуації, де вони можуть 
нашкодити Системі або даним. 

Зворотній 
зв'язок 

Кожна дія користувача повинна одержувати 
візуальне, а іноді і звукове підтвердження того, 
що програмне забезпечення сприйняло введену 
команду. 

Простота 
інтерфейсу 

Не спрощення, а забезпечення легкості в 
його вивченні і в користуванні.  

Гнучкість 
інтерфейсу 

Можливість зміни структури діалогу та 
вхідних даних. 

Естетична 
привабливість 

Проектування візуальних компонентів є 
найважливішою складовою частиною розробки 
програмного інтерфейсу.  

Висновки 
Отже, на підставі вище написаного, можна стверджувати, що 

вивчення основ алгоритмізації та програмування з використанням 
інтегрованого середовища, на відміну від традиційного підходу, дає 
змогу звернути увагу на аналіз на всіх стадіях процесу 
проектування та реалізації алгоритмів. Головна увага приділяється 
проведенню обчислювального експерименту для вивчення 
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складності та ефективності з використанням інтегрованого 
середовища WEBOAP (weboap.ksu.ks.ua), розробленого у НДІ ІТ 
Херсонського державного університету. 
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THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF DISTANCE LEARNING IN 

HIGHER EDUCATION 
Artemenko Viktor, Artemenko Lyubov 

Lviv Academy of Commerce, Lviv, Ukraine 
A pilot project aimed at implementation of distance learning 
technologies in higher education on the example of the Lviv Academy of 
Commerce (LAC). These approaches are based on modern information 
and communication technology. Analysis of the distance education 
technologies introduction in the Ukrainian higher education institutions 
indicates that in this area there are a number of problems that require 
immediate resolution. First of all improving the regulatory framework: 



 151 

standardization of the teaching staff during the creation and use of 
distance learning courses; certification of students studying on the basis 
of distance education technology and others. The approaches to the 
institutional support for distance education technology in LAC providing 
including reducing the uncertainty in the behavior of teachers in the 
development and implementation of distance courses, regulating their 
activities in some way. 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Артеменко В.Б., Артеменко Л.В. 
Львівська комерційна академия, Львів, Україна 

Розглянуто результати пілотних проектів, спрямовані на 
впровадження технологій дистанційного навчання у вищій школі на 
прикладі Львівської комерційної академії. Вони ґрунтуються на 
інформаційно-комунікаційних технологіях. Аналіз упровадження 
дистанційних технологій в українських вищих навчальних закладах 
указує на те, що у цій сфері маємо цілу низку проблем. Йдеться 
насамперед про напрями вдосконалення нормативно-правової бази: 
нормування роботи професорсько-викладацького складу академії в 
сфері дистанційного навчання, атестації студентів, які вчаться 
на основі дистанційних освітніх технологій. Запропоновані шляхи 
інституціональної підтримки дистанційних освітніх технологій, 
що передбачають у т. ч. зменшити невизначеність у поведінці 
викладачів під час розробки і впровадження дистанційних курсів, 
регламентуючи певним чином їхню діяльність. 
 

Introduction 
The implementation of information and communication technologies 

(ICT) in Universities is one of the most important precondition in the 
development process towards the international standards. 

Nowadays, the quality of schooling in Universities is conditioned by 
capabilities and skills to use ICT for getting new knowledge and 
realization the modern leading principles, such as “education for all” and 
“lifelong learning”. 

In confirmation of this the best suits the phrase of John Chambers, the 
head of corporation Cisco Systems, the best innovator and business 
leader in 2009 (Silicon Valley Foundation): “In our lives, there are only 
two main tools of economic equalization: internet and education” [1]. 
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So, the actual questions to be answered are: which topics and courses 
must be examined to enhance the efficiency and provide the adequate 
knowledge in modeling of new approaches and programs for schooling 
and re-qualification (including not only students, but the tutors in 
Universities too) during the whole life? The paper out-line the key 
position of innovations and e-learning, based on ICT and distance-
learning technologies. 

In Ukraine such an approach is basing on numerous official 
documents, which foresee forming of system and centers for providing 
the distance learning [2], accomplishing the Government program 
“Information and Communication Technologies in Education and 
Science” [3]. 

It’s obvious that each changes (in the field of science too) are taking 
place in certain institutional environment. In the theory of institutional 
economy the problem of definitions is present. The most popular is D. 
Norton’s determination, which gives the next explanation of institutions: 
“Institutions are the rules of the game in society or, rather, invented 
limits, which turn human interaction towards the well structured 
direction in political, social or economic areas”. 

The changes in rules of the game differ one social-economic system 
from another. Institutions decrease uncertainty in human and companies 
behavior, regulating their activity. They identify options for the behavior 
of any agents in the process of their interaction, limiting them by 
established regulations and unwritten rules. Thus, institutions "consist of 
formal written rules, and, of course, unwritten codes of conduct that 
underlie the supplement of formal rules [4]. 

Analysis of institutional support for implementation of distance 
learning technologies in Ukrainian universities [2, 5-11] shows the 
following: there is a number of problems in this area that require 
immediate resolution. This, above all, improving the regulatory 
framework: standardization of the teaching staff during the creation and 
usage of distance learning courses (DC), certification of students whose 
learning is based on e-learning technologies etc. 

Currently, in accordance with Regulations [2] the directors of 
Universities make decision by themselves about the entry of the 
University into the system of distant learning (SDL) and provide: 

 required steps which enable Universities to conduct distance 
learning (DL) for selected subjects; 

 staff training to implement distance learning; 
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 submission of the certification unit, developed by the institution; 
 scientific guidance and logistical support of the DL; 
 quality control by the decision of experts’ commission. 
The purpose of this paper is to represent the experience, gained 

during the pilot projects, aimed to implement e-Learning technologies in 
Lviv Academy of Commerce (LAC), highlighting the testing results of 
these projects. 

Approaches to Institutional Support for Distance Learning 
Educational Technologies in LAC 

The distance learning center – Web-Center LAC [12] – is working on 
basics of the UNESCO’s branch department “New Information 
Technologies in Education for All”, and subdivision of the International 
Scientific Centre of Information Technologies and Systems National 
Academy of Science and Ministry of Science and Education of Ukraine. 
Web-center LAC is based on such a Learning Management Systems 
(LMS), as MOODLE – Modular Object Oriented Distance Learning. It is 
distributed as Open Source-project, and has the following characteristics: 

 based on philosophy of pedagogy and social constructivism theory 
of progressive educational measurement; 

 suitable for remote and for full-time study; 
 has "easy", efficient, compliant Web interface; 
 simple installation on any platform that supports PHP, needs only 

one database; 
 supports databases like MySQL, PostgreSQL, Oracle and others. 
There are different organizational models of distance learning in 

educational activities of the Web-Center LAC. The classification of these 
models is presented in an analytical study conducted by UNESCO 
Institute [13]. 

Educational services in the Web-Center LAC provides by the design 
model of distance learning. This model is used usually for projects 
within the public educational or research programs. In this model the key 
role is played by scientific center, where qualified personnel develop 
distance learning technologies and courses. Distance learning courses are 
created in this center, broadcast on a certain audience or those of other 
universities. Training is temporary and stops when the project is 
completed so that fulfilled its purpose. 

Organizing the implementation of DL in LAC expected under the 
project, currently consists of three sub-projects: 
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 Development and implementation of the departments’ learning 
environment for students' independent work supported by PC 
(2004-2005); 

 Development of modern information and communication 
technologies and development of educational activities LAC 
(2005-2006); 

 Development of distance education technologies courses, support 
and expand the functions of Web-Center LAC (2007-2008). 

The main results of design models of DL in LAC: 
 the Web-Center LAC developed approaches to adapt the system to 

Moodle running Linux; 
 Web-Center has developed three DC and new methods to provide 

courses and seminars for training teachers and staff in LAC; 
 set up two banks of DC, certified by branch of the UNESCO: 1) 

masters and specialist of "Economic Cybernetics" (over 70% of 
subjects qualification level), 2) prototype of DCs for seminar 
participants; 

 conducted approbation of distance education technology for the 
Bachelors and Masters in Economic Cybernetics; 

 the proposals on the promotion and regulation of teachers work in 
the creation and implementation of distance learning courses are 
conducted. 

Also Web-Center LAC developed the following legal instruments for 
institutional support of distance education technology: 

 The introduction of distance learning in the LAC. 
 Regulations of ownership and copyright protection in the field of 

DL at LAC. 
 the recognition of information resources LMS LAC and their 

elements as teaching works. 
 Approaches to the standardization of work at the faculties in the 

creation and use of distance learning courses. 
 Regulation of students’ assessment enrolled at LAC-based 

distance education technology. 
 Regulations of uniform course requirements, which are placed in 

the Web-Center LAC. 
 Provision of expert committee on distance education in the 

Academy. 
 Regulations on Distance Learning Center LAC. 
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 Regulations on students’ re-education in the Academy with a 
degree in "Economic Cybernetics". 

It’s important to emphasize that given the legal documents provide 
for reducing the uncertainty in the behavior of teachers in the 
development and implementation of distance learning courses, regulating 
their activities in some way. In fact, the proposed regulatory documents 
defining the options of the agents’ of online education behavior and limit 
them in the process of interaction. Some of the documents mentioned are 
temporary only for a period of adoption of state standards. 

Fig. 1 is a general scheme structure of SDL in Academy. 

 

Fig. 1. Shem of organizational structure of the SDL LAC 

Fig. 1 recalls “transformer”, which has a head, torso, arms and legs. 
Left hand formulate the problem (or task), a process which occurs in 
Distance Learning Center. Right hand represents the solutions to 
improve the quality of education based on the introduction of distance 
education technology. 
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Besides the important role played by DLS staffing. This problem can 
be solved on the basis of distance training seminar and work in a Web-
LAC center aimed at training teachers and staff of the academy. 

Fig. 2 shows the technology support interaction among participants of 
distance learning courses in Web-Center LAC. This figure shows that the 
basic units of LMS should primarily serve as the organizational and 
scientific methods of learning, not only do the system house and 
logistical support. 

Lets also note, that in presented support technology, important role 
belongs to the expert commission, which determines the accordance of 
distance learning courses due to created standardized requirements. 

 

Fig. 2. Technology support and communication interactions of 
participants of distance learning 

 
Expert evaluation unit can be used to create a bank certified Academy 

distance learning courses and motivations of their authors. 
Conclusions 
Coming up with summaries and generalization of material, it’s 

possible to conclude the next statements: 
1. Distance learning is an innovation, which demand scientific 

researches in the sphere of ICT and readiness of tutors and students 
for the process of implementation distance form of learning, 
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purchasing it on the market of education service. Forming the system 
of distance learning in Universities must include the limits, provided 
by the results of monitoring, including ICT’s development and 
society’s readiness for adaptation distance learning. 

2. The professional trainings can be provided by the Web-Center in 
Lviv Academy of Commerce (LAC) during complex of seminar and 
practical trainings. After finishing, the participant will be able to 
model and support the distance learning programmers in the system 
Moodle, know how to use all the required tools. 

3. The organization and the development of distance learning courses 
demand the clear mechanism of standardization and motivation of 
scientific and technical work of the teaching staff, at the same time 
protecting their copyrights, while forming certified materials and 
distance learning courses. 
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PROBLEMS OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK DESIGN AND 

DEVELOPMENT FOR HIGHER SCHOOL 
Bilousova L., Gryzun L. 

Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, 
Khariv, Ukraine 

The paper treats some didactic and technological problems in the 
branch of the electronic text books design and their development in the 
academic process of higher school. 
 
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

ПІДРУЧНИКА ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
Білоусова Л.І., Гризун Л.Е.  

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди 

Робота висвітлює низку дидактичних та технологічних проблем в 
галузі розробки електронних підручників та їх впровадження у 
навчальний процес вищого навчального закладу. 
 

В сучасних умовах глобальних перетворень, що торкаються усіх 
сфер нашого життя, вища освіта досить природно потерпає значних 
змін, пов’язаних з необхідністю підготовки кваліфікованих 
фахівців, здатних оперативно адаптуватися до технологічних 
інновацій, гнучко застосовувати набуту систему знань у суміжних 
галузях, бути підготовленими до навчання та самовдосконалення 
впродовж життя. За таких умов великого значення набуває 
створення нового покоління засобів навчання, які б поєднували 
передові досягнення педагогічної науки з дидактичними 
можливостями сучасних інформаційних та комунікаційних 
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технологій. Аналіз педагогічної теорії і практики засвідчує, що 
головним дидактичним засобом в системі національної освіти був і 
залишається підручник. Проте в умовах інформатизації освіти він 
зазнає значних змін. Перш за все, підручник змінює свою форму з 
паперової на електронну, що перетворює його на потужне 
навчальне середовище із додатковими дидактичними 
можливостями, здатними ефективно розв’язувати насущні 
проблеми вищої професійної освіти. 

Слід зазначити, що за роки інформатизації накопичено досить 
багатий практичний досвід розробки комп'ютерних дидактичних 
засобів, зокрема електронних підручників. Національний ринок 
пропонує широкий вибір комп’ютерних навчальних посібників 
різного спрямування як для школярів, так і для студентів. Проте 
аналіз якості наявної продукції, що пропонуються ринком цієї 
галузі, а також існуючих підходів до проектування та впровадження 
електронного підручника як центрального засобу навчання у 
середній та вищій школі засвідчує наявність значної кількості 
проблем, висвітлення яких складає мету нашої роботи. 

Перш за все слід відзначити, що останніми десятиріччями 
ведеться значна науково-дослідницька діяльність у напрямах 
вивчення сутності, особливостей, функцій та місця електронного 
підручника у навчальному процесі, засад його створення, вимог до 
нього та критеріїв його оцінювання, захищено низку дисертаційних 
робіт, які містять плідні та апробовані ідеї з проблем, що 
розглядаються [1-9 та ін.]. Незважаючи на це, спостерігається 
відсутність єдиної дидактичної концепції проектування 
електронного підручника для вищої професійної освіти із 
урахуванням специфіки викладання дисциплін різних циклів 
підготовки фахівців. 

Слід також наголосити, що рівень дидактичних можливостей 
сучасних інформаційних технологій та комп'ютеризації вищих 
навчальних закладів свідчать про наявність об'єктивних умов для 
широкого застосування електронних дидактичних засобів у 
навчанні. Проте на практиці дидактичний потенціал інформаційних 
технологій використовується не повністю Зокрема, існуючі 
електронні підручники здебільшого є формальним перенесенням 
паперових навчальних ресурсів на електронні носії. Навіть, якщо 
вони мають гіпертекстову структуру, вони не використовують 
повною мірою усіх дидактичних переваг інформаційних технологій, 
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таких як можливості здійснення динамічного моделювання, 
проведення досліджень, формування у студентів системи причинно-
наслідкових відношень на основі сприйняття гіпертексту, не 
забезпечують їх занурення у навчальне середовище електронного 
підручника з метою реалізації діяльнісного характеру навчання. 

Останнім часом набувають актуальності питання конструювання 
змісту вищої професійної освіти на засадах інтеграції знань шляхом 
дидактичного обґрунтування та використання об’єктивно існуючих 
зв’язків між поняттями, явищами, теоріями, науками [10-12 та ін.]. 
Ці зв’язки в умовах постійно зростаючого об’єму інформації та 
зменшення аудиторних годин стають об’єктивним підґрунтям для 
формування у майбутніх фахівців цілісної системи знань 
оптимальної інформаційної ємності, придатних для їх гнучкого 
застосування в різних галузях, оперативної адаптації до зростаючих 
технологічних вимог суспільства. Означені обставини мають, 
безумовно, враховуватися при проектуванні електронних 
підручників для вищої освіти, які є фактично засобами 
віддзеркалення її змісту. Тим більше, що гіпертекстова основа 
таких засобів навчання здатна природним чином підтримувати ідеї 
взаємозв’язків та взаємопроникнення знань, оскільки основою 
гіпертектсту є семантична мережа, вузлами якої є знання різних 
видів із встановленими зв’язками та відношеннями між ними. Отже, 
з огляду на вищезазначене актуальними стають завдання розробки 
інтегративних підходів до проектування сучасних електронних 
підручників для вищої професійної освіти. 

Вивчення наявної педагогічної практики засвідчує переважно 
емпіричне застосування у навчальному процесі комп'ютерних 
дидактичних засобів взагалі та електронних підручників зокрема, 
недостатність розробок щодо визначення педагогічно 
обґрунтованих способів організації навчальної діяльності студентів 
з використанням цих засобів навчання. 

Відомо, що сьогодні для розробки електронних підручників 
застосовується цілий спектр програмних інструментів і середовищ 
від універсальних (застосування програмної групи MS Office) до 
спеціалізованих. Хотілося б зазначити, що саме для електронних 
підручників для вищої освіти необхідним є визначення певної 
єдиної технологічної платформи та додержання технологічних 
стандартів з проектування, що буде сприяти уніфікації розробки, 
оновлення, тиражування та використання підручників у навчанні. 
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Це дозволить також легко поєднувати підручники у комплекси, що 
актуально для вищої освіти, де викладання дисциплін найчастіше 
спирається не на один підручник, а на цілий спектр підручників, 
навчальних посібників, дидактичних ресурсів із глобальної мережі. 

До існуючих та доки невирішених проблем цієї галузі слід також 
віднести визначення і обґрунтування єдиних критеріїв оцінювання 
якості електронних підручників, а також єдиних дидактичних вимог 
до них, які б спиралися на чинні стандарти вищої освіти та вимоги 
до підготовки фахівців відповідного напряму. 

Висвітлені проблеми не вичерпують усіх аспектів проектування 
та впровадження електронних навчальних посібників для вищих 
навчальних закладів. Проте навіть зазначені основні проблеми 
засвідчують необхідність проведення планомірних і спрямованих 
заходів з метою уточнення та широкого обговорення науково-
педагогічною спільнотою, з метою визначення шляхів їх подолання. 
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problems in a given time and dynamically outsource external resources. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА 
ОСНОВЕ КОНВЕРГЕНЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Войченко А.П. 

Международный научно-учебный центр информационных 
технологий и систем НАН Украины и МОН Украины 

Возрастающая актуальность проблемы обеспечения непрерывного 
функционирования ИС требует существенной трансформации 
традиционных подходов к управлению сетевыми ресурсами. 
Построение ИС на основе конвергентной инфраструктуры 
позволяет максимально эффективно использовать имеющееся в 
наличии оборудование, а также динамически привлекать 
сторонние ресурсы. 
 

Последние годы характеризуются все более широким 
внедрением информационных систем (ИС) в большинстве областей 
человеческой деятельности. Как следствие, возрастает 
необходимость обеспечения непрерывного функционирования ИС и 
поддержки необходимого уровня качества предоставляемых ими 
услуг. Комплекс соответствующих мер часто называется 
«управлением непрерывностью». 

Традиционно задача обеспечения непрерывного 
функционирования ИС решается путем сбалансированного 
использования отказоустойчивых систем с возможностями 
восстановления. Успешная реализация управления непрерывностью 
может быть осуществлена только при условии ясного 
формулирования основных задач и поэтапной реализации основных 
подходов для их решения. 

Например, регулярное техническое обслуживание подсистем 
восстановления играет существенную роль для обеспечения 
функционирования ИС в целом. Однако необходимо учитывать всю 
совокупность факторов, влияющих на работоспособность 
конкретной ИС. Например, энергосистемы во многих случаях 
испытывают сбои, что служит источником перепадов в подаче 
электропитания. Длительное нарушение энергоснабжения базового 
технического узла ИС может привести к потере значительных 
временных и информационных ресурсов. Аналогичным, еще более 
разрушительным образом на работоспособность ИС может 
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повлиять частичный или полный выход из строя некоторых 
критически важных компонентов аппаратной части. Как правило, 
такого рода проблемы с трудом поддаются прогнозированию. 

Применение структурного подхода к организации работы ИС 
позволяет в некоторой степени демпфировать проблемы такого 
рода. 

В целом, структурный подход основан на использовании 
различных типов структуры ИС, как правило, иерархической. В 
этом случае управление функционированием ИС осуществляется по 
структурным элементам и подсистемам, а их взаимодействие — 
через внутренние взаимосвязи или элементы более высокого 
уровня. 

Использование основных технологий поддержки непрерывной 
работы ИС в рамках структурного подхода необходимо как для 
поддержки инфраструктуры ИС так и для формирования ситуации, 
когда процедуры и мероприятия, необходимые для поддержки 
функционирования компонентов ИС введены в действие и 
соблюдаются. 

Следует отметить, что такой подход имеет ряд серьезных 
недостатков с точки зрения организации непрерывного 
функционирования ИС. 

• технологии поддержки функционирования ИС разбиваются на 
отдельные, зачастую несвязанные между собой фрагменты, которые 
реализуются независимо друг от друга; 

• отсутствует целостное описание технологий поддержки 
функционирования ИС. В лучшем случае существует лишь 
фрагментарная «документированность» технологий на уровне 
структурных элементов; 

• в структуре поддержки функционирования ИС отсутствует 
ответственный за конечный результат, а также контроль над 
технологией в целом. Такая структура не ориентирована на 
глобальный результат; 

Процессный подход к обеспечению непрерывного 
функционирования ИС принципиально отличается от структурного. 
Он ориентирован, в первую очередь, не на структуру ИС, а на 
процессы, конечной целью выполнения которых является 
использование данной ИС. 
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Под процессом будем понимать совокупность различных видов 
деятельности, результаты которых имеют практическую ценность, а 
их достижение является смыслом функционирования ИС. 

Использование данного подхода означает смещение приоритетов 
с поддержки функционирования отдельных компонентов ИС на 
обеспечение непрерывного выполнения совокупности процессов, 
для реализации которых данная ИС была создана. 

Наиболее полное и многостороннее описание процессного 
подхода представлено в библиотеке ITIL. 

ITIL — библиотека, описывающая лучшие из применяемых на 
практике способов организации работы подразделений или 
компаний, занимающихся предоставлением услуг в области ИТ. 

ITIL содержит на сегодняшний день описание более десятка 
процессов управления ИТ, одним из которых является процесс 
управления непрерывностью ИТ-услуг (IT Service Continuity 
Management (ITSCM)). 

В отличие от более традиционного технологического подхода, 
ITSM рекомендует сосредоточиться на результатах выполнения 
процессов и на услугах, предоставляемых пользователю 
информационными технологиями, а не на самих технологиях.  

Цель процесса ITSCM — управление непрерывностью 
предоставления услуг, поддержание общего процесса управления 
непрерывностью, обеспечение восстановления работоспособности 
необходимого оборудования и служб ИТ (включая компьютерные 
системы, сети, приложения, телекоммуникации, техническую 
поддержку и службу поддержки) в заранее согласованные и 
утвержденные сроки. 

Для осуществления управления непрерывностью необходимо 
наличие достаточных резервных (дублирующих) мощностей. Под 
резервными мощностями в общем случае следует понимать 
элементы инфраструктуры ИС – аппаратные ресурсы, такие как 
вычислительные мощности, дисковые массивы для хранения 
данных, в том числе их резервных копий, сетевые ресурсы, зеркала 
сайтов и т.д. 

Обеспечение наличия достаточного количества резервных 
мощностей сопряжено с существенными материальными 
вложениями, что в свою очередь приводит к общему удорожанию 
поддержки ИС и, как следствие, снижению экономического 
эффекта от ее эксплуатации. 
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Одним из путей решений данной проблемы является 
использование инфраструктуры, базирующейся на конвергенции 
традиционных и облачных технологий. Рассмотрим облачные 
технологии подробнее. 

Термин «облако» в данном случае используется как метафора, 
или образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются все 
технические детали. Согласно [1], «Облачная обработка данных — 
это парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится 
на серверах в интернете и временно кэшируется на клиентской 
стороне, например, на персональных компьютерах, ноутбуках, 
смартфонах и т. д.» 

Облачная обработка данных как концепция включает в себя 
следующие базовые понятия: 

 Инфраструктура как услуга;  
 Платформа как услуга; 
 Программное обеспечение как услуга. 
Инфраструктура как услуга (IaaS) — это предоставление 

компьютерной инфраструктуры как услуги, как правило, в форме 
виртуализации. 

IaaS состоит из трех основных компонентов: 
1. Аппаратные средства: серверы, системы хранения данных, 

клиентские системы, сетевое оборудование; 
2. Операционные системы, системное ПО, в частности средства 

виртуализации, автоматизации, подсистемы управления ресурсами; 
3. Связующее ПО для управления удаленными системами. 
Технологии виртуализации позволяют разделить имеющееся в 

наличии оборудование на части, которые соответствуют текущим 
процессам, тем самым, увеличивая степень использования 
наличных мощностей. В результате становится возможным 
осуществить переход от приобретения и управления аппаратными 
средствами к управлению серверным временем, дисковым 
пространством и пропускной способностью сетей, необходимыми 
для выполнения конкретного процесса. 

IaaS позволяет снизить уровень затрат на поддержку сложных 
инфраструктур центров обработки данных, клиентских и сетевых 
инфраструктур, а также позволяет уменьшить связанные с этим 
затраты и текущие финансовые расходы. 
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Платформа как услуга (PaaS) — это предоставление 
интегрированной платформы для разработки, тестирования, 
развертывания и поддержки веб-приложений. 

Масштабируемость — автоматическое выделение и 
освобождение необходимых ресурсов в зависимости от количества 
обслуживаемых приложением пользователей, надежность и 
безопасность изначально встроены в PaaS и не требуют 
дополнительных затрат, в форме разработки или 
конфигурирования. Приложения, развернутые на основе PaaS, 
надежно поддерживают использование через Интернет, 
обеспечивают безопасность обмена информацией и выполнение 
распределенных транзакций. 

PaaS обеспечивает возможность подключения к внутренним и 
внешним веб-сервисам в режиме реального времени, совмещение 
нескольких источников данных вместе поддержка протокола SOAP. 
Еще одной специфической чертой PaaS является доступность через 
интернет. Фактически, PaaS доступна везде, где есть доступ к 
интернет. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) — бизнес-модель 
распространения программного обеспечения, при которой 
поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно 
управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному 
обеспечению через Интернет. Основное преимущество модели SaaS 
для потребителя состоит в отсутствии затрат, связанных с 
установкой, обновлением и поддержкой работоспособности 
оборудования и работающего на нём программного обеспечения. В 
рамках модели SaaS заказчик платит не за владение программным 
обеспечением как таковым, а за его аренду. 

Таким образом, в отличие от классической схемы 
лицензирования ПО, заказчик несет сравнительно небольшие 
затраты, и ему не требуется инвестировать значительные средства в 
приобретение ПО и аппаратной платформы для его развертывания, 
а затем поддерживать его работоспособность. Теоретически, любой 
доступный в интернете веб-сервис можно рассматривать как одну 
из форм SaaS. 

Возрастающая актуальность проблемы обеспечения 
непрерывного функционирования ИС и поддержки необходимого 
уровня качества предоставляемых услуг требует существенной 
трансформации традиционных подходов к управлению сетевыми 
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ресурсами и инфраструктурой. Использование комбинации 
структурного и процессного подходов, библиотеки ITIL и в 
частности процесса ITSCM позволяет обозначить основные 
подходы к решению данной проблемы. 

Однако существующие решения по управлению 
непрерывностью предоставления услуг и поддержанию общего 
процесса управления непрерывностью во многих случаях не могут 
считаться оптимальными, поскольку требуют наличия достаточных 
резервных (дублирующих) мощностей. 

Одним из методов обеспечения наличия достаточного 
количества резервных мощностей может быть построение 
инфраструктуры ИС на основе конвергенции традиционных и 
облачных технологий. 

Построение ИС на основе конвергентной инфраструктуры 
позволяет максимально эффективно использовать имеющееся в 
наличии оборудование путем оптимизации управления ресурсами в 
зависимости от решаемых в конкретный момент задач, а также 
динамически привлекать сторонние ресурсы. 

Предложенный подход, по сравнению с традиционным, 
обеспечивает в целом большую степень надежности и гибкости 
управления непрерывным функционированием информационных 
систем. 
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This paper analyses modern status of actual copyright and intellectual 
property rights protection in Ukrainian legislation. Results of the 
analysis revealed, that wide area of legal issues remain unsettled, thus 
causing obstacles for implementation of distance education. Authors 
bring forward series of ideas and propositions concerning improvements 
of Ukrainian legislation. Paper offers developed classification of 
electronic educational resources in e-learning system, which is 
recommended for introduction as government classification. 
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ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХИСТУ 
АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 

В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Воронкін Олексій, Турко Юлія 

Луганський державний інститут культури і мистецтв, Україна 
У роботі проаналізовано сучасний стан законодавства України з 
практичних питань охорони інтелектуальної власності в 
інформаційному суспільстві. Проведений аналіз дозволяє 
стверджувати про правову неврегульованість значного кола 
питань, що створює системні перешкоди на шляху повноцінного 
впровадження дистанційної освіти. Авторами запропоновано ряд 
ідей та пропозицій щодо вдосконалення законодавства України. 
Вперше розроблено класифікацію електронних навчальних видань 
по класам, яку запропоновано затвердити на Державному рівні. 
 

Вступ 
Незаперечним фактом є те, що рівень розвитку сучасного 

суспільства визначається його інтелектуальним потенціалом, 
володінням інформацією, здатністю засвоювати та якісно 
використовувати нові знання, швидко засвоювати нові технології 
виробництва, нові електронні системи спілкування та ін. 

Актуальність теми. Мета роботи та об’єкт дослідження 
На сьогодні всесвітня мережа Internet є повсякденним засобом 

обміну інформацією, яка передається у вигляді об'єктів, що 
потенційно охороняються авторським правом. Обробка і передача 
даних мережею та саме її функціонування відбувається завдяки 
іншому об'єкту авторсько-правової охорони – комп'ютерним 
програмам. Стан сучасного авторського законодавства України 
відображає відсутність системного підходу до регулювання 
авторсько-правових відносин в системі дистанційної освіти, що 
актуально в умовах розвитку інформаційного суспільства. Це 
проявляється в нечіткості правової термінології, двоякому 
тлумаченні та наявності суперечностей і прогалин у законодавстві в 
питаннях, які стосуються визначення правового статусу нових 
об’єктів авторського права, зокрема електронних та інтелектуально-
адаптивних творів (підручників, дистанційних курсів тощо). 

Метою роботи є розробка класифікації електронних навчальних 
видань для вдосконалення чинного законодавства України та 
формулювання низки пропозицій щодо поліпшення умов реєстрації 
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та охорони авторських прав, а також надання ГРИФів МОН на 
електронні навчальні видання по запропонованим класам. 

Об'єктом дослідження є правові проблеми в ланцюжку автор-
викладач–ВНЗ–користувач, що набули особливої уваги у зв’язку із 
появою сучасних інформаційних технологій та мережі Internet. 

Сучасний стан захисту авторського права 
Методичне забезпечення в електронному вигляді є більш 

технологічним у порівнянні із паперовими носіями, створюється за 
більш короткий час, може постійно коректуватися, доповнюватися, 
розповсюджуватися мережами, тиражуватися на електронних 
носіях, бути інтерактивним. В зв’язку з чим на повістці дня стоять 
питання використання електронних видань – підручників, систем 
тестування й контролю знань, платформ управління навчальним 
процесом, автоматизованим документообігом в навчальних 
закладах. Це пояснюється тим, що в Україні навчальна література в 
електронному вигляді не замінює систему видання на паперових 
носіях, а лише доповнює її (в тому числі і в системі дистанційної 
освіти). 

Теоретично в електронному вигляді може бути подана будь-яка 
навчальна література, яка регламентується “Положенням про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, 
затвердженим наказом МОН України від 2.06.1993р. за №161, та 
ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види. Терміни та визначення”. 

Згідно чинного законодавства авторське право на твір виникає 
внаслідок факту його створення, тобто для виникнення і здійснення 
авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше 
спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших 
формальностей. В деяких ВНЗ були прийняті внутрішні положення 
про електронні видання навчально-методичної літератури, згідно 
яких після редакційно-видавничого опрацювання та затвердження 
проректора автору видається сертифікат ВНЗ (або свідоцтво) про 
публікацію електронного видання в мережі університету з 
присвоєним реєстраційним номером. Але відсутність практики 
розсилки по реєстру обов'язкових примірників електронних видань, 
як це є з книжковою паперовою продукцією з міжнародним 
номером ISBN, унеможливлює процес контролю не тільки якості 
електронного ресурсу, але й захисту авторських прав. Це вказує на 
те, що такі видання фактично є методичними вказівками, тобто 
мова може йти про факт укладання. 
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Реєстрація авторського права при отриманні ГРИФів МОН 
Відомо, що для повноцінного навчання необхідна наявність 

ГРИФів та (або) свідоцтв МОН України. В Україні відповідно до 
порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і 
навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і 
науки України, що затверджений наказом МОН від 17.06.2008р. 
№537, надається таке тлумачення електронних засобів навчального 
призначення: ЕЗНП – це засоби навчання, що зберігаються на 
цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на 
електронному обладнанні (комп'ютерні програми загально-
дидактичного спрямування, електронні таблиці, електронні 
бібліотеки, слайдтеки, тестові завдання, віртуальні лабораторії 
тощо) [1, c. 920]. Таким чином поняття ЕЗНП є широким і не 
розкриває вимог ні до критеріїв, ні до якості таких засобів. У наказі 
МОН України від 15.05.2006 р. № 369 такі вимоги затверджено, але 
вже до педагогічних програмних засобів [2]. Згідно із цим наказом 
педагогічний програмний засіб (ППЗ) призначений для 
забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти 
України і відповідно до свого призначення повинен охоплювати ті 
питання, які передбачені затвердженою МОН України навчальною 
програмою з певного предмету. Тобто вже ми маємо декілька 
розумінь по суті одного й того ж самого електронного ресурсу – 
електронні засоби навчального призначення, електронні засоби 
загального призначення, відео- та аудіозасоби навчання [1, c. 922], 
педагогічні програмні засоби [2], межу, між якими провести можна 
умовно. Крім того відсутність розуміння класифікації електронних 
засобів говорить про те, що комісія науково-методичної ради при 
проведенні експертизи видання може пред’являти зовсім різні 
вимоги до них, керуючись лише естетичними або моральними 
міркуваннями. Це пояснюється відсутністю чітких, прозорих та 
зрозумілих вимог до структури, якості, змісту, ергономічних 
властивостей, затверджених на державному рівні. 

Реєстрація авторського права Державним Департаментом 
інтелектуальної власності при МОН України 

Практично єдиною можливістю захисту інтелектуальної 
власності на електронні видання є реєстрація авторського права з 
отриманням відповідного свідоцтва на твір МОН в особі 
Державного департаменту інтелектуальної власності [3], яка не є 
умовою виникнення правової охорони твору, але надає право на 
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судовий захист, тобто право на подання позову до суду за 
порушення авторських прав. Враховуючи те, що реєстрація не є 
обов’язковою, слід відзначити деякі проблемні питання. Так, запис 
про реєстрацію авторського права на твір містить у тому числі дані 
про створення твору – за службовим завданням, за договором або з 
власної ініціативи, що безпосередньо пов’язано з майновими 
правами. Згідно із Законом України “Про авторське право і суміжні 
права” автором вважається фізична особа, яка своєю працею 
створила твір, а службовим твором – твір, створений автором у 
порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового 
завдання чи трудового договору між ним і роботодавцем [4]. Заявка 
на реєстрацію авторського права на службовий твір повинна 
містити документ, що підтверджує, кому належать майнові права 
інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з 
виконанням трудового договору. Відповідно до п. 2 ст. 429 чинного 
Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної 
власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового 
договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та 
юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, 
якщо інше не встановлено договором. 

Суть проблеми полягає в тому, що визначаючи власника роботи, 
треба розрізняти незалежно створені роботи і “роботи за наймом”. 
У першому випадку власником є автор. В другому – роботи 
належать роботодавцю, адже викладач формує матеріали згідно з 
його посадовими обов’язками. Але в контексті розвитку 
дистанційної освіти викладач може розроблювати курс й 
індивідуально. Крім того, у відповідності до більшості нормативних 
документів, затверджених МОН України, в ВНЗ необхідна 
наявність навчально-методичних матеріалів як в друкованому, так і 
в електронному вигляді. У випадку з дистанційним навчанням не 
завжди чітко визначено, чи автор працює незалежно чи як найнятий 
працівник навчального закладу. 

Як показує практика в більшості випадків електронна навчальна 
література може бути і не внесена у контракт, а роботодавець і 
викладач не укладають окремий (авторський) договір, тоді з одного 
боку, твір у вигляді електронного видання викладачем вже 
розроблено та навчальний процес фактично забезпечено, з іншого 
роботодавець як юридична особа може не вважати за потрібне 
звертатися до Державного департаменту інтелектуальної власності 
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щодо реєстрації авторського права. Пункт 3 ст. 16 Закону України 
“Про авторське право і суміжні права” говорить, що за створення і 
використання службового твору автору належить авторська 
винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюється 
трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим 
договором між автором і роботодавцем [4]. 

Висновки 
Проведений аналіз сучасного стану розвитку дистанційної освіти 

дозволяє виявити наступні фактори, що гальмують його розвиток в 
освітянській галузі нашої країни: 

 комерційні системи управління електронним навчанням є 
недоступними більшості ВНЗ через їхню високу вартість; 

 відсутні внутрішні стимули працівників щодо розробки 
інноваційних методів навчання, відсутні загальнодержавні 
норми часу на електронні видання; 

 відсутні адекватні фундаментальні механізми правового 
захисту авторського права на електронні видання (з погляду 
відстоювання авторського права в судовому порядку); 

 низькими темпами йде атестація викладачів свого профілю 
щодо використання інноваційних технологій в дистанційному 
навчанні. 

В цій роботі вперше авторами розроблено класифікацію 
електронних видань як вдосконалення існуючого чинного 
законодавства. Класифікацію запропоновано наступним чином: 
1) електронні засоби навчального призначення: 

 клас “0” – це видання із лінійною структурою, де матеріали 
подані у вигляді текстів, рисунків, схем тощо без системи 
гіперпосилань та навігації (видання у форматах doc, pdf, djv, 
jpg, bmp та ін.); 

 клас “1” – видання із лінійною структурою, підрозділи якого 
проіндексовані й доступні із змісту через посилання 
(наприклад видання у форматі doc, pdf та ін.); 

 клас “2” – видання, де матеріали, що подаються, пов'язані 
гіперпосиланнями через систему навігації (наприклад файли, 
розроблені за допомогою тегів – html, sgml та ін.); 

 клас “3” – відео- та аудіозасоби навчання (флеш анімація, 
відеоуроки, аудіо лекції тощо); 
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 клас “4” – видання із ієрархічною структурою, де матеріали, 
що подаються, пов'язані гіперпосиланнями з розвинутою 
системою навігації із залученням мультимедійних складових, 
у тому числі анімованих малюнків, схем тощо; 

2) електронні засоби загального призначення: 
 клас “5” – програмні засоби (операційні системи, прикладні 

програми, емулятори-тренажери, АСУ, бази даних тощо); 
3) електронні засоби інтелектуально-адаптивного призначення: 

 клас “6” – видання із ієрархічною структурою й 
інтерактивними можливостями, що служать для пред'явлення 
індивідуально спланованого матеріалу з використанням 
попередньо створеної моделі слухача, врахуванням його 
потреб й побудовані шляхом одночасного використання 
електронних засобів навчального та загального призначення. 

Для вирішення більшості проблем, пов’язаних з реєстрацією та 
захистом авторських прав на електронні видання, найближчим 
часом необхідно: 

1) запровадити практику обов’язкового своєчасного укладання 
договорів про майнові й немайнові права на електронну навчальну 
літературу та засоби навчання між автором-викладачем та ректором 
ВНЗ; 2) посилити адміністративну та кримінальну відповідальність 
за порушення авторських прав; 3) привести у відповідність 
юридичні формулювання та норми, викладені в законах, які 
регулюють правовідносини в сфері авторських прав на електронні 
видання. Найближчим часом необхідно розробити норми часу на по 
запропонованим класам; 4) затвердити реєстр розсилки 
обов'язкових безоплатних примірників електронних видань на 
оптичних дисках; 5) створити спеціалізовану Державну базу 
ведення обліку електронних навчальних ресурсів; 6) розглянути 
питання про можливість переходу на програмне забезпечення з 
відкритими ліцензіями; 7) розробити єдині критерії оцінки якості 
електронних видань; 8) розробити Кодекс України про інформацію, 
де знайдуть місце й розділи про принципи електронної торгівлі, 
охорону прав на програмне забезпечення тощо; 9) захистити 
авторські права на електронні навчальні матеріали за рахунок 
обов’язкової реєстрації робіт у відповідних органах державної 
влади та атестації на рівні МОН (надання ГРИФів, свідоцтв, 
сертифікатів); 10) приєднатися до Міждержавного стандарту 
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“Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 
ГОСТ 7.83-2001”, який вже прийнято 9 сусідніми державами [5]. 
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decision making and decision-making support system were developed. 
This system allows you to choose a mobile platform to support learning 
that will satisfy the requirements for efficiency and mobility, and take 
into account the peculiarities of the subject area of study. 
 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ МОБІЛЬНОЇ 
ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ 

Гірник Д.А. 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем НАН та МОН України, Київ, Україна 
На основі аналізу 28 застосувань, що працюють на мобільних 
платформах у різних сферах (складські системи, будівництво, 
технічна інвентаризація, медичний моніторинг та інші), та 
класифікації вимог до апаратних, програмних засобів мобільних 
платформ та засобів розробки додатків для цих платформ було 
розроблено алгоритм прийняття рішень та реалізовано систему 
підтримки прийняття рішень. Дана система дозволяє вибрати 
мобільну платформу для підтримки навчання, що буде максимально 
задовольняти вимоги до оперативності та мобільності та 
враховувати особливості предметної області навчання. 
 

В сучасному світі мобільні технології широко використовуються 
в багатьох сферах діяльності людини і мають тенденцію до 
подальшого розширення. В економічно-розвинутих країнах 
інформаційні системи, що підтримують використання мобільних 
технологій, масово впроваджуються в усіх галузях економіки, в 
науці та в освіті. Наряду з цим, мобільні технології стрімко 
розвиваються: розширюється модельний ряд та функціональність 
мобільних терміналів, спектр підтримуваного системного та 
прикладного програмного забезпечення, систем стільникового 
зв'язку, управління сканерами штрих-кодів, методів віддаленого 
доступу до територіально розподілених баз даних та інтернет-
ресурсів. 

Застосування мобільних технологій стає все більш складним. 
Вибір мобільної технології для конкретних застосувань є 
нетривіальним завданням. Людина, що приймає рішення з вибору 
для конкретного класу задач, повинна мати належні знання у 
сферах, не пов’язаних із самою задачею застосування мобільних 
технологій. Підтримка рішення щодо вибору мобільних технологій 
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для конкретних застосувань на сьогодні відсутня. Тому актуальною 
проблемою є розроблення систем підтримки прийняття рішень з 
вибору мобільних технологій для визначеного класу задач. 

Для визначення вимог до мобільних платформ, які можна 
застосувати для підтримки різних видів навчальної діяльності в 
умовах неперервної освіти, проаналізовано досвід їх практичного 
використання в декількох галузях - у будівництві, в транспортній 
галузі, в промисловості, в технологічних процесах, у бізнесі тощо. 
Проведені дослідження класів задач, що вирішуються мобільними 
технологіями в основних сферах їх застосування. Проаналізовано 
зв'язок між професійними задачами, вирішення яких реалізовано за 
допомогою мобільних технологій, та навчальними задачами, що 
виникають при підготовці фахівців. 

Досліджені приклади конкретних застосувань (кейси) мобільних 
технологій в наступних сферах: складські системи, будівництво, 
технічна інвентаризація, мобільні торгівля та логістика, довідкові 
системи, системи дистанційної освіти, перекладачі, медичний 
моніторинг та інші. Визначені основні класи задач для досліджених 
28 застосувань, що вирішуються на мобільних платформах, та 
вимоги до платформи з урахуванням особливостей предметної 
області. 

Створено класифікацію вимог до мобільних платформ для 
досліджених систем за 20-ма показниками, які згруповані у 9 класів, 
зокрема склади, будівництво, промисловість, мобільна торгівля, 
технічна діагностика, технічна інвентаризація, індустрія туризму та 
відпочинку тощо. 

Виявлені групи вимог, спільні для кількох застосувань, такі як 
робота з графікою (9 застосувань), робота з географічними картами 
(12), клієнтський доступ для зовнішніх баз даних (17) [1]. 

Розроблений алгоритм прийняття рішень при виборі мобільних 
технологій на основі визначених класів задач та вимог до апаратних 
та програмних характеристик і до функціональності системи 
розробки власного програмного забезпечення, а також було 
реалізовано систему підтримки прийняття рішень у вигляді веб-
ресурсу [2]. 

В сучасному інформаційному суспільстві дуже важливо в 
процесі навчання отримувати актуальні знання своєчасно і будь-
якому місці, тому для систем підтримки навчання висуваються 
вимоги до оперативності та мобільності. Розроблена система дає 
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можливість вибрати такі мобільні технології, вирішені задачі на 
яких будуть максимально задовольняти ці вимоги та враховувати 
особливості предметної області навчання. 

Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій 
(ІКТ), створення відповідної інфраструктури, підвищення 
доступності недорогих мобільних пристроїв, освоєння їх учнями 
надають нові можливості та виклики для освітніх установ і їх 
вчителів, вимагають від учбових закладів постійної переоцінки 
своїх педагогічних підходів до методів навчання. Необхідно 
зрозуміти і прийняти зміни в учнях, вчителях, навчальних закладах 
в контексті досягнень інформаційних технологій, в той же час 
враховуючи і ризики. Проведення наукових досліджень та 
використання мобільного навчання піднімає рейтинг навчального 
закладу. 

Мобільне освітнє середовище: 
 дає можливість спеціалістам підвищувати кваліфікацію без 

відриву від виробництва; 
 дає можливість вчитися людям з обмеженими можливостями; 
 не вимагає придбання персонального комп'ютера та паперової 

навчальної літератури, тобто економічно виправдане; 
 при мобільному навчанні використовується мультимедійний 

контент, завдяки чому матеріал краще засвоюється і 
запам'ятовується, підвищується інтерес до навчання [3]. 

Мобільне навчання продовжує набирати популярність. Найджел 
Пейн [4] виділив в ньому кілька ключових моментів: 

 люди готові використовувати мобільні телефони в таких 
обставинах, в яких вони не стануть користуватися книгою або 
ноутбуком; 

 мобільне навчання сьогодні, як ніколи, актуальне: зручне, 
доступне і може бути здійснено на практиці; 

 мобільне навчання дає змогу ефективно використовувати час 
(під час подорожі; в місцях, де немає можливості 
використовувати ПК або ноутбук); 

 рівень можливої концентрації при роботі зі смартфоном 
далеко перевершує звичайний рівень концентрації в офісі; 

 використання додатків на мобільних платформах дає змогу 
продовжувати роботу з того ж місця, де ви зупинилися перед 
виключенням, навіть якщо до цього працювали стаціонарно; 
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 на сьогоднішній день є достатньо фахівців, які можуть 
реалізувати необхідний функціонал системи у вигляді 
додатку для мобільної платформи, а також кількість цих 
фахівців постійно збільшується; 

 зручність використання мобільних платформ значно підвищує 
комфорт у процесі навчання, що, в свою чергу, покращує 
засвоєння матеріалу. 
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The prospects for the use of Semantic Web technologies in e-learning are 
considered. Using agent technology to create an interactive learning 
environment, endowed with powerful collaboration tools and the use of 
Web-services makes it possible to consider a holistic collaborative 
educational space. The analysis of the space architecture and the 
prospects for its development are described. 
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Розглядаються перспективи використання технології Semantic Web 
в електронному навчанні. Використання агентних технологій, 
створення інтерактивного навчального середовища, наділеного 
потужними засобами співпраці й використанням веб-сервісів дає 
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можливість розглядати цілісний колаборативний освітній простір. 
Аналізується архітектура такого простору й перспективи його роз 
витку. 
 

Вступ 
Cучасні системи електронного навчання (e-learning) завдячують 

бурхливому розвитку технологій Semantic Web (SW), засобів 
мультимедіа та передачі знань. Особливістю цього процесса є 
створення таких технічних засобів і спеціалізованого программного 
забезпечення які б суттєво спрощували доступ до навчального 
матеріалу, оптимізували інтерактивну комунікативну взаємодію 
шляхом надання користувачам простих можливостей для 
спілкування і обміну знаннями про контент та побудову 
індивідуального навчального простору. Такий перехід став 
можливим із появою і розвитком технологій Web2.0 та Web3.0. 

Використання в навчальних платформах спеціалізованих 
репозитаріїв типу Merlot [1], дозволяє об’єднати зусилля як 
учителів так і учнів по створенні та постійної модифікації 
навчального контенту та ефективно реалізувати принцип 
повторного використання об'єктів навчання (Reusable Learning 
Objects, RLOs). Інтелектуалізація репозитаріїв за допомогою 
агентних технологій або створення інтелектуалізованих навчальних 
платформ на їх базі, наприклад платформ типу IDEAL [2], дозволяє 
вирішувати і проблему розриву між навчальним контентом 
конкретної платформи та знаннями зовнішнього світу, 
забезпечивши ширший доступ до експліцитних знань 
інформаційного світу WWW. 

Використання SW для реалізації інтелектуального контекстно-
залежного пошуку та спеціалізованих онтологій [3,4] дозволяють 
уже в певній мірі вирішити і проблеми дублювання даних та 
позбавлення суперечностей. Інтеграція інтелектуальних мобільних 
агентів і трансформаторів для контролю за контентом, 
семантичного індексування та перетворення форматів призводить 
до пришвидшення інтеграції нових користувачів у навчальну 
спільноту, розширення можливостей нагляду за контентом, 
покращення асинхронної комунікації між різними типами 
користувачів, підвищення доступності контенту. 

Використання рекомедаційних систем агентного типу [5] 
дозволяє агрегувати набір автоматизованих та орієнтованих на 
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користувача підходів для контролю за семантичними ресурсами, 
вирішивши проблему перенасичення інформацією. Вони 
дозволяють розробити повністю конфігуровний та адаптивний 
інтерфейс користувача, здатний до розвитку у відповідності до 
найчастіше використовуваних користувачем функцій, і до 
пропонування більш складної функціональності, залежно від рівня 
кваліфікації користувача (персоналізація). 

Террі Андерсон (Terry Anderson) і Деніс Вайтлок (Denise 
Whitelock) у роботі [6] висвітлили можливі переваги втілення 
Semantic Web в процес навчання, а також увели термін Educational 
Semantic Web (ESW), котрий використовується для позначення 
використання технології SW у освітньому процесі. 

Враховуючи це, в рамках даної роботи розглянуто можливості 
ЕSW для побудови колаборативного освітнього простору 
(Collaborative E-Learning Spaces -CELS). 

Фундаментальні характеристики Educational Semantic Web 
За думкою Андерсона, Educational Semantic Web базується 

на 3-х основних властивостях. Першою є здатність до 
ефективного збереження та пошуку інформації. Другою є 
здатність автономних агентів до пошуку і обробки інформації 
для покращення навчання людей. Третьою є здатність 
Інтернету підтримувати та розширювати можливості 
комунікації людей, не зважаючи на місце і час. 

Лора Аройо (Lora Aroyo) [7], відповідаючи на питання, що нам 
потрібно для реалізації ідеї ESW зазначає. Нам потрібно досягнути 
ефективної інтероперабельності між різними освітніми системами, а 
з іншого боку, мати автоматичну, структуровану та уніфіковану 
авторську підтримку для їх створення. Для досягнення 
інтероперабельності варто зробити ставку на семантичну 
концептуалізацію і онтології, спільний стандартизований 
комунікаційний синтаксис, великомасштабну сервісно-орієнтовану 
інтеграцію навчального контенту і функціональне супроводження 
та використання. 

Перспектива використання SW в освітньому процесі 
Конкретні архітектурні рішення семантично-орієнтованої 

платформи можна знайти в багатьох роботах, зокрема [8,9]. 
Фактично вона відображає зв’язок викладача і слухача з освітніми 
серверами за допомогою педагогічних агентів. 
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Інтелектуальні педагогічні агенти забезпечують необхідну 
інфраструктуру для потоку знань та інформації між клієнтами та 
серверами. 

Педагогічні агенти здійснюють доступ до освітнього контенту 
на сервері, використовуючи високо рівневі освітні послуги (рис. 1.), 
а сервер володіє достатнім інтелектом для здійснення персоналізації 
(personalization) навчальних задач, які він підтримує. Фактично, з 
погляду учня, сервер є інтелектуальним репетитором з 
предметними та педагогічними знаннями, що дозволяє йому 
здійснювати навчальну сесію (мається на увазі навчальні дії). Він 
використовує презентаційний планувальник (presentation planner) 
для вибору, підготовки, та адаптації предметних матеріалів в 
подальшому наданні студентові. Він також поетапно будує модель 
студента на протязі сесії, для того щоб зберігати історію дій 
студента та навчального прогресу, виявляти та виправляти його/її 
помилки і непорозуміння, та можливо таким чином 
переадресовувати сесію. 
 

 
Рис. 1. Архітектура освітнього серверу (Оі - онтології) 

Автори розробляють навчальний контент на сервері. Щоб 
зробити контент машинно-зрозумілим, придатним для обробки та 
відповідно агенто-орієнтованим потрібно наситити інформацію 
дескрипторами, які вказують на спільні освітні онтології. Для 



 183 

розробки освітніх онтологій використовують високо рівневі 
онтологічні мови OWL. 

Зрозуміло, що на початку потрібно розробити підходящі 
предметні та педагогічні онтології. В ідеальному випадку, 
створення освітнього веб-контенту з онтологічною анотацією 
повинно бути підтримане авторськими інструментами та класами 
онтологічних ієрархій. Більш того, онтології повинні бути зв’язані з 
бібліотекою термінів, та взаємозв’язані для можливості здійснення 
повторного використання або зміни термінів. 

Здобутки в конструюванні платформ ESW 
Наведемо декілька базисних підходів в конструюванні платформ 

ESW, котрі висвітлюють еволюцію ідей побудови таких платформ.  
Почнемо з статті „Екологічний підхід до дизайнування Е-learning 

середовищ”, автором якої є Джордж МакКала, [18]. Цей підхід 
полягає у тому, що в контенті мітки (таги) ставляться автоматично у 
відповідь на його використання користувачами. Іншими словами, 
інформація про веб-контент прикріплюється до контенту як тільки 
користувач отримує доступ до цього контенту. 

Екологічний підхід висуває ідею про поступове накопичення 
навчального контенту реальними користувачами та його інтерпре-
тування тільки в контексті кінцевого користувача. Підхід нази-
вається екологічним тому, що весь час система збагачується інфор-
мацією, і відбувається щось схоже на природній відбір, побу-
дований на цілях, котрий визначає, які дані є корисними, а які ні. 

Ключові технології, що лежать в основі цього підходу полягають 
в моделюванні поведінки користувача, а також в кластеризації 
даних (data clustering) та видобутку інформації (data mining). 

Освітні системи можуть бути екологічними в тому сенсі, що 
вони можуть безкінечно адаптуватися до зовнішніх змін 
середовища. З часом, система повільно еволюціонує, 
відшліфовуючи себе до параметрів середовища та постійно 
слідкуючи за змінами в ньому. 

Іншим цікавим напрямком досліджень по ESW були роботи по 
аналізу можливостей семантичного представлення дизайну процесу 
навчання (Learning Designs). Тут можна виділити статтю [15]. 

В ній описано як задати електронний курс формальним, 
семантичним шляхом, щоб він був проінтерпретований 
комп’ютером так само, якби це зробила людина. Цей процес вони 
назвали освітнім моделюванням “Educational Modelling”. 
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Семантична модель розробляється за допомогою багатьох різних 
методів: дослідження джерел, групові обговорення експертів, 
верифікаційні сесії, та ін., і результати описуються за допомогою 
мови для формального моделювання, наприклад UML. Діаграми 
класів UML можуть бути трансльовані у RDF-Схеми і/або OWL, 
залежно від об’єму моделі. XML-схеми та інші семантичні 
компоненти, наприклад, Topic Maps, також можуть бути 
згенеровані з UML-моделей. 

Таке представлення курсів (або більш загально – „компонентів 
навчання”) називається “Educational Modelling Language” (EML, 
2000). На зміну цій мові прийшов IMS Learning Design (LD). 

Людині надається роль учня в навчально-освітньому процесі. В 
цій ролі вона працює згідно з певними результатами, надаючи 
більш чи менш структуровані навчальні та/чи підтримуючі дії у 
межах середовища. Середовище складається з відповідних 
навчальних об’єктів і сервісів, які будуть використовуватись 
протягом виконання дій. Яка роль отримує яку дію і в який момент 
процесу, визначається методом або нотифікацією навчального 
дизайну. 

Практична розробка семантичних веб-орієнтованих середовищ 
була ініційована в межах так званого Universal project. Результатом 
став портал EducaNext – мультимовний, академічний ресурс [10]. 
Він надає наступні можливості своїм користувачам: участь в так 
званих «спілках знань», комунікація з іншими експертами в 
однаковій області, обмін навчальними матеріалами, постачання 
розподілених навчальних дій (наприклад курсів, лекцій і т.п.), 
співпраця над розробкою навчальних матеріалів та інші. Для опису 
загальних мета даних, таких як назва, опис і т.п., в порталі 
використовується стандарт Дублінського ядра. Деякі специфічні 
освітні атрибути такі як типовий навчальний час взяті з стандарту 
IEEE LOM. 

Ще один освітній проект Elena project [11] стартував як 
європейська дослідницька ініціатива 2002 р. і був розрахований на 
три роки. Портал функціонує і досі, а основною метою цього 
проекту є розробка так званих «розумних просторів для навчання» – 
Smart Spaces for Learning (SSL), що пропонують інтелектуальні 
сервіси для користувачів. SSL пропонує доступ до різноманітних 
освітніх систем та репозитаріїв, від семінарів до навчальних курсів 
та від академічних лекцій до книжок з он лайн-книгарень. 
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Також хочеться навести опис одного з перших освітніх порталів, 
побудованого на основі технології Семантичного Web – порталу 
SEAL [8]. Архітектура порталу зображена на рис. 2. 

Основу порталу SEAL становлять сховище знань і система 
Ontobroker—основний механізм виведення. Сховище знань містить 
онтологію й базу знань, представлених твердженнями фреймової 
логіки. 

Система Ontobroker є дедуктивною системою об’єктно-
орієнтованої бази даних, що надає транслятори для різних мов 
опису онтологій, правил і фактів. Вона читає вхідні файли, що 
містять базу знань і онтологію, оцінює вхідні запити й повертає 
результати, знайдені шляхом комбінування онтології, бази знань і 
запиту. Тобто, Ontobroker використовується як машина (сервер) 
побудови логічного висновку. 

Портал орієнтований на клієнтів трьох категорій: програмних 
агентів, членів співтовариства й інших користувачів. Зв’язок усіх 
клієнтів з порталом реалізується через web-сервер. Віддаленим 
прикладним програмам (програмним агентам) надається доступ до 
збереженої в порталі інформації мовою RDF. RDF-генератор 
забезпечує видачу RDF-фактів через web-сервер. Програмні агенти 
з можливістю пошуку, заснованого на RDF, забезпечують збір 
фактів і в такий спосіб дозволяють одержувати прямий доступ до 
збережених на сайті семантичних знань. 

 
Рис. 2. Архітектура порталу SEAL 

Користувачам — членам співтовариства й простим користувачам 
надаються дві форми доступу до інформації на сайті: навігація по 
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порталу з використанням гіперпосилань і пошук по запитах. 
Структура гіперпосилань частково задається творцем порталу, але 
може бути розширена за допомогою модуля навігації.  

Крім деревоподібної структури гіперпосилань, заснованої на 
ієрархічній декомпозиції предметної області, модуль навігації 
допускає складні, семантичні гіперпосилання, засновані на 
онтологічних відношеннях між поняттями предметної області. 
Понятійний підхід до гіперпосилань заснований на припущенні, що 
семантично релевантні гіперпосилання з web-сторінки відповідають 
відносинам між поняттями (memberOf, hasPart) або атрибутам 
(hasName). Таким чином, екземпляри в базі знань можуть бути 
представлені зв'язками, що автоматично генеруються, до всіх 
зв'язаних екземплярів. Наприклад, на персональній web-сторінці 
можуть бути зазначені гіперпосилання на сторінки, що описують 
відповідні дослідницькі групи, професійну активність та ін. Для 
побудови структур концептуальних гіперпосилань модуль навігації 
використовує машину логічного висновку Ontobroker. 

Пошук і запити виконуються через модуль запитів. Цей модуль 
сполучає простий у використанні інтерфейс і запити у фреймовій 
логіці, підтримувані інтерфейсом запитів Ontobroker. Розробник 
порталу генерує web-сторінки, що підтримують формування 
конкретних запитів (проектів, людей і т.п.). Для обмеження безлічі 
запитів користувачеві пропонується список вибору, який 
компілюється з використанням онтології й/або бази знань. 
Наприклад, екземпляр запиту для пошуку деякої людини дозволяє 
шукати людей відповідно до дослідницьких груп, членами яких 
вони є. Список дослідницьких груп динамічно заповнюється 
запитом фреймової логіки й представляється користувачеві для 
простого вибору з випадаючого списку. 

Модуль шаблонів генерує HTML-форми для кожного поняття, 
для якого користувач може створювати екземпляри. Зокрема, 
портал SEAL має вхідний шаблон, який генерується на основі 
онтологічного визначення поняття "Людина". Надалі ці дані 
використовуються модулем навігації для створення сторінки 
відповідного індивідуума. Для скорочення даних, що вводяться, 
розробник порталу специфікує, які атрибути й відношення 
витягаються із інших шаблонів. Наприклад, якщо в шаблоні 
проекту визначена участь у проекті, координатор проекту вводить 
інформацію про учасників проекту, і ця інформація 



 187 

використовується при генерації персональних web-сторінок 
співробітників на основі фреймової логіки. Таким чином, немає 
необхідності вводити цю інформацію в шаблон поняття "Людина". 

Модуль семантичної персоналізації дозволяє переформулювати 
й збагачувати запити користувача з використанням онтологій і 
фреймової логіки. Модуль ранжування запитів забезпечує 
ранжування коректних відповідей на запити у тому випадку, коли їх 
декілька, на основі семантичної схожості баз знань. 

Все це призводить до можливості створення спеціалізованого 
навчального середовища, яке дістало назву колаборативний 
електронний навчальний простір (Collaborative E-Learning Spaces, 
CELS) [12]. 

Колаборативний електронний навчальний простір 
Стандартним підходом до навчання у ньому передбачається 

процес взаємодії, у якому викладачі (виробники контенту) та 
слухачі (споживачі контенту) співпрацюють в межах однієї 
цифрової платформи за допомогою спеціалізованих 
телекомунікаційних засобів. Найважливішим тут є збільшення 
можливостей повторного використання контенту та передачі знань 
шляхом посилення їх соціотехнологічної функціональності за 
рахунок багаторазового використання контенту, покращення 
передачі знань, адаптативності середовища. 

Багаторазове використання контенту тут забезпечується: 
використанням автоматизованої сегментації (монолітні, неподільні 
документи розбиваються на атомарні частини, над контентом яких 
виконуватимуться операції індексування, пошуку, агломерації, 
варіювання, зміни); виокремленням та моделюванням знань, 
перевіркою на суперечність тощо; використанням декларативних 
логік, реляційних та постреляційних баз знань, SCORM подібних 
стандартів, OWL подібних мов онтологій; створенням і 
поширенням XML-стандартів; розвитком спеціалізованих 
рекомендаційних систем побудованих на основі технологій 
інтелектуальних мобільних агентів; спрощенням користувацького 
інтерфейсу; наближенням до користувача засобів мультимедіа; 
можливістю маніпулювання різнотипною інформацією на основі 
технологій Web2.0 і Web3; поліпшенням циклу передачі знань за 
рахунок підвищення ролі слухача на рівні зворотнього зв’язку; 
значним збільшенням якісного вільно-розповсюджуваного 
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программного забезпечення; підвищенням пропускної здатності 
каналів комунікації. 

Важливим компонентом CELS є наявність адаптативного 
користувацького інтерфейсу, здатного підлаштовуватися під 
кожного окремого користувача згідно його можливостей та 
уподобань. Рекомендаційні системи дозволяють поступово 
розкривати функціональність системи та позбавлятися від 
інформаційного перенасичення. 

Виявлені вище побажання щодо CELS потребують програмних 
рішень із гнучкою архітектурою. Існує багато підходів до створення 
такої архітектури [13, 14]. Найбільш типовою є компонентно-
орієнтована архітектура (рис. 3), запропонована в роботі [12]. У ній 
основна функціональність реалізована такими модулями, як 
джерело даних (the data source), модель контексту (the context 
model) та сегментаційний двигун (the segmentation engine), і може 
бути поширена інтеграцією таких нових модулів, як семантичні 
індексатори та перетворювачі (конвертери). Ключовим елементом 
запропонованої тут системи є “брокер контенту” (“content broker”), 
який контролює комунікацію і потік даних між різними модулями 
та використовує прийняття рішень на основі правил для контролю 
над потоком дій між вхідними і вихідними даними. 

Важливе місце в системі розповсюдження знань займає блок 
семантичного агента. Цей агент відслідковує контекст, у якому 
працює користувач, відповідно до заданої контекстної моделі 
(рекомендаційної системи) для спрощення процесу 
розповсюдження знань та доступу до них. Рекомендаційна система 
дозволяє деактивувати деяку функціональність і згенерувати 
контекстні дані, необхідні для покращення пошуку, генерацію 
нових метазнань. Пошук дотичного контенту для інтеграції є одним 
із завдань вбудованих інтелектуальних інформаційних агентів. . 
Інтелектуальні семантичні агенти вбудовуються в робоче 
середовище користувачів і втілюють необхідний зв'язок між 
життєвим циклом інформації та життєвим циклом знань. 

Моделі, інтегровані до системи, використовуються для 
представлення контексту, в якому працює користувач, і релевантну 
для предметної області семантику, роз'яснюючи термінологію (що є 
важливим для нових користувачів) і роблячи її доступнішою для 
користувачів. Контекстні моделі можуть мати різну складність, в 
залежності від форми електронного навчання. Вони повинні 
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враховувати дидактичні та методологічні особливості 
реалізовуваної форми навчання та особистністні особливості учня. 
До джерел інформації належатимуть всі бази даних певної 
навчальної установи (організації,навчальної платформи), 
інтегровані у системі CELS, а також вся вільно-розповсюджувана 
інформація мережі WWW. 

“Брокер контенту” регулює операції над даними, контролює 
потік даних між різними джерелами та передавачами даних, 
забезпечує захист даних. Зовнішні модулі підключаються до 
“брокера” через API. Визначивши набір правил, “брокер” може 
вирішувати їх функціональність та мету використання. Традиційно 
він ще включає в себе і навчальну компоненту, спроможну до 
підлаштування на специфічні семантичні моделі (контекстні моделі, 
моделі знаньі т.п.) та використання можливостей Web2.0 і Web3. 

 

 
Рис. 3. Архітектура CELS 

Зовнішні модулі (модуль сегментації даних, модуль семантичної 
індексації, конвертер) використовуються “брокером контенту” для 
реалізації потрібних користувачеві функцій. 

Які нові можливості надає CELS виробнику контенту? По перше 
це персоніфікований інтелектуальний інструментарій (an authoring 
tool) з налаштовуваним інтерфейсом користувача залежно від його 
профілю. По друге, використання або невикористання наявної 
функціональності надає системі дані зворотного зв'язку і дозволяє 
надалі виявляти потенційно корисні (і некорисні). На кінець, процес 
створення контенту відслідковується інтелектуальним агентом, 
призначеним для роботи із конкретним інструментарієм. Залежно 
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від профілю користувача, активованої функціональністі та 
допоміжних моделей, агент активно пропонує підходящу 
інформацію і навчається. Така інформація містить навчальний 
контент й близькобіжні статті вікіпедій та записи з блогів, чим 
надає виробникові контенту знання і метазнання. Надані системою 
дані також можуть динамічно рекомендувати експертів для 
відповідей на запитання і дискусій. У такий спосіб, можлива 
підтримка груп за особливими інтересами. 

Контекстні моделі використовуються для прийняття рішень 
щодо функціональності, яке буде доступним споживачам контенту. 

Висновки 
Незважаючи на приведене вище, продовжуються дебати 

відносно ефективності ESW і навіть доцільності використання 
таких технологій в освітніх контекстах. Є страх перед втручанням в 
приватність, виникають питання вартості, кількості витрат і т.п.. 
Подібні питання, що стосуються педагогічного і освітнього процесу 
залишаються переважно без відповіді, а отже, потребують більш 
глибокого аналізу та дискусій з боку науковців. 

Перш за все, варто звернути увагу на наявність не 
гармонізованих та нечітких стандартів від різних організацій, що 
можуть частково перекривати один одного. Причиною цього може 
бути як незрілість даної сфери, так і те, що є потреба у використанні 
різних технік для вирішення однієї задачі. Ця проблема з’являється 
не тільки для стандартів, що розроблені в межах різних організацій, 
але також для тих, що випущені в межах однієї. Прикладом може 
бути не зовсім чіткий зв’язок між CSS та XSLT, або ж зв'язок між 
RDF-Schema та OWL, усі розроблені W3C. Роб Копер пропонує 
шлях боротьби з цією проблемою, котрий полягає у використанні 
більш виразного стандарту або генерації, коли це потрібно, нового, 
що може містити підмножини уже існуючих [15]. 

Продовжуючи питання стандартів, варто зауважити, що для 
суттєвого просування вперед, перш за все, повинні бути розроблені 
стандартні онтології, що зможуть покривати різні аспекти 
викладання та навчання (наприклад, множину різних предметних 
областей, впорядкування учбового плану, моделювання поведінки 
студента, педагогічні публікації, оцінювання та ін.). Тільки велика 
кількість таких онтологій забезпечить необхідну оболонку для 
побудови навчальних платформ у Вебі. 
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Однією з причин чому стандартних онтологій ще і досі не існує в 
достатній кількості, є нестача стандартного словника в освітній 
сфері. 

Ще однією причиною відсутності стандартних онтологій є те, що 
сучасні інструменти для розробки онтологій освітніх платформ у 
більшості випадках ігнорували технологічні інновації. 

Наступною проблемою можна назвати нестачу користувацько-
дружніх інструментів, котрі б відповідали різним 
інтероперабельним стандартам. Частковою рекомендацією у цьому 
питанні може бути використання універсальних інструментів там, 
де це можливо. 

І останнє, але не менш важливе, є недостатній рівень обізнаності 
викладачів у нових освітніх можливостях або ж критичне ставлення 
до них. 

Враховуючи все вищесказане, можна сформулювати декілька 
рекомендацій для поширення і кращого засвоєння технології ESW: 
максимально спростити інструментарій для роботи з технологіями 
SW, вжити заходів для популяризації, створити єдині стандарти по 
web метаданим, та побудувати основні онтології. 
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ORGANIZATION OF COMMUNICATION PROCESS IN DISTANCE 

LEARNING ON THE BASE OF DISTANCE LEARNING SYSTEM 
«KHERSON VIRTUAL UNIVERSITY» 

Gnedkova O., Ljakutin V. 
Research Institute of Informational Technologies  

Kherson State University, Kherson, Ukraine 
In the report the kinds and functions of communication process in 
distance learning, which are the important constituents of the effective 
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distance course, are analyzed. The software of distance learning system 
«Kherson Virtual University» for realization of communication process 
is examined. Recommendations for tutors to conduct successful and 
effective teaching process with the use of communication technologies 
are given. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЩЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ «ХЕРСОНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Гнедкова О.О., Лякутин В.В. 

Научно-исследовательский Институт Информационных Технологий 
Херсонский Государственный Университет 

В данном докладе проанализированы виды и функции процесса 
общения в дистанционном обучении, которые являются важными 
составляющими эффективного дистанционного курса. 
Рассматриваются программные средства системы 
дистанционного обучения «Херсонский Виртуальный 
Университет» для осуществления процесса общения. Приводятся 
рекомендации тьюторам для проведения успешного и 
эффективного процесса обучения с использованием технологий 
общения. 

 
Вступление 
В связи с быстрым развитием информационно-

коммуникационных технологий дистанционное обучение все 
больше и больше входит в процесс обучения. 

Согласно Большому толковому словарю русского языка, 
"общение - это взаимные сношения, деловая или дружественная 
связь"[1]. 

Дистанционное обучение, как и традиционное обучение, 
является процессом передачи информации в общении между 
участниками обучения т.е. учителем (тьютором) и студентами. 
Однако, общение в дистанционном обучении носит специфический 
характер, так как затруднена передача невербальной информации 
такой как: кинестетика (жесты, мимика, пантомимика); 
паралингвистика (качество голоса, его диапазон, тональность); 
экстралингвистика (включение в речь пауз, смеха, покашливаний); 
проксемика (пространственная и временная организация общения) 
[2]. В процессе человеческой коммуникации возникают барьеры, 
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которые носят социально-психологический характер, в 
дистанционном обучении они уменьшаются, исчезает чувство 
стеснительности, появляется возможность обдумать свою речь и 
внести изменения. Чем глубже и чаще будет происходить общение 
в дистанционном обучении, тем совершеннее будут средства 
процесса общения, тем более полным и эффективным с точки 
зрения деятельности будет отражение информации в сознании 
обучаемого. Следует отметить, что эффективность дистанционного 
обучения во многом зависит от организации процесса общения, и 
эта проблема еще практически не исследована. 

Вопрос организации процесса общения для создания 
эффективного дистанционного курса рассматривается в работах 
ведущих специалистов В.Ю.Быкова [1], В.Н. Кухаренко, 
А.С.Молодых, Е.С.Полат, Н.Г.Сиротенко и др. Однако до конца 
еще не определены рекомендации для организации успешного 
процесса обучения в дистанционном обучении. 

В данной статье мы рассматриваем виды, функции общения и 
средства, с помощью которых осуществляется общение в 
дистанционном курсе на базе системы дистанционного обучения 
«Херсонский Виртуальный Университет», а также приводим 
полезные рекомендации для осуществления успешного процесса 
общения. 

Виды и функции общения в дистанционном обучении 
Для эффективности процесса дистанционного обучения общение 

в дистанционном курсе необходимо организовывать по нескольким 
направлениям, что позволит полноценно реализовать все функции 
общения. В системе дистанционного обучения «Херсонский 
Виртуальный Университет» [http://dls.kherson.ua/dls] предостав-
ляется возможность использовать различные виды общения в про-
цессе проведения дистанционного курса. Они представлены ниже: 
1. публикация объявлений на протяжении всего процесса обучения. 

При этом общение выполняет следующие функции – 
мотивационную и побудительную; 

2. рассылка организационной информации по e-mail (например, о 
начале, конце модуля или темы, количеств баллов за каждый вид 
работы, особенности освоения материалов модуля и т.д). 
Функции данного вида общения – понимание, ознакомление с 
новой информацией, установления отношений между 
участниками курса; 
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3. анкетирование участников дистанционного курса в начале курса 
и в конце. 

4. обсуждения в парах или малых группах. Слушатели 
самостоятельно или по рекомендации тьютора объединяются в 
виртуальные пары, где обсуждают различные вопросы по курсу, 
выполняют совместно проект или творческое задание. 
Преподаватель имеет возможность принимать участие в 
обсуждениях любой группы слушателей и высказывать свои 
суждения. Функции общения – мотивационная, установления 
отношений, контактная, понимания; 

5. дискуссии в форуме курса, где происходит обсуждение 
проблемных вопросов и тем. Дискуссии могут быть 
организованы нелинейно, легко устанавливаются "сообщения-
родители" и ветви форума, которые могут создавать не только 
тьютор но и студенты курса (рис.1.). Функции такого вида 
общения – мотивационная, понимания, установления 
отношений, оказания влияния, информационная. 

 
Рис.1. Окно форума в дистанционном курсе 

Вопрос 
преподавателя 

Ответ 
студента 
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6. Виртуальные лекции, вебинары (семинары) с помощью 
виртуальной доски “Whiteboard”, где реализована возможность 
загрузки презентаций в формате Microsoft PowerPoint, различных 
изображений в режиме он-лайн, использования инструментов 
для объяснения материала (таких как указка) и возможность 
визуального общения тьютора и студентов. Такое общение не 
дает студенту чувствовать себя изолированным и «брошенным», 
он чувствует помощь преподавателя. Также реализована 
возможность общения во время виртуальной лекции или 
семинара с помощью модуля «Чат». При этом общение 
выполняет информативную, контактную функцию и функцию 
осуществления взаимодействия между участниками дискуссии.  
Технические характеристики виртуальной электронной 

доски WhiteBoard 
С помощью инструментария системы Whiteboard (рис.2) 

пользователям предоставляется возможность осуществлять 
динамическую передачу графической информации на машины 
студентов, из машины тьютора или активного студента. 
Информация может быть представлена в виде созданных в процессе 
взаимодействия пользователя с полем для рисования векторных 
графических примитивов, таких как: прямых линий, 
прямоугольников, полигонов, текстовых надписей, заготовок, блок 
схем, небольших изображений. С помощью данного приложения, 
возможно, осуществлять передачу текстовых файлов, видео файлов, 
в формате flv, аудио файлов в формате mp3 и больших 
изображений. С которыми студент может ознакомиться в любой 
момент: как в процессе урока, так и по окончании сеанса. Так как 
все сессии сохраняются, определенное время на сервере, студент 
имеет возможность зайти в любое время на сайт и в 
хронологической последовательности просмотреть процесс 
проведения урока. 

Основные рекомендации к организации процесса общения 
В основном общение проходит в виде диалога участников 

процесса обучения. Таким образом, преподаватель или тьютор 
должен знать тонкости проведения диалогов и уметь обеспечивать 
гармоничное общение и являться модератором дискуссии. При 
проведении диалога со студентами тьютор прежде всего должен 
выполнять такие функции: 
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 педагогическую (используя вопросы, акцентировать внимание 
дискуссии на главных принципах и умениях); 

 социально-психологическую (создавать приятную атмосферу 
общения, приглашать к началу занятий, стимулировать 
участия слушателей с помощью жизненных примеров); 

 организационную (тьютору следует устанавливать программа 
работы дискуссии: предмет обсуждения, время, инструкции и 
основные положения). 

 
Рис.2. Виртуальная электронная доска WhiteBoard 
Приведем несколько рекомендаций тьютору к выполнению 

педагогических функций: 
 четко сформулировать цель, задачи дистанционного курса; 
 исключать авторитарность в общении; 
 быть объективным; 
 относиться одинаково ко всем слушателям курса, не выделять 

«любимчиков»; 
 использовать обобщенные идеи, которые объединяют темы 

(например, при создании тем в модуле «Форум»); 

Список слайдов 

Кнопки перехода 
по слайдам 

Список 

Чат 
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 использовать простые задания, как мотивацию к 
деятельности, и постепенно их усложнять; 

 следует отбирать материал, который был бы интересен, и 
представлял бы несколько точек зрения на проблему. 

Рекомендации к выполнению социально-психологических 
функций: 

 тьютору следует доброжелательно относиться к молчунам, 
так как некоторые люди учатся молча, поэтому не следует 
думать, что они ничего не делают. Необходимо чаще задавать 
вопросы, интересоваться их успехами и выполнением 
заданий. 

 тьютору необходимо быть вежливым и помнить об 
информационном этикете; 

 тьютору следует не жалеть похвал и поощрений для 
мотивации студентов курса; 

 тьютору нельзя игнорировать неформальное общение, 
обязательно необходимо отвечать на все сообщения и 
обращения слушателя; 

 тьютору необходимо приглашать обучаемых модерировать 
дискуссию; 

 тьютору следует быть более осторожным с использованием 
юмора и сарказма. 

Рекомендации к выполнению организационной деятельности 
тьютора: 

 распространять списки рассылки; 
 отвечать на все заявки дискуссии; 
 следить за пропорциональным распределением материала; 
 закрывая дискуссию, не следует затягивать обсуждение; 
 следует приглашать опытных преподавателей (для 

консультаций или модерирования дискуссии). 
Самое главное правило тьютора - быть всегда на связи с 

участниками. 
Организованное взаимодействие позволит всем участникам 

дистанционного курса многофункционально реализоваться в 
общении.  

Следует отметить, что общение должно приносить удовольствие 
всем участникам процесса обучения. 
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Выводы 
Итак, описаны основные виды общения и технические средства, 

которые помогают осуществлять связь и коммуникацию между 
участниками в процессе дистанционного обучения. 
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ORGANIZATION OF TRAINING IN INTERNET BASED ON 

WEBINAR 
Keleberda Igor, Sokol Vitaliy, Shrestha Svitlana 

Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine 
Webinar is used for organizing the training in the Internet. In this 
connection, software DimDim has been chosen for doing the webinar 
that may be integrated into distance learning system Moodle. Internet 
school has been created that is using for distant training based on 
webinars and exchanging experiences for e-commerce specialists. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ НА БАЗЕ ВЕБИНАРОВ 

Келеберда И.Н., Сокол В.В., Шрестха С.Н. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 

Украина 
Предлагается использовать вебинары для организации обучения в 
Интернет. В связи с этим, выбрана программная среда DimDim для 
организации вебинаров, которая может быть интегрирована в 
систему дистанционного обучения Moodle. Разработана система 
интернет-школы, предоставляющая возможности удаленного 
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обучения на базе вебинаров и обмена опытом для специалистов по 
электронной коммерции. 
 

Введение 
Электронная поддержка высшего образования является одним из 

важнейших направлений развития информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для формирования 
образовательной интернет-среды[1]. 

Одним из важнейших компонентов ИКТ учебного процесса 
являются интерактивные видео-сервисы[2]. Системы видео- 
конференция позволяют обеспечивать наиболее приближенное к 
реальному взаимодействию людей находящихся на значительном 
расстоянии или в силу обстоятельств не присутствующих в 
определенное время в определенных местах. Системы видео-
конференций классифицируются на: 

 программно-апаратные (системы фирмы «Крокус»); 
 программные, созданные для браузерв (OpenMeeting, 

DimDim); 
 программные, созданные как обособленный модуль (Skype). 
Такие системы могут способствовать развитию новых 

направлений обучения связанные с интерактивными видео- 
сервисами в Интернет. 

В связи с этим можно выделить наиболее важные требования к 
функциональности таких систем видео- конференций (для создании 
единого информационного пространства): 

 общее информационное рабочее пространство; 
 доступность эксплуатации; 
 групповые совещания, презентации; 
 видео запись события; 
 ведение коммуникативных процессов между удаленными 

сотрудниками; 
 задание требуемого уровня защиты информации; 
 минимальная стоимость; 
 модульность, маштабируемость; 
 встраивание в web ресурсы организации; 
 документируемость; 
 открытость для доработок; 
 интегрируемость в корпаративные ресурсы. 
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Система видео-конференций, обладающая вышеизложенными 
свойствами, подходит для организации электронной среды 
поддерживающей групповую работу. 

Одним из важнейших критерием выбора являться окрытость 
исходного кода, т.к. програмное решение будет внедряться в 
образовательной среде, что обеспечит возможность доработки под 
требования учебного процесса. На данный момент вышеописанным 
требованиям удовлетворяет 2 решения – DimDim Wem Meeting и 
OpenMeetings. 

Dimdim является бесплатным сервером веб-конференций, где 
можно организовывать совместный рабочий стол, совместный показ 
слайдов, вести обсуждения разработок, чат, разговоры и трансляции 
через веб-камеру с участниками. Количество участников до 20 
человек. Dimdim реализован на основе браузера, что делает 
наиболее легкий доступ к видео-конференциям, позволяет 
встраивать это решение в web-ресурсы организаций. На данный 
момент нет подробной документации к продукту. Версия с 
открытым исходным кодом не обладает средствами записи события 
средствами рассылки приглашений на почту. Отсутствует 
возможность (для пользователя) возвращаться к документам после 
закрытия веб-конференции. 

OpenMeetings является бесплатным сервером веб-конференций, 
где можно организовывать захват экрана любого участники и 
передать его любому участнику, совместный доступ к документам, 
чат, разговоры и трансляции через веб-камеру с участниками. 
Широкая поддержка "комьюнити". Широкая языковая поддержка. 
Строится на основе браузера. Система подробно документирована. 

Постановка задачи 
Данный проект заключается в организации электронной 

интернет-среды, позволяющей на новом качественном уровне 
обеспечивать удаленное взаимодействие в рамках обучающего 
процесса. При проведении классических очных занятий (лекции, 
семинары) данная интернет-среда позволит расширить аудиторию 
без потери качественного взаимодействия с ней. Данная среда 
позволит организовать единое виртуальное пространство для 
учебных занятий, что повысит уровень взаимодействия 
преподавателя и студентов, обеспечит нужный уровень открытости 
и доступности образовательного процесса[3]. Кроме того, 
проделанная работа позволяет определить технологии (и найти 
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документации к ним), необходимые для организации видео-
конференций. 

Необходимо реализовать следующее: 
1) организация интернет-среды, поддерживающей групповую 

работу средствами аудио, видео, интерактивных технологий; 
2) модернизация процессов обучения, способов проведения 

конференций, применяя систему веб-конференций. 
Архитектура системы вебинаров 
Архитектура инфраструктура dimdim web server, построена на 

объединение нескольких компонентов, которые отвечают за 
различные подразделения функций с использованием двух уровней 
взаимодействия протоколов. 

Основные компоненты DimDim Web Meeting: 
- Dimdim Conference Server (DCS);  
- Dimdim Media Server (DMS); 
- Dimdim Screenshare Server (Reflector);  
- Dimdim Streaming Server (DSS). 
Компонент Dimdim Conference Server (DCS) – является главной 

общедоступной подсистемой, которая обеспечивает 
инфраструктуру для проведения конференций (вместе с 
участниками и ведущим) для взаимодействия с использованием 
системы обмена сообщениями, которая отвечает за управление 
состоянием конференции вместе с ее участниками. Часть EUPS 
DCS - JSON по базируемой системе HTTP/S, которая усиливает 
передачу сообщений Web 2.0 и парадигму взаимодействия к самому 
полному. 

Dimdim Media Server (DMS) ответственен за обработку с 
различными ресурсами как powerpoint , pdf файлы и т.д. и также 
обращается с предварительно загруженными файлами для 
конференций в будущем. В соединении с порталом это также 
обеспечивает систему почтового ящика dimdim пользователем id и 
встречающийся id, чтобы обеспечить динамическую 
персонализацию содержания, требуемое для воплощения / 
объявление dimdim Встречи Сети. 

Dimdim Screenshare Server (Reflector) - обеспечивает 
масштабируемый сервер протокола передачи экрана, который 
управляет измененным протоколом VNC по HTTP/S, усиливая 
протокол FastCGI. Это может поддержать многократные экраны с 
одним презентуемым и множеством зрителей. 
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Dimdim Streaming Server (DSS) - обеспечивает Аудио и Видео в 
режиме реального времени, используя RTMP или RTMPT (RTMP 
по HTTP/S) и обеспечивает белую доску. Это обычно 
поддерживается при использовании Flash Media Server (FMS) или 
при использовании Сервера Wowza (WMS) или Red5 сервер c 
открытым исходным кодом. 

DMS интегрируется в Zimbra, Moodle, SugarCRM, Claroline. 
DimDim - первая бесплатная система веб конференций, 

распространяющаяся с открытым исходным кодом. 
DimDim предоставляет: 
- встроенная VoIP и видеосвязь; 
- общий и приватный чат; 
- screen-sharing (трансляция экрана и передача контроля); 
- демонстрация PPT презентаций; 
- whiteboard (доска для рисования); 
- инструменты для аннотации экрана. 
В Харьковском национальном универсистете радиоэлектроники 

используется система дистанционного обучения Moodle. 
Использование Moodle является хорошей практикой для многих 
университетов Украины и зарубежом. Одной из особенностей 
DimDim является возможност интегрирования в разнообразные web 
ресурсы, одним из которым является Moodle. DimDim 
поддерживает интеграция с Moodle 1.7 и выше. 

Практика использования вебинаров в процессе обучения в 
сети Интернет 

Система интерактивного обучения с использованием Интернета 
также имеет максимальный охват. Организация системы вебинаров 
на платформах браузеров оказалась самой предпочтительной и с 
точки зрения качества, и с точки зрения стоимости. Система 
интерактивного обучения с использованием Интернета позволяет 
обеспечить в полном объеме аудиовизуальный контакт слушателей 
с преподавателем, использовать наглядные пособия в виде 
электронной доски, слайдов, обеспечить приемы электронного 
тестирования и обычного аудиовизуального экзамена. Кроме того, 
появляется уникальная возможность участия в семинаре (вебинаре) 
со своего рабочего места. 

Общение и взаимодействие пользователей виртуального класса 
осуществляется через Интернет или в корпоративных сетях. 
Основные роли пользователей системы: Организатор обучения 
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планирует семинар, назначает преподавателя, формирует группу. 
Преподаватель начинает семинар, выбирает наиболее оптимальные 
способы проведения семинара (аудио или видеоконференция, 
использование общей доски (рисунок 1), показ интерфейса 
программных продуктов (рисунок 2)), управляет процессом 
обучения (загружает презентацию PowerPoint, меняет слайды, 
включает/отключает камеры и микро-фоны, использует указку). 

 

 
Рис. 1 Интерфейс подсистемы вебинаров 

 

 
Рис. 2 Удаленная демонстрация работы программного обеспечения 
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Для участия в вебинаре как обучаемому так и преподавателю 
необходим браузер. Участник вебинара может в любой момент 
привлечь к себе внимание преподавателя "подняв руку" (нажав на 
соответствующую кнопку в окне вебинара). Преподаватель видит 
все поднятые руки и может их "опустить". 

Выводы 
В ходе выполнения данного проекта была спроектирована и 

разработана система интернет-школы, предоставляющая 
возможности удаленного обучения на базе вебинаров и обмена 
опытом для специалистов по электронной коммерции 
(www.learn4market.com.ua). 

Для организации систем дистанционного образования, системы 
видео конференций могут стать ключевыми в проведении 
аттестационных мероприятий. Таким образом. может быть 
повышено качество удаленных образовательных процессов. 
Современное сообщество начинает понимать полезность в системах 
веб-конференций, наблюдается рост мероприятий проводимых с 
использованием подобных систем. 
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

Колос Катерина Ростиславівна 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна 
В статті проаналізовано і виявлено доцільність раціоналізації 
впровадження дистанційної форми навчання в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти. 
 

Загальноосвітня школа є однією із перших і найважливіших 
структурних ланок безперервної освіти, тому одним із стратегічних 
пріоритетів державної політики в розвитку освіти є створення 
можливостей для дітей у здобутті якісної освіти, вимоги, умови та 
принципи якої сьогодні потребують постійного оновлення, 
вдосконалення. А це в свою чергу породжує ряд кардинальних змін 
у якості підготовки та безперервного професійного зростання 
вчителів загальноосвітніх шкіл. Адже система післядипломної 
педагогічної освіти, яка існує сьогодні уже не спроможна 
задовольнити зрослі інтелектуальні потреби школи. 

Вихід з цієї ситуації вбачається у широкому впровадженні 
дистанційного навчання у систему післядипломної педагогічної 
освіти. 

На сьогодні вже сформовано певну науково-теоретичну базу у 
галузі дистанційної освіти; визначено основні поняття, принципи, 
забезпечення дистанційного навчання, напрями розвитку 
дистанційної освіти; створено певну нормативно-правову базу 
дистанційної освіти; практично усі інститути післядипломної 
педагогічної освіти запровадили дистанційне навчання. 

Проте досить актуальним є питання компетентнісного підходу в 
післядипломній педагогічній освіті. Адже сьогодні інститути 
післядипломної педагогічної освіти повинні не лише сприяти до 
отримання учителями-предметниками нових знань, запозичення 
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педагогічного досвіду, а й спонукати учителів до вироблення своїх 
власних знань. 

Тому стрижневою проблемою сьогодення є розвиток насамперед 
предметно орієнтованої компетентності учителів вчителів за 
дистанційною формою у закладах післядипломної педагогічної 
освіти. Предметно орієнтовані компетентності відображають 
специфіку профільної професійної діяльності вчителя з навчання 
учнів певного предмета, наприклад, для вчителя інформатики 
предметно орієнтованими компетентностями є ті, які безпосередньо 
пов’язані з фахом і обов’язково охоплюють усі актуальні змістові 
лінії шкільного предмету “Інформатика”. 

Джон Равен, видатний фахівець у галузі дослідження та 
моделювання компетентностей, у своїй роботі вказує: “Будь-який 
крок у напрямі до ефективної освіти, тобто до навчання, 
спрямованого на розвиток компетентності, спричиняє значну зміну 
ролі вчителя. Ця зміна передбачає перехід від концепції викладання 
як передачі повідомлень до концепції викладання як сприяння 
розвитку. ... Перехід до справжньої освіти включає несподівані для 
багатьох зміни в уявленнях про природу суспільного розподілу і 
шляхи управління ним, несподівані зміни в ролі вчителя і нові 
уявлення про компетентність учителів” [1, с. 230]. 

Отже, роль знання в діяльності вчителя залишається основною. 
Тому вчитель повинен насамперед володіти глибокими знаннями з 
дисципліни, яку викладає, а також орієнтуватися в інших галузях 
науки, які певним чином стосуються його предмету. Проте в 
сучасну епоху високих технологій знання старіють і відповідно 
оновлюються досить швидко, тому вчитель повинен критично 
підходити до здобутих знань, уміти практично застосувати їх та 
методично подавати. Перед викладом матеріалу слід насамперед 
чітко з’ясувати, які компетентності потребуватиме суспільство в тій 
чи іншій галузі через 10 років, і потім подати у своєму матеріалі 
модель їх трансформації, на основі чого й заснований 
компетентнісний підхід. 

Отже, для того, щоб учитель був здатним спрямувати процес 
навчання на формування певних компетентностей, він насамперед 
повинен володіти предметно орієнтовними компетентностями, 
постійно розвивати їх, варіювати зміст завдання, форми та методи 
роботи на окремих уроках. 
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Для сучасної організації дистанційної взаємодії між учасниками 
навчального процесу насамперед необхідне підключення та вільний 
доступ до мережі Інтернет. 

Специфікою дистанційного навчання є наявність програмного 
забезпечення (середовища або засобів), за допомогою якого 
відбувається спілкування тьютора та слухачів курсів. 

Однією із основних складових успішного використання засобів 
дистанційного навчання є правильний вибір системи 
комп’ютерного навчання, програмного забезпечення, відповідно до 
потреб навчального закладу. Вимоги до систем такого класу 
визначаються потребами викладачів і в багатьох випадках 
адміністратора, які повинні контролювати хід та результати 
навчання, і безумовно слухачів [2, с. 327]. Для будь-якої системи, 
що використовується для забезпечення потреб навчального 
процесу, важливими є вимоги [3]: надійність в експлуатації, 
безпечність, сумісність (відповідність загально признаними 
стандартами), зручність у використанні та адмініструванні, 
модульність, забезпечення доступу, вартість програмного 
забезпечення, супроводу та апаратної частини. 

Останній аспект, – вартість програмного забезпечення, – на 
сучасному етапі впровадження та становлення дистанційної освіти в 
Україні є одним із головних визначальних чинників вибору системи 
навчання. В період світової економічної кризи та відповідно 
недостатнього, а іноді й зовсім мізерного, фінансування освітньої 
галузі вибір зупиняється на безкоштовній системі дистанційного 
навчання. Серед ряду безкоштовних систем дистанційного навчання 
виділимо ті, які найкраще відповідають потребам навчальних 
закладів: Acollab, ATutor, Claroline, Colloquia, COSE, DodeboLMS, 
Dokeos, ELEDGE, Ganesha, ILIAS, LAMS, LON-CAPA, LRN, 
MOODLE, OLAT, OpenACS, OpenCartable, OpenLMS, SAKAI, The 
Manhattan Virtual Classroom тощо. 

Більшість систем такого класу містять в певній мірі необхідні 
засоби організації комп’ютерного навчального процесу. 

Провівши порівняльний аналіз [4] відносно засобів вище 
згаданих систем, робимо висновок, що “Moodle” і “Sakai” 
представляють собою оптимальну платформу для розвитку на їх 
основі предметно орієнтовної компетентності вчителів у 
післядипломній педагогічні освіті. Що забезпечить реалізацію 
принципу «освіти впродовж життя». 
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Важливим є й той факт, що 14 травня 2009 р. в Барселоні 
(Іспанія) IMS Global Learning Consortium (IMS GLC), яка вивчає та 
оцінює глобальне використання технологій для покращення 
навчання у всіх сегментах освіти і у всіх регіонах світу, на 
щорічному конкурсі «Використання дії високих технологій для 
підтримки та підвищення якості навчання» оголосила систему 
“Moodle” найкращою у категорії “Сумісність інновацій” [5]. Що 
вказує на подальший розвиток та вдосконалення цієї системи 
навчання, а також перспективність у використанні Moodle 
закладами освіти. 

Проте сучасне раціональне впровадження комп’ютерного 
програмного забезпечення дистанційного навчання до розвитку 
предметно орієнтовних компетентностей учителів не можливе без 
формування дидактичної моделі на основі системи Moodle, а також 
розгляду і аналізу методичних аспектів розробки дистанційного 
навчання. Тому проблема формування дидактичної моделі на основі 
системи Moodle і дослідження особливостей методичної системи 
розвитку предметно орієнтованих професійних компетентностей 
учителів інформатики потребує додаткового дослідження. 

Література 
1. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: 

Науково-методичний посібник/ [ред.. І.Г. Єрмакова]. – 
Запоріжжя: Центріон, 2005. – 640 с. 

2. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основы формирования 
информатических компетентностей учителей в области 
дистанционного обучения: Монографія / Смирнова-
Трибульская Е. Н. [Наук. ред. акад. М. І. Жалдака]. – Херсон: 
Айлант, 2007. – 704 c. 

3. Богомолов В. А. Обзор бесплатных систем управления 
обучением [Електронний ресурс] / В. А. Богомолов // Educational 
Technology & Society. – 2007. – №10 (3). – Режим доступу : 
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/html/9_bogomolov.htm 

4. Ковальська К. Р. Добір комп'ютерного програмного забезпечення 
дистанційного навчання для організації післядипломної освіти 
вчителів інформатики [Електронний ресурс] / К. Р. Ковальська // 
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №5 (13). – 
Режим доступу : http://www.ime.edu-
ua.net/em13/content/09kkrtif.htm 



 210 

5. IMS Global Learning Consortium Announces 2009 Global Learning 
Impact Award Recipients IMS Global Learning Consortium 
Announces 2009 Global Learning Impact Award Recipientsv. Режим 
доступу: https://bildungsportal.sachsen.de/e2/e333/e2443/olat_ 
imsglobal_award_2009.pdf. 

 
ABOUT QUALITY CONTROL OF ELECTRONIC INFORMATION 

RESOURCES IN DISTANCE LEARNING 
Kravtsov Gennady 

The Kherson State University, Ukraine 
The model of electronic information resources quality control in distance 
learning is presented. The automated process of resources quality 
monitoring is described with reference to system of distance learning 
«Kherson Virtual University». 
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ 
Кравцов Г.М. 

Херсонский государственный университет, Украина 
Представлена модель управления качеством электронных 
информационных ресурсов в дистанционном обучении. 
Автоматизированный процесс мониторинга качества ресурсов 
описан применительно к системе дистанционного обучения 
«Херсонский виртуальный университет». 
 

Введение 
Обеспечение качества образования является одной из 

первоочередных задач системы образования Украины. Это может 
быть достигнуто внедрением системы мониторинга качества 
образовательного процесса и качества образовательных услуг, в 
частности дистанционного обучения. Качество процесса обучения с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 
напрямую зависит от качества электронных информационных 
ресурсов (ЭИР), обеспечивающих учебный процесс. 

Анализ образовательных электронных ресурсов показывает, что 
они имеют следующую классификацию: по выполняемым 
функциям их можно отнести к учебным изданиям, по форме 
представления они принадлежат к категории электронных изданий, 
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по технологии создания они являются программным продуктом. 
Поэтому мониторинг качества электронных образовательных 
ресурсов должен быть многоуровневым с учетом их 
классификации. Объединяющим атрибутом многоуровневого 
мониторинга качества ЭИР, включая системы дистанционного 
обучения (СДО), является требование удовлетворения 
общепринятым международным стандартам, какими являются IMS, 
SCORM. 

Целью настоящего доклада является описание структуры и 
построение модели системы управления качеством ЭИР в процессе 
дистанционного обучения. 

Система управления качеством ЭИР 
Качество электронных информационных ресурсов определяется 

совокупностью методических и организационно-технологических 
характеристик, образующих систему взаимно-связанных элементов. 
Структура системы управления качеством ЭИР включает: 

 Нормативно-правовую базу обеспечения качества ЭИР 
- Входящие нормативно-правовые документы 
- Внутренние нормативы и документы 

 Обеспечение качества ЭИР 
- СДО, электронные учебные информационные ресурсы 
- Техническая и программная поддержка процесса обучения 
- Квалификация персонала, их обучение, аттестация 

 Процесс контроля качества ЭИР 
- Управление: регистрация, сертификация  
- Мониторинг ЭИР 
- Обратная связь с пользователем 

 Механизм реализации системы управления качеством  
- Создание Совета вуза по качеству 
- Методический совет вуза 
- Разработка критериев оценивания качества ЭИР 
- Проведение мониторинга качества ЭИР 
- Планирование результатов менеджмента качества 
- Внутренний административный контроль качества 
- Расширение передового опыта. 

Типы ЭИР 
В настоящее время утвердилась определенная типологическая 

модель системы учебных ресурсов для вузов: 
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 программно-методические (учебные планы и рабочие 
программы);  

 учебно-методические (методические указания, содержащие 
материалы по методике преподавания учебной дисциплины, 
изучения курса, выполнению курсовых и дипломных работ);  

 обучающие (учебники, учебные пособия, тексты лекций, 
конспекты лекций);  

 вспомогательные (практикумы, сборники задач и 
упражнений, энциклопедии, хрестоматии, книги для чтения); 

 контролирующие (тестирующие программы, базы данных). 
Анализ качества ЭИР в параметрах количественной оценки 

должен учитывать их тип. Такими параметрами учета типа могут 
быть весовые коэффициенты качества ЭИР. 

Дистанционный курс обучения является интегральным ресурсом, 
включающим все приведенные выше типы ЭИР. Поэтому 
дистанционный курс обучения должен иметь суммарный весовой 
коэффициент качества. Структура дистанционного курса обучения 
представлена на рис. 1. 

Международные стандарты 
ЭИР могут быть классифицированы по различным критериям: по 

функциональному признаку, как учебное издание; по форме 
представления, как электронное издание; по технологии создания, 
как программный продукт. Таким образом, при определении уровня 
качества ЭИР необходимо провести многопараметрический анализ. 
При этом объединяющим атрибут анализа является уровень 
соответствия международным стандартам IMS, SCORM [2]. 

Среди основных требований соответствия международным 
стандартам можно выделить требования спецификаций IMS для 
ресурсов и систем дистанционного обучения: 

 IMS Learning Object Metadata – описание формата метаданных 
учебных ресурсов; 

 IMS Question and Test Interoperability – описание 
спецификаций систем дистанционного тестирования; 

 IMS Digital Repositories – описание функций и спецификаций 
для формирования базы учебных объектов; 

 IMS Content Packaging – описание упаковки учебных ресурсов 
для осуществления единых механизмов обмена курсами. 
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Рис. 1. Структура ЭИР дистанционного курса обучения 
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Критерии качества ЭИР 
Общий критерий качества ЭИР можно рассчитать по формуле: 

1
N

i ii
K a t


 . 

Здесь ai = ni∙γi – метрика качества, ni – весовой коэффициент, γi = 

 
im

j ijk
1

/ki0/mi – средний коэффициент качества, mi – количество 

метрических показателей качества, kij – j-показатель качества, ki0 – 
максимальное значение показателя качества, ti – обобщенный 
коэффициент качества ресурса i-типа, N – количество ЭИР [1]. 

Мониторинг качества ЭИР 
Мониторинг качества – процесс оценки достигнутого уровня 

качества и его сравнения с заданным уровнем, осуществление 
обратной связи с потребителями и всеми заинтересованными 
сторонами, внесение корректив в производственную деятельность и 
в систему управления качеством с целью ее совершенствования. 

Критерием качества может быть выбрано соответствие ЭИР 
стандартам IMS, SCORM. Одним из признаков соответствия ЭИР 
международным стандартам IMS, SCORM является совместимость 
спецификаций, удовлетворение организационно-техническим 
требованиям унификации учебно-информационных ресурсов, 
методики процесса обучения, обмена учебными материалами между 
СДО [2]. 

Мониторинг качества ЭИР в ХГУ 
Система мониторинга качества ЭИР в ХГУ проводится на основе 

анализа качества ресурсов обучения в СДО «Херсонский 
виртуальный университет» и базируется на многопараметрическом 
анализе соответствия этих ресурсов общепринятым 
образовательным стандартам [2,3]. Все ресурсы электронной 
библиотеки оцениваются по критерию K со значениями весового 
коэффициента из таб. 1 и показателей качества ЭИР в зависимости 
от их типа. Значения весовых коэффициентов и показателей 
качества ЭИР представляют собой относительные величины. Они 
предложены к использованию методической комиссией по 
информатике НИИ информационных технологий ХГУ и 
утверждены экспертной комиссией вуза. 
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Типы ресурсов. Значения весовых коэффициентов в зависимости 
от типа ЭИР: 

№ Наименование типа ЭИР Весовой 
коэффициент 

1 Курс лекций 5 
2 План-конспект курсу лекций, лабораторных 

и практических работ 
2 

3 Методические указания к проведению 
семинарских занятий и выполнения 
лабораторных работ 

4 

4 Тест 5 
5 Рабочая программа курса 1 
6 Вопросы к экзамену/зачету, самоконтроля 1 
7 Лабораторный практикум 5 
8 Сборник задач, упражнений, словарь 3 
9 Методическое пособие 5 
10 Энциклопедия 5 
11 Дистанционный курс по дисциплине 20 

 
Показатели качества ЭИР определены в диапазоне 1÷5 для 

следующих критериев: 
 Полнота методического обеспечения дисциплины 
 Авторство материала 
 Полнота представления материала 
 Соответствие материала мировым стандартам IMS, SCORM, 

ІEEE и др. 
 Соответствие содержанию рабочей программы 
 Степень использования ресурса 
 Структурирование материала 
 Эргономичность текста 
 Использование гипертекстовых ссылок 
 Наглядность материала 
 Использование мультимедийных возможностей 
 Использование интерактивных систем и модулей, 

возможность моделирования 
 Использование тестирования, возможность контролирования 

знаний, самоконтроля 
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 Использование стандартных форматов файлов 
 Использование таблиц, схем, рисунков 
 Соответствие материала уровню знаний пользователей 
 Целевое назначение материала для соответствующей 

аудитории 
 Свободный доступ к материалу 
 Стилистическая правильность изложения материала 
 Последовательность материалов 
Мониторинг качества ЭИР в системе дистанционного обучения 

«Херсонский виртуальный университет» проводится по приказу 
ректора ХГУ и ставит целью, во-первых, дать качественную оценку 
сравнительно большому объему обучающих ресурсов (более 3000 
наименований), разработанных преподавателями университета, и, 
во-вторых, наметить пути улучшения качества работы 
профессорско-преподавательского состава ХГУ в этом 
направлении. 

Выводы 
На основе многокритериального анализа с учетом 

совместимости ЭИР с международными стандартами описаны их 
критерии качества, которые легли в основу системы управления 
качеством ЭИР в Херсонском государственном университете. 

Выделены основные типы электронных средств учебного 
назначения для проведения мониторинга качества ЭИР. Для 
каждого типа ЭИР предложены их весовые коэффициенты и 
показатели качества. Выработан критерий качества электронного 
ресурса обучения, который является средневзвешенной 
характеристикой качества, учитывает его весовой коэффициент и 
относительные показатели качества. 

Предложенная система оценки качества электронных ресурсов 
обучения не является единственно возможной и допускает 
дополнения и модификацию. Методический Совет вуза определяет 
критерии оценивания ЭИР. Оценку мониторинга качества ЭИР дает 
соответствующая экспертная комиссия вуза. 
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APPLICATION OF METHODICAL BASES FOR EFFECTIVE 

FUNCTIONING OF PURPOSEFUL SYSTEMS 
Levchuk Alexander 

International Research and Training Centre for Information 
Technologies and Systems, Kyiv, Ukraine 

Questions of application methodical bases are considered in the course 
of working out probably oriented IT, working out of techniques of 
aggregation and their use in purposeful systems. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИТ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ СИСТЕМ 

Левчук А.Н. 
Международный научно-учебный Центр информационных 

технологий и систем 
Рассматриваются вопросы применения методических основ в 
процессе разработки ПО ИТ, разработка методик агрегирования и 
использование их в целенаправленных системах. 
 

Последнее десятилетие охарактеризовалось бурным развитием 
информационных технологий (ИТ) и систем, их активным 
внедрением в различные сферы жизни и деятельности человека. ИТ 
и системы имеют сложный жизненный цикл, требующий развития 
инфраструктуры распространения, обучения, поддержки, 
обновления и т.п. Инерционность этой инфраструктуры входит в 
противоречие с динамически изменяющимися требованиями рынка 
и для того, чтобы уверенно занимать на этом рынке достойное 
место необходимо стратегическое управление развитием ИТ [1]. 
Для этого приходится решать сложные задачи. Целенаправленное 
развитие таких ИТ как проблемно-ориентированные (ПО ИТ) 
призвано решить различные трудноформализуемые задачи [2]. 
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Такие системы, как поддержки принятия решений, обучения, 
тренинга, относятся к целенаправленным системам (ЦНС), так как 
придерживаются жесткой направленности на достижение четко 
поставленной цели (по достижении ее цикл может повторяться, но 
других целей в рамках целенаправленной деятельности не 
возникает). При присутствии эксперта система «преобразуется» в 
целеустремленную. Рассмотрим вариант представления ЦНС, 
функционирующей в трудноформализуемой среде (рис.1). 

 
Рис. 1. Обобщенная схема ЦНС, функционирующей в 

трудноформализуемой среде. 
Представленная схема является базовой для рассматриваемых 

ЦНС, но имеет свои особенности для каждой из исследуемых 
областей. Блок представляет собой укрупненную структурную 
номенклатуру, включающую упорядоченный круг близких по 
назначению вопросов, что позволяет осуществить 
целенаправленный поиск эффективных путей их решения на основе 
более полного и всестороннего учета основных факторов, 
влияющих на эффективность управления, отбора, принятия 
решения. Так как некоторые блоки могут содержать большое 
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количество как количественных, так и качественных показателей, а 
наличие параметров предполагает существование системы их 
оценки, то целесообразно для уменьшения их количества 
использовать различные методики агрегирования. Следует не 
только определять, что и как нужно оценивать, но также создать 
систему, способную собирать и анализировать данные о 
недостаточности качества, выявлять возникновение всевозможных 
ошибок, а также делать прогнозы о тенденциях в развитии. 

Целью внедрения методик агрегирования является: 
 повышение эффективности функционирования ЦНС; 
 обеспечение вычисления оценок и показателей, 

характеризующих уровень приобретенных знаний, 
полученных результатов; 

 формирование критериев отбора за счет обобщения близких 
по значению и применению показателей. 

Эффективность функционирования ЦНС системы обучения, 
тренинга, поддержки принятия решений определяется выполнением 
совокупности различных условий на всех этапах ее практической 
реализации, в частности: выявления и формулирования 
компетенции; осуществлением отбора содержания обучения; 
использованием в процессе обучения организационных форм и 
методов; обеспечением процесса принятия управленческих 
решений и пр. 

Выполнение этих требований предполагает периодическое 
изменение способов определения агрегированных оценок и 
показателей, то есть задание формул расчета, организованных в 
алгоритмически корректные наборы, для их вычисления по 
первичным данным [3]. Данный вывод следует также из наличия 
разнообразных методик оценивания с различными, в частности, 
наборами итоговых и промежуточных показателей, выбор одной из 
которых и последующая верификация производятся обычно не раз 
и навсегда, а являются итогом итерационного процесса, связанного 
с постоянно проводящейся экспертной оценкой результатов 
применения в ЦНС. 

Применение методических основ в процессе разработки ПО ИТ 
позволяет создавать различные методики агрегирования 
показателей и решить две основные задачи: 

- обобщить результаты оценки обучаемых по множеству 
разнородных показателей: конкретных знаний и умений, качества и 
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эффективности выполнения упражнений, психологического 
соответствия требованиям деятельности, здоровья и т.д. 

- обеспечение формирования единой системы оценки. 
ПО ИТ организовывают процесс обучения, тренинга, повышения 

квалификации, повышают эффективность и качество управления 
функционирования ЦНС, следовательно, исследование 
методических основ является неотъемлемой частью в процессе 
разработки таких технологий. 

Практическое применение методических основ, принципом 
которых является агрегирование большого количества показателей, 
рассмотрено в работах [4-6]. В качестве ЦНС рассмотрено 
подготовку и отбор спортсменов к ведущим украинским и 
Международным соревнованиям. В частности, представлены 
методика сопоставительной оценки потенциальных возможностей 
человека, который обучается стрельбе, методика технико-
тактической подготовленности спортсмена и методика граничных 
показателей. 
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METHODS OF CARRYING OUT THE PHYSICAL EXPERIMENT AT 

DISTANCE LEARNING 
Lopatkin R., Kuprienko V., Ivashchenko V., Pelepey R., Ignatenko S. 

Research Center of Equipment for Education and Research of the 
Institute of Applied Physics NAS Ukraine, Sumy, Ukraine 

A method of carrying out the distance physical experiment based on 
developed all-purpose hardware-software complex has been considered. 
Application of Ethernet as a base protocol for data transfer in the 
proposed conceptual solution allows different patterns of a student and 
an experimental facility including distance work to be created. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
Лопаткин Р.Ю., Куприенко В.В., Иващенко В.А., Пелепей Р.Л., 

Игнатенко С.Н. 
Научно-исследовательский центр учебно-научных приборов 

Института прикладной физики НАН Украины, г. Сумы, Украина 
Рассмотрена технология дистанционного выполнения физического 
эксперимента на основе разработанного универсального 
программно-аппаратного комплекса. Использование Ethernet в 
качестве базового протокола для передачи данных в предложенном 
концептуальном решении позволяет строить различные схемы 
взаимодействия студента с экспериментальной установкой, в том 
числе и дистанционную работу. 
 

Как известно, с бурным развитием телекоммуникационных 
технологий начали развиваться новые формы обучения. Если 
раньше дистанционное обучение больше основывалось на 
пересылке заданий и отчетов в письменном виде, потом связь 
осуществлялась средствами e-mail, то сейчас дистанционное 
обучение использует практически все службы Интернет и всю мощь 
мультимедийных и интерактивных технологий. Однако при 
дистанционном изучении курсов естественного направления до сих 
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пор не решен вопрос их экспериментальной части. Исторически так 
сложилось, что физический эксперимент стал заменяться 
виртуальным. Однако при изучении базовых законов это абсолютно 
неприменимо. Нисколько не умаляя роль виртуального 
эксперимента, который дает возможность познакомиться со 
сверхсложными установками и исследовать экзотические процессы, 
все же необходимо отметить, что изучение базовых законов, как, 
например, Ньютона или Кулона, нужно проводить только с 
реальным оборудованием. 

Одним словом, для дистанционного обучения на данный момент 
остро стоит проблема организации для студента реального 
физического эксперимента на расстоянии средствами 
интерактивных телекоммуникационных технологий. 

Изначально для компьютеризации учебного эксперимента в 
Научно-исследовательском центре учебно-научных приборов 
Института прикладной физики НАН Украины был разработан 
специальный универсальный программно-аппаратный комплекс 
(УПАК), в основе которого находится специализированный модуль 
регистрации и передачи данных (МП), построенный на основе 
микроконтроллера. Принципиальная схема МП представлена на 
рис. 1. На аналоговый вход с датчиков физических величин сигнал 
(в виде нормированного напряжения) подается на аналогово-
цифровой преобразователь (АЦП) и затем обрабатывается 
процесором центрального микроконтроллера по специальной 
программе. После этого данные передаются Ethernet-контроллеру, 
который преобразует их в цифровой поток. Далее по специальному 
протоколу данные попадают на компьютер, где расшифровываются 
и визуализируются. Здесь МП выступает как сервер, а компьютер 
пользователя как клиент, который подает запрос серверу на 
получение данных и получает ответ в виде пакета. Т.е. реализована 
клиент-серверная технология обмена данными, которая позволяет 
визуализировать показания аналоговых датчиков физических 
величин на удаленном компьютерном устройстве. 
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Из рисунка 1 видно, что на тех же принципах реализована 

обратная связь, т.е. МП имеет цифровой выход с возможностью 
удаленного управления, к которому можно подключить внешние 
устройства (нагреватель, двигатель, реле и т.п.). С компьютера по 
протоколу обмена данными поступает управляющий сигнал, 
который распаковывается Ethernet-контроллером и передается 
процессору центрального контроллера. Процессор центрального 
контроллера формирует выходной сигнал на специальном порту, 
таким образом управляя внешним устройством. 

Как было описано выше, МП исполняет 2 основные функции: 
сбор данных с аналоговых датчиков и отправка данных на 
компьютер через Ethernet-адаптер, используя стандартный протокол 
IEEE 802.3. Использование распространенного протокола связи с 
компьютером позволят интегрировать МП в состав более сложных 
и распределенных в пространстве систем. 

УПАК состоит из набора датчиков, модуля регистрации и 
передачи данных, коммутатора (опционально), устройства 
визуализации и анализа данных, т. е., в общем случае, компьютера и 
специального программного обеспечения (ПО). 

Сигналы с датчиков передаются на МП в аналоговом виде, что 
позволяет также подключать датчики других производителей, 
например Fourier Systems Inc. (Израиль) или Pasco inc. (США) через 
специальный переходник. Также был разработан и изготовлен 
собственный набор датчиков, что существенно уменьшило 
стоимость системы в целом. Таким образом, конечный пользователь 

Рис. 1 Принципиальная схема модуля передачи данных. 
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получает доступ к данным, которые собираются с 
экспериментальной установки, через локальную сеть. Данный 
подход базируется на проверенных и достаточно распространенных 
технологиях, что обеспечивает гибкость и стабильность системы в 
целом. 

Схемы работы пользователя с компьютеризированной с 
помощью УПАК экспериментальной установкой могут быть 
различны и диктуются конкретными условиями. Первый, самый 
простой случай – индивидуальное использование, когда МП 
напрямую подключен к компьютеру пользователя. В таком случае 
доступ к данным и права на управление устройствами принадлежат 
одному пользователю. Расширенная схема построения 
демонстрационного эксперимента, когда компьютер преподавателя 
напрямую подключен к МП, но результаты эксперимента демон-
стрируются через проектор на экране. Более интересный случай – 
коллективное использование. Для этого нужно МП подключить к 
сетевому коммутатору, и тогда функционал системы станет дос-
тупен всем, кто находится в пределах организованной подсети. 
Причем получать экспериментальные данные с установки пользо-
ватели могут совершенно разными компьютерными устройствами – 
от карманного персонального компьютера до ноутбука. 

Также предлагается вариант использования УПАК с удаленным 
доступом через Интернет по протоколу TCP/IP. Схема организации 
удаленной физической лаборатории на основе предлагаемого 
УПАК представлена на рис. 2. Как видно из рисунка, в 
дистанционной лаборатории, так называемом центре коллективного 
пользования, расположено определенное количество готовых к 
работе экспериментальных установок – компьютеризированных 
УПАК (на рис. 2 показано всего две). Каждая экспериментальная 
установка снабжена аналоговыми датчиками физических величин и 
модулем управления (МУ) с управляемыми устройствами, такими 
как нагреватель или шаговый электродвигатель, подключенными к 
МП. Все МП с помощью кабеля типа «витая пара» подключены к 
сетевым коммутаторам. К ним же подключены сервер и 
компьютеры локальных пользователей, находящихся в пределах 
подсети. Также установки могут оснащаться IP- или web-камерами 
для возможности удаленного наблюдения за ходом эксперимента и 
состоянием установок. 
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Сервер предоставляет пользователям web-сервис по удаленному 

доступу к экспериментальным установкам и реализуется в виде 
динамического web-сайта с возможностью удаленного проведения 
экспериментов. Чтобы обеспечить и организовать коллективную 
работу, на сервере должны быть реализованы механизмы 
авторизации и аутентификации, планировщик и база данных 
экспериментов, база методических материалов. В настоящий 
момент мы работаем над созданием данного программного 
обеспечения. 

Таким образом, разработанный нами УПАК является гибкой и 
современной системой, позволяет легко строить различные схемы 
взаимодействия удаленного пользователя с реальной 
экспериментальной установкой. Одной из основных целей для 
дальнейшего развития системы является организация центров 
коллективного использования удаленных лабораторий, которые 
были бы очень востребованы при дистанционном обучении. 

 
 
 

Рис. 2 Схема организации удаленной экспериментальной 
физической лаборатории для дистанционной работы. 
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REALIZATION OF ELECTRONIC EDUCATION THROUGH NEW 
INFORMATION TECHNOLOGIES 

Manuylova Olga 
Zhytomyr State University named after Ivan Franko, Zhytomyr, 

Ukraine 
This article defines benefits of using new information technologies in the 
learning process, describes characteristic of modern information 
technologies, analyzes the most promising ways to implement the ideas 
of open education, examines the use of Web 2.0 services and LMS as an 
integral component of modern electronic education. 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Мануйлова Ольга Дмитрівна 
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У статті встановлюються переваги використання нових 
інформаційних технологій в процесі навчання, подається 
характеристика сучасних інформаційних технологій, 
висвітлюються найперспективніші шляхи реалізації ідей відкритої 
освіти, аналізується використання сервісів Web 2.0 та LMS як 
невід’ємні компоненти сучасної електронної освіти. 
 

Одним з пріоритетних напрямів в галузі освіти є розвиток 
технологічних інновацій. Телекомунікації сприяють розширенню 
освітнього простору, його глобалізації, наданню освітніх послуг 
незалежно від територіальних і національних кордонів. У свою 
чергу, технологічні інновації сприяють розвитку неформальної 
освіти, тобто наданню освітніх послуг соціальними інститутами, 
для яких освіта не є головною метою (підприємства, музею тощо). 

У порівнянні з традиційною, електронна освіта надає істотні 
переваги та деякі унікальні можливості, як-то переміщення занять в 
просторі і часі, гнучкий розклад, ширший доступ до матеріалів та 
більше їх різномаїття, удосконалене спілкування та значно 
швидший зворотній зв'язок. З іншого боку, повне вилучення з 
процессу навчання суспільного елементу, який вважається 
фундаментальним, напевно, є найбільшою небезпекою 
індивідуальної електронної освіти. 
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Тому дуже важливим є правильне застосування та реалізація 
нових інформаційних технологій в процесі освіти. 

Поняття «інформаційна технологія» (ІТ) в цей час відноситься до 
числа найбільш популярних і часто вживаних. Подібна 
популярність зумовлюється не тільки зростаючою значущістю, але і 
бурхливим, надзвичайно динамічним розвитком ІТ. 

У цілому, сучасні ІТ можна охарактеризувати: 
1. широтою обхвату ними різних «неінформаційних» предметних 

областей, в тому числі традиційних галузей промисловості; 
2. масовістю оволодіння ІТ фахівцями цих областей, внаслідок 

чого ІТ перестають бути прерогативою певного кола наукової і 
інженерної еліти і стають доступним інструментом для рішення 
прикладних задач; 

3. стимулюючим розвиток ІТ виявленням принципово нових 
інформаційних потреб і реалізацією відповідних функцій; 

4. значним ефектом від застосування ІТ, що зумовлює можливості 
здійснення якісних змін («стрибків») в процесах вдосконалення 
технологій і техніки (принципово важливо, що без використання 
ІТ ці зміни не можуть бути досягнуті); 

5. тенденцією до посилення інтеграції різнорідних ІТ, що 
виявляється в прагненні до уніфікації апаратних і програмних 
засобів, а також створенні єдиних інформаційних середовищ. 
Одним з найперспективнішим шляхів реалізації ідей відкритої 

освіти є впровадження системи дистанційного навчання з 
використанням інтернет-технологій. Воно являє собою комплекс 
освітніх послуг, що надаються широким колам населення в країні та 
за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного 
освітнього середовища, що ґрунтується на засобах обміну 
навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, 
радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.). Безумовною перевагою 
дистанційного навчання є ефективне використання навчальних 
площ, технічних та транспортних засобів, концентроване та 
уніфіковане представлення навчальної інформації і мультидоступ 
до неї, що дозволяє знизити витрати на підготовку фахівців. При 
цьому знімається проблема нестачі кадрів, оскільки вдало 
створений навчальний курс може легко транслюватися в 
інтерактивному режимі на всіх учасників навчання. 

Робота над навчальним проектом починається з планування 
проекту педагогом, розробки стратегії управління колективною 
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роботою, спільного планування групами студентів діяльності в ході 
проекту. 

Соціальні сервіси Веб 2.0 та інші мережеві ресурси, зручні при 
створенні матеріалів до "Плану оцінювання". 

У ході реалізації навчального проекту використовуємо різні 
соціальні сервіси Веб 2.0, зручні як для розміщення готових 
матеріалів, так і для створення онлайн. В даний час сервісів так 
багато, що настала пора кожен з них розглядати з точки зору 
педагогічної доцільності використання. 

Одні сервіси дозволяють лише завантажувати готові матеріали 
(текстові, графіку, мультимедіа), інші надають можливість 
створювати роботи онлайн (індивідуально або колективно). 

Є сервіси-змішання кольорів (Мешап), де можна розміщувати 
змішаний контент (наприклад, географічні карти тексти, фотографії; 
"інтерактивні дошки" онлайн, де можна поєднати текст, графіку і 
навіть мультимедіа тощо). 

Найбільшу цінність для нас, безумовно, представляють сервіси, 
де можливі спільні дії учасників проектів: створення тематичних 
груп на сервісі, обмін і можливість коментування робіт, спільне 
створення робіт декількома учасниками одночасно (онлайн). 

У даних розділах колективно збираємо навчальні презентації, 
скрінкасти, текстові інструкції з освоєння різних сервісів. 

Найбільшу цінність для нас, безумовно, представляють сервіси, 
де можливі спільні дії учасників проектів: створення тематичних 
груп на сервісі, обмін і можливість коментування робіт, спільне 
створення робіт декількома учасниками одночасно (онлайн). 

У даних розділах колективно збираємо навчальні презентації, 
скрінкасти, текстові інструкції з освоєння різних сервісівю 

Умовно звані «Інтерактивні дошки» онлайн - це інтерактивні 
сервіси, які надають можливість розміщувати тексти, графіку, 
мультимедіа. 

Можлива організація роботи на сервісі - колективно і одночасно 
- як у навчальних, так і мережевих проектах (навіть учасникам з 
різних регіонів). 

Перерахуємо розглянуті сервіси зручні і для дистанційного 
навчання: 
1. Dabbleboard.com - "Інтерактивна дошка" онлайн. Можливості: 

створення текстів, векторної графіки (лінії, стрілки, автофігури); 
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вставка малюнків, фотографій. Є можливість використання 
деяких формул. Можливість створення кількох аркушів. 

2. Dinkypage.com - "Інтерактивна дошка" онлайн. Можливості: 
розміщення та редагування, форматування тексту, графіки, 
мультимедіа (вставки за допомогою посилання, коду 
відеороликів, флеш-роликів); заливка фону. 

3. WikiWall.ru - "Інтерактивна дошка" онлайн. Можливості: 
створення, редагування, форматування тексту; вставка малюнків, 
фотографій, відеороликів (тільки з You Tube); заливка сторінки 
кольоровим фоном. 

4. Електронна пошта Gmail. Це сервіс з облікового запису Google. 
На сторінці особистої пошти є багато інших сервісів Google, це 
основа особистого облікового запису користувача. (Навчальна 
презентація). 

5. Календар Google. 
6. Карти Google (Googlemaps). 

Тепер розглянемо LMS як компонент WEB 2.0 та переваги його 
використання в електронній освіті. 

Система управління навчанням - основа системи управління 
навчальною діяльністю (англ. Learning Managment System), 
використовується для розробки, управління та розповсюдження 
навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу. 

Створюються дані матеріали у візуальному навчальному 
середовищі з завданням послідовності вивчення. До складу системи 
входять різного роду індивідуальні завдання, проекти для роботи в 
малих групах та навчальні елементи для всіх студентів, засновані як 
на змістовній компоненті, так і на комунікативної. Існує ряд систем 
керування навчанням, які здійснюють дистанційне навчання через 
Інтернет та інші мережі. Таким чином процес навчання можна 
здійснювати в режимі реального часу, організовуючи онлайн лекції 
та семінари. Системи дистанційного навчання (англ. e-Learning 
Management System) характеризуються високим рівнем 
інтерактивності і дозволяють брати участь у процесі навчання 
людям, що знаходяться в різних країнах і мають вихід в Інтернет. 

Останнім часом з'являється все більше статей і постів, що 
критикують LMS, їх автори - досить широке коло людей, що мають 
відношення до нашої тематики. Тенденція критики LMS 
простежується в блогах, коментарях, постах, обговореннях на 
LrnChat і в інших місцях на просторах Інтернету. 
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У 90% випадків претензії пред'являються до занадто 
формального характеру LMS, його недостатню гнучкість і 
неможливість учня «керувати» процесом навчання. Автор 
практично кожної статті бачить вирішення цієї проблеми в 
«соціальному» і «неформальному» - у соціальних платформах, 
таких як Sharepoint, або навіть у наборах слабосвязанних соціальних 
програм, таких як WordPress, Twiki або Yammer.  

Робота над розвитком функціональності та можливостей систем 
управління навчанням ведеться вже протягом 10-15 років. 

Соціальне і неформальне навчання може допомогти з цим, а 
формальне навчання за допомогою симуляторів, систем атестації, 
рольових ігор тощо дозволяє створити значно більш ефективні 
моделі навчання і розвитку певних навичок у великої кількості 
людей. 

Перерахуємо ряд переваг, які привносять інформаційні 
комп'ютерні технології в процес освіти. До них можна віднести 
такі: 

 велика гнучкість у виборі місця і часі навчання; 
 навчальні і тренувальні матеріали можуть легко 

поновлюватися; 
 студенти, а не викладачі, можуть управляти вибором 

навчального матеріалу, комбінуючи курси різних навчальних 
закладів; 

 здатність стежити за виконанням інструкцій особою, що 
навчається, запам'ятовувати її відповіді, фіксувати доступ до 
навчальних матеріалів; 

 можливість моделювання аналізу середовища і ситуації 
взаємодії з тим, хто навчається; 

 забезпечення on-line зв'язку між студентом і віддаленим 
вчителем; 

 привабливість для сприйняття мультімедійного 
представлення інформації; 

 можливість організації контролю за порядком і темпом подачі 
матеріалу, навчальною активністю що навчається; 

 забезпечення ефекту симуляції складних процесів без ризику і 
з надзвичайно низькими витратами; 

 можливість настройки сервісу навчання і тренінгу на осіб з 
різним рівнем здібностей; 
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 можливість ефективної доставки для користувача широкого 
діапазону тренувального матеріалу; 

 доступ до розподілених банків інформаційних ресурсів, 
навчальних і контролюючих матеріалів; 

 можливість ефективного поширення накопиченого досвіду; 
 потенціал величезного по діапазону і глибині репозитарію 

змістовної навчальної інформації; 
 пристосованість для реалізації моделі безперервної освіти; 
 свобода в пошуці і відборі матеріалу, співзвучного власним 

цілям і завданням навчання; 
 забезпечення більшого контролю з боку учня за процесом; 
 надання умов для створення середовища конкуренції 

навчальних курсів; 
 можливість організації незалежного централізованого і 

уніфікованого вихідного контролю знань і навичок;  
 забезпечення ефекту групової співпраці, створення корисного 

дискусійного середовища і ефективної спеціалізації учасників 
віртуальних робочих груп; 

 симуляція технологічного середовища представлення освітніх 
послуг, створення віртуальних навчальні закладів. 

Надаючи можливість отримувати освіту на робочому місці, в 
домашніх умовах або навчальному центрі без відриву від 
виробництва, нові технології значно розширюють доступ до освіти, 
сприяють досягненню рівності цього доступу незалежно від місця 
проживання і того, чи може людина відмовитись від праці на період 
навчання. Саме система інноваційної освіти надає "другий шанс" 
отримати освіту тим, хто в силу комплексу причин змушені були б 
відмовитись від подальшого навчання. Характерною рисою 
дистанційної освіти є можливість отримувати необхідні знання, 
користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, що 
надаються сучасними інформаційними технологіями: базами даних 
і знань, комп'ютерними, в тому числі мультимедіа, навчальними й 
контролюючими системами, відео- й аудіо-записами, електронними 
бібліотеками, що разом із традиційними підручниками та 
посібниками створюють унікальне середовище навчання, доступне 
широкій аудиторії. 

Що стосується місця навчання, необхідно, щоб система 
управління навчанням включала всі види навчання - не тільки 
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формальне, а й соціальне і неформальне, щоб використовувалися 
зовнішні джерела, поза системою, через різні канали і з'єднання, 
щоб учні мали можливість проходити не тільки намічену програму, 
але і вивчати те, що їм самим цікаво. І, вибачте мене, але я вважаю, 
що звітність необхідна, тому що це дійсно важливо - це допомагає 
визначити тенденції, взаємозв'язки, відстежити вплив різних 
чинників. Більш того, потрібні і аналітичні дані - не Google 
Analytics, а реальні аналітичні матеріали. 

За допомогою системи учні мають ділитися своїми знаннями на 
будь-яку тему і в будь-який час за допомогою різних засобів, 
включаючи блоги, вікі, рейтинги та відгуки, форуми, мікроблог, 
«курси», веб-конференції, ігри і т.п; використовувати ці можливості 
для реалізації власної ініціативи або ж у відповідь на отримані ними 
дані і знання формального чи неформального характеру. Також 
невід'ємною частиною електронної освіти є відвідування 
організованих занять, читатння офіційних документів, проходження 
професійно розроблених курсів на базі веб-інтерфейсу, перегляд 
викладених відео-файлів, а головне в правильно розробленому 
WEB-додатку це те, щоб все це було зручно для застосування 
користувачами. 
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THE PROBLEMS OF E-LEARNING PROJECTS CONTROL IN THE 
HIGHER SCHOOL (LAC EXPERIENCE) 

Nozdrina Larysa 
Lviv Academy of Commerce Lviv, Ukraine 

The problems of e-Learning projects control in the higher school in 
particular risks control and after project support are examined in the 
article. The identified projects’ risks with the use of brain storm methods 
and mental maps are described. The results of after project support for 
the e-Learning projects in the conditions of higher educational 
establishment on the example of the Lviv Academy of Commerce (LАC) 
are analysed. 

 
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ E-LEARNING ПРОЕКТАМИ У ВНЗ 

(ДОСВІД ЛКА) 
Ноздріна Л.В. 

Україна, м.Львів, Львівська комерційна академія 
В статті розглядаються проблеми управління e-Learning 
проектами у вищій школі, зокрема, управління ризиками та після 
проектна підтримка. Ідентифіковані ризики проектів з 
використанням методів мозкового штурму та ментальних карт. 
Проаналізовані результати після проектної підтримки e-Learning 
проектів в умовах вищого навчального закладу на прикладі 
Львівської комерційної академії (ЛКА). 
 

Постановка проблеми 
1. В умовах глибоких суспільних перетворень в Україні освіта є 

важливим чинником людського розвитку й економічного 
зростання. Соціальна переорієнтація державної політики 
визначена одним із головних завдань Державної стратегії 
економічного і соціального розвитку України до 2015 року. В 
національній аналітичній доповіді для ООН “Цілі розвитку 
тисячоліття: Україна” зниження якості освіти визнано 
актуальною проблемою у сфері людського розвитку. 
Пріоритетною ціллю розвитку країни повинно стати 
забезпечення якісної освіти впродовж життя. У зв’язку з цим 
виникає потреба в ефективній політиці, спрямованій на 
підвищення рівня і якості освіти всіх громадян та спроможній 
пом’якшити територіальну нерівність у наданні освітніх послуг 
населенню і забезпеченні держави кваліфікованими кадрами. 
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2. Ці завдання у вищій школі України можуть бути вирішені 
шляхом запровадження дистанційного навчання (e-Learning) 
засобами сучасних телекомунікаційних технологій. За 
визначенням фахівців ЮНЕСКО, e-Learning - це навчання з 
допомогою Інтернет та мультимедіа. Сьогодні запровадження 
дистанційного навчання за проектною моделлю шляхом 
реалізації e-Learning - проектів стає основною конкурентною 
перевагою ВНЗ на ринку освітніх послуг. 
З огляду на це, для вітчизняних ВНЗ може бути корисним досвід 

управління низкою проектів по започаткуванню e-Learning на 
кафедрі "ІС у менеджменті" Львівської комерційної академії. 
Метою даної статті є висвітлення напрацьованого у ЛКА досвіду 
управління e-Learning - проектами, зокрема, аспектів управління 
ризиками та після проектної підтримки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Наукові дослідження щодо проблем запровадження 

дистанційних форм навчання у ВНЗ проводилися багатьма 
закордонними та вітчизняними вченими, зокрема, таких як В. Дж. 
Хасон, Х.Беккер, Р.Бергер, В.Бленк, Д.Брітел, А.А.Андрєєва, 
М.В.Моісєєва, Є.С.Полат, В.И.Гриценко, А.Ф.Манако, 
Н.А.Власенко, В.М.Кухаренко та ін. Але ще недостатньо висвітлені 
питання щодо управління e-Learning проектами, які є 
інноваційними для ВНЗ. Процес управління проектами охоплює всі 
області проектних знань, але в інноваційних проектах, які є 
ризиковнішими ніж інші види проектів, особливої ваги набуває 
управління ризиками. Проблемами ризиків ІТ- проектів займалися 
такі дослідники як Т.ДеМарко, Т.Лістер, але управління ризиками e-
Learning проектів, які є одночасно і освітніми, і ІТ-проектами 
потребують окремого розгляду. Досвід після проектного супроводу 
e-Learning проектів у вітчизняних ВНЗ також висвітлено 
недостатньо. З огляду на це тема статті є актуальною. 

Постановка цілей 
В даній статті будуть розглянуті та проаналізовані особливості 

управління ризиками e-Learning проектів та результати після 
проектної підтримки дистанційного навчання у ВНЗ на прикладі 
Львівської комерційної академії (ЛКА). 

Управління ризиками e-learning проекту 
З 2001 по 2008 р. у ЛКА було успішно реалізовано 3 проекти по 

запровадженню e-Learning в навчальний процес, в ході яких було: 
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1) підготовано технічну базу; 2) cтворено Веб-центр на платформі 
Moodle; 3) проведено навчання викладачів; 4) створено банк 
дистанційних курсів. В ході реалізації всіх проектів команда 
проекту мала справу як з прогнозованими так і непрогнозованими 
ризиками, управління якими обмежує невизначеність, забезпечує 
найдешевший захист від непередбачених загроз, зберігає частину 
результатів у випадку невдачі, захищає менеджмент від незнання 
проблем управління e-Learning проектами. Для мінімізації ризиків 
наступних проектів, були дослідженні ризики в останньому 
реалізованому в ЛКА e-Learning проекті "Розробка дистанційних 
технологій та курсів для підтримки і розширення функцій Веб-
центру ЛКА " (січень 2007р. – червень 2008р.). 

Дослідження проводилося поетапно і складалося з таких кроків: 
1. ідентифікація ризиків проекту методами мозкового штурму та їх 

візуалізація у вигляді ментальної карти (Mind Map) (рис.1); 
2. пріоритезація ризиків; 
3. статистичний аналіз ризиків засобами Statistica; 
4. комп’ютерна підтримка управління ризиками засобами Riskology 

та Project Future. 
Враховуючи висновки науковців [1] та специфіку e-Learning 

проекту, в ході мозкового штурму були обрані такі ризики: 1) 
недотримання графіку виконання проекту; 2) погано виписані 
вимоги до продукту проекту; 3) перевищення бюджету проекту; 4) 
погане управління змінами; 5) погана команда (конфліктність, 
недостатні досвід управління проектами, мотивація і лідерство, 
некомпетентність); 6) непідтримка зі сторони Топ-менеджменту 
академії (відсутність інноваційного підходу, фінансової підтримки); 
7) проблема з дистанційними курсами ( недостатня якість контенту, 
тестів, інтерактиву); 8) проблема з навчальною оболонкою (Веб-
центром) (недосконале програмне, технічне, організаційне 
забезпечення, неякісні телекомунікації); 9) ризики зі сторони 
студентів (недостатня мотивація, імітація діяльності); 10) ризики зі 
сторони викладачів (недостатня мотивація, упередженість, 
негативні установки, некомпетентність); 11) ризики зі сторони 
зацікавлених осіб (зловмисні дії, запозичення). 
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Рис.1. Ментальна карта ризиків e-learning проекту 

 
Наступним кроком було проведення експертної оцінки. Серед 

ризиків, які зазначені на рисунку, була обрана група основних: 
ризики пов’язані з командою; ризики зміни вимог; ризики зміни 
календарного плану; підтримка проекту Топ-менеджментом; ризики 
пов’язані з контентом; безпека Веб-центру; проблеми комунікації. 

Для пріоритезації ідентифікованих ризиків були обрані експерти 
із середовища користувачів-студентів (33 чоловіка) та учасників 
попередніх e-Learning проектів (6 чоловік) і проведено їх 
опитування та ранжування відповідей (табл.1). Також була створена 
матриця ризиків, яка дозволяє визначити найвагоміші ризики 
проекту. 

Таблиця 1 
Таблиця пріоритезації основних ризиків 

 Підтримка 
проекту ТОП 
менеджменто

м 

Зміни 
календар

ного 
плану 

Зміни 
вимог 

Безпека  
Веб-
цетру 

Ризики 
контенту 

Проблем
и 

комуніка-
цій 

Командні 
ризики  

Сума 
балів 74 155 144 105 176 158 138 
Ранг 1 5 4 2 7 6 3 
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Після ранжування топ-трійка ризиків виглядає так: 1) відсутність 
підтримки зі сторони керівництва академії (відсутність 
інноваційного підходу, фінансової підтримки); 2) проблема з 
навчальною оболонкою (Веб-центром) (недосконале програмне, 
технічне, організаційне забезпечення, неякісні телекомунікації); 3) 
командні ризики (недостатні мотивація та професіоналізм). 

Наступним кроком було проведення статистичного аналізу 
відповідей респондентів в пакеті Statistica. Зокрема, учасники 
проекту вважають ризик «Зміни календарного плану» 
пріоритетнішим ніж студенти (рівень значущості p=0,01). 

Пакет Riskology за допомогою методу імітаційного моделювання 
Монте-Карло дозволив отримати інформацію про те, який запас 
часу потрібний для того, щоб подолати вплив ризику «Зміна 
календарного плану». Підтримка управління семи основних ризиків 
(наслідки, ефекти, стратегії подолання) була здійснена засобами 
Project Future. 

Отримані результати лягли в основу вироблення стратегії 
подолання ризиків шляхом покращення цілодобового 
телекомунікаційного зв'язку, забезпечення якісного контенту і 
контексту дистанційних курсів, які знаходяться у Веб-центрі, а 
також умотивованості команди проекту. 

Після проектна підтримка e-learning проекту 
Виконавши дії по мінімізації ризиків, командою проекту в 2008-

2009 рр. були апробовані дистанційні технології в навчальному 
процесі, тобто здійснено після проектну підтримку напрацьованих 
результатів. Був проведений експеримент, під час якого навчання 
магістрів та спеціалістів спеціальності "Економічна кібернетика" 
проводилося за змішаною формою навчання: "начитка" у вигляді 
очних лекцій поєднувалася з дистанційним навчанням в середовищі 
Веб-центру і закінчувалася очними заліками та екзаменами. 

Для підведення підсумків експерименту була розроблена анкета і 
опитано 79 студентів спеціальності "Економічна кібернетика" ЛКА 
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст" і для 
порівняння "бакалавр" (рис.2). 
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Рис. 2. Розподіл респондентів (у %) 

 
Відповіді респондентів були оброблені пакетом STATISTICA за 

допомогою описових і непараметричних методів статистичного 
аналізу. 

Інтерпретація отриманих результатів дозволяє стверджувати, 
що:1) відповіді на запитання "Чи отримані знання та навички на 
основі вивчення ДК є такими ж, як у звичайних курсах?" 
розділилися, а 4% опитаних вважають, що знання взагалі відсутні; 
2) для покращення вивчення ДК під час семестру слід розробити 
правила навчання для студентів, викладачів та студентів (46% 
респондентів), запровадити чіткий контроль і відповідні 
санкції/заохочення з боку викладача (33%); 3) чим позитивніше 
оцінюють студенти експеримент, тим більш доцільним вважають 
наступну регламентацію ДН з розробленням правил навчання для 
викладачів та студентів для вивчення ДК (коефіцієнт Спірмена R 
=0,45); 4) запропонований інструментарій у Веб-центрі ЛКА більше 
задовольняє жінок ніж чоловіків (рівень значущості p=0,01) (рис.3); 
5) бакалаври виявилися скептичнішими ніж магістри щодо 
порівняння отриманих знань на основі вивчення ДК із такими ж у 
звичайних курсах (p=0,035); 6) магістри негативніше ніж бакалаври 
налаштовані щодо додаткової оплати за невивчений ДК (p=0,001) та 
повного інформаційного забезпечення (високо значущий 
результат); 7) респонденти позитивно оцінюють експеримент (98%). 



 239 

 
Рис.3. Порівняння відповідей респондентів за статтю (тест Манна-

Уітні) 
Висновки 
Експеримент засвідчив, що для ефективного запровадження e-

learning у ВНЗ, врахувавши ризики та досвід після проектної 
підтримки проекту, необхідно:1) розробити стратегію та політику 
то-менеджменту щодо реалізації e-learning проектів; 2) забезпечити 
технічно надійну роботу Веб-центру (швидкість з'єднання, час 
безперебійної роботи); 2) підтримувати якість контенту ДК; 3) 
розробити правила регламентуючі процес дистанційного навчання, 
як для студентів, так і для викладачів; 4) здійснювати постійний 
моніторинг і контроль за процесом дистанційного навчання; 5) 
посилювати мотивацію студентів (шляхом розробки цікавих 
електронних матеріалів та надавання заохочувальних бонусів) та 
учасників проекту. 

Перспективи подальших досліджень 
Проведені дослідження дозволять ефективніше реалізовувати 

наступні проекти, значно зменшуючи ентропію процесу 
впровадження e-learning у ЛКА. Перспективним є перехід до е-
learning 2.0, оскільки можливості Web 2.0 (блоги, підкасти, вікі) 
дозволять соціалізувати середовище навчання, тобто реалізувати 
підхід «From remember and repeat, To find and use» [2]. Другим 
перспективним напрямком розвитку e-learning у ВНЗ є 
використання для навчання М-Learning у зв'язку з масовістю 
поширення мобільних пристроїв. 
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Отримані результати управління e-learning проектами у ЛКА 
можуть бути корисними для дослідників e-learning, проектних 
менеджерів аналогічних проектів, викладачів, студентів і всіх 
зацікавлених осіб. 
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Today Ukraine is facing the challenge of implementing and intensifying 
the use of distributed information systems in management processes. The 
proposed approach allows implementing fault-tolerant systems based on 
convergence of service-oriented architecture and cloud computing 
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Сегодня перед Украиной стоит задача внедрения и 
интенсификации применения распределенных информационных 
систем в процессах управления на всех уровнях. Предложенный 
подход позволяет реализовывать отказоустойчивые 
распределенные системы на базе конвергенции сервис-
ориентированной архитектуры и облачной инфраструктуры. 
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Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед Украиной 
является внедрение и интенсификация применения распределенных 
информационных систем в процессах управления на всех уровнях, а 
также более широкое их использование в процессе принятия 
решений. Традиционным решением задач подобного рода является 
использование готовых систем электронного документооборота, 
присутствующих на рынке, например IBM Lotus Notes. Однако 
подавляющее большинство систем этого класса обладают рядом 
характеристик, которые значительно усложняют или вообще 
делают невозможным их эффективное использование во многих 
государственных структурах Украины. Рассмотрим эти 
характеристики подробнее: 

 Значительная стоимость лицензии, при этом лицензированию 
подлежит каждое рабочее место, на котором используется 
система; 

 Высокие требования к подготовке персонала, необходимость 
регулярных курсов повышения квалификации, проводимых 
компанией-поставщиком или компанией-интегратором; 

 Высокие требования к аппаратной части рабочих станций. 
 Требования к программной конфигурации рабочих станций, в 

том числе и к гомогенности программного обеспечения, 
которое на них используется; 

 Необходимость постоянного высокоскоростного 
подключения к интернету, что во многих случаях является 
проблематичным. 

В то же время, большинство организаций, в особенности в 
образовательном секторе, характеризуется значительным разбросом 
как в диапазоне используемого программно-аппаратного 
обеспечения, так и в уровне профессиональной подготовки 
персонала. 

Логичным ответом на возникший вызов явилась разработка 
системы, которая учитывает перечисленные выше особенности 
украинских пользователей и позволяет обеспечить при этом 
надежное функционирование системы в целом при условии 
минимизации требований к программно-аппаратной конфигурации 
пользовательских рабочих станций. 

Кратко сформулируем основные требования к такой системе: 
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 Использование веб-интерфейса с поддержкой большинства 
используемых браузеров, в том числе Internet Explorer 6+, 
Firefox 1+, Opera 9+, Google Chrome; Использование 
клиентского программного обеспечения, совместимого со 
всеми распространенными версиями Windows и 
нетребовательного к аппаратной части; 

 Возможность работы с низкоскоростными каналами 
подключения к интернет; 

 Нетребовательность к уровню подготовки персонала: 
эффективно работать с системой должен любой сотрудник, 
обладающий базовыми навыками использования интернет; 

 Высокая степень безопасности и защита системы от 
несанкционированного доступа; 

 Наличие резервных каналов/механизмов взаимодействия в 
случае перебоев в доступе к интернет. 

Анализ современных тенденций развития распределенных 
систем и технологий их разработки позволил найти конвергентное 
решение на базе модульности и сервис-ориентированной 
архитектуры с опорой на облачную инфраструктуру. 

Система реализуется в виде набора функционально-независимых 
модулей, взаимодействующих между собой с помощью встроенных 
веб-сервисов. Такое решение позволяет обеспечить высокий 
уровень безопасности и отказоустойчивости: в случае, если в силу 
каких-то причин, например из-за несанкционированного доступа 
или аппаратного сбоя, один из модулей системы становится 
недоступен, все остальные части системы до устранения неполадок 
продолжают функционировать в штатном режиме. 

Использование сервис-ориентированной архитектуры в 
сочетании с технологии AJAX для построения динамического 
интерфейса системы дает возможность обеспечить поддержку 
подавляющего большинства браузеров и эффективно работать по 
каналам связи с низкой пропускной способностью. 

Аналогичным образом реализован модуль справочной он-лайн 
системы. Разработанный механизм подсказок, визуализирующихся 
в режиме реального времени и гибко реагирующих на действия 
пользователя позволяет снизить требования к его подготовке и 
упростить процесс выполнения базовых задач. [1] 

На случай перебоев с подключением к интернет или временному 
выходу из строя центрального сервера реализована 
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полнофункциональная резервная подсистема, базирующаяся на 
облачном подходе к хранению и обработке данных. С помощью 
специального программного обеспечения существенная часть 
операций по обработке данных и их хранению может выполняться 
автономно на рабочих станциях пользователей. 

В качестве дополнительного канала обмена данными 
задействована служба электронной почты. Такой подход позволяет 
формировать и обрабатывать данные на рабочей станции даже при 
отсутствии подключения к интернету, а для информационного 
обмена использовать любой доступный компьютер с доступом к 
электронной почте. 

Разработанная конвергентная архитектура позволяет учесть 
предъявляемые к системе требования и обеспечить при этом ее 
бесперебойное функционирование для широкого круга 
пользователей. 
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освіти 
У статті визначаються переваги та недоліки дистанційного 
навчання. Розглядаються особливості підготовки вчителя 
початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за 
очно-дистанційною формою навчання. 
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Система післядипломної освіти є важливою і невід’ємною 
складовою безперервної освіти. Її метою є забезпечення 
поглиблення, розширення і оновлення професійних компетенцій 
фахівців. Теоретичні основи розвитку системи післядипломної 
педагогічної освіти обґрунтовано у фундаментальних дослідженнях 
В.Бондаря, В.Киркалова, С.Крисюка, В.Маслова, Н.Протасової, 
П.Худоминського, Т.Шамової та ін. Концептуальні положення 
розвитку професійної компетентності педагогів у процесі курсової 
підготовки викладені в працях А.Вербицького, А.Даринського, 
В.Кучинського, В.Максимової, М.Нечаєва, А.Нікуліної, В.Ушакової 
та ін. 

Проблеми безперервної педагогічної освіти завжди були в полі 
зору дослідників. Так, питанням вдосконалення роботи системи 
післядипломної педагогічної освіти були приділяли увагу вчені 
В.Бондар, А.Даринський, І.Жерносєк, С.Крисюк, О.Купцов, 
В.Маслов, Н.Протасова, В.Пуцов, А.Худомінський та ін. Аналіз 
теоретичних та технологічних аспектів проблеми забезпечення 
готовності вчителя до інноваційної професійної діяльності в системі 
безперервної педагогічної освіти подають у своїх дослідженнях 
В.Кваша, О.Козлова, Н.Клокар, Л.Леонова, Л.Овсянникова, 
Л.Подимова, С.Подимова, С.Поляков, Л.Сєдова та ін. 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей 
підготовки вчителя початкових класів в системі післядипломної 
педагогічної освіти. 

Нами поставлено наступні дослідницькі завдання: 
1. Проаналізувати сучасні дослідження проблеми підготовки 

педагогів у системі післядипломної освіти. 
2. Визначити переваги та недоліки дистанційного навчання в 

системі післядипломної освіти.  
3. Розробити програми тренінгу та спецкурсу для очно-

дистанційного навчання, спрямованого на підготовку вчителя 
початкових класів до формування світорозуміння особистості 
молодшого школяра. 
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологий 

дозволяє модернізувати та підвищити ефективність навчання, 
автоматизувати й технологізувати процес навчання. Завдяки 
інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний 
процес з’явились передумови впровадження й розвитку 
дистанційної освіти, яка базується на використанні інформаційних і 
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телекомунікаційних технологій та дозволяє забезпечити необхідний 
рівень підвищення кваліфікації педагогів. Така форма дозволяє 
отримувати знання без постійного відвідування навчального 
закладу та уможливлює неперервне професійне вдосконалення 
протягом усього життя. 

Дослідженням стану та перспектив розвитку дистанційної освіти 
займалися зарубіжні вчені (Дж.Андерсон, Е.Доунс, Т.Едвард, 
К.Кларк, Дж.Мюллер, А.Огур, М.Рід, Р.Філіпс, К.Хантер, 
Д.Якобсен та ін.). Теорія та практика дистанційного навчання були 
предметом російські дослідників (О.Андрєєв, М.Бухаркіна, 
Б.Гершунський, В.Кашицин, В.Кінелев, М.Моісеєва, В.Овсянніков, 
Є.Полат, В.Солдаткін, А.Хуторський, С.Щенніков та ін.). Серед 
вітчизняних науковців, які розробляли науково-педагогічні основи 
дистанційної освіти, слід відзначити В.Бикова, П.Дмитренка, 
Г.Козлакову, Н.Корсунську, В.Кухаренка, В.Олійника, В.Рибалку, 
С.Сазанова, В.Стефаненка, П.Таланчука, О.Третяка та ін. 

В.Стефаненко вважає, що дистанційне навчання у вищій школі 
дозволяє забезпечувати високий рівень інтерактивності навчання, 
що є одним з основних показників якості цієї системи. 
Інтерактивність у дистанційному навчанні зумовлює необхідність 
індивідуального підходу до тих, хто навчається, у процесі навчання, 
а також технічне забезпечення інтерактивності комунікацій. Це 
потребує визначення таких критеріїв індивідуалізації, які 
сприятимуть підвищенню результативності навчання на відстані [1]. 

Дистанційне навчання трактується як цілеспрямований процес 
взаємодії між собою всіх суб’єктів навчання на всіх етапах 
навчання, незалежно від їх розташування в просторі й часі, який 
базується на використанні широкого спектра традиційних засобів і 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій та реалізується в 
певній дидактичній системі. На думку О.Хмель, дистанційна освіта 
– це система, в якій реалізуються процеси дистанційного навчання, 
виховання і, як результат, розвиток особистості з позитивними 
якостями з точки зору суспільства, держави та загальнолюдських 
цінностей [2]. 

Дидактика дистанційного навчання в Україні, за визначенням 
Д.Бодненка являє собою сукупність ідей, поглядів, уявлень, 
авторських шляхів, що спрямовані на тлумачення навчального 
процесу в системі дистанційного навчання [3]. 
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В.Олійником сформульовано основні принципи побудови 
дистанційної технології навчання: принцип пріоритетності 
психолого-педагогічних, соціальних та санітарно-гігієнічних 
підходів; принцип модульного підходу до відбору та 
конструювання змісту дистанційного навчання, його програмно-
методичного забезпечення та організації навчального процесу; 
принцип максимально можливої інтеграції змісту дистанційного 
навчання; принцип формування інформаційного середовища 
відповідно до цілей, завдань та моделей дистанційного навчання; 
принцип підготовленості (принцип стартового рівня) особистості до 
дистанційного навчання; принцип активного зворотного зв'язку [4]. 

Дистанційне навчання реалізується, в основному за технологіями 
дистанційного навчання через мережу Інтернет. Технології 
дистанційного навчання складаються з педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій та технологій 
дистанційного навчання. 

Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології 
опосередкованого активного спілкування викладачів із слухачами 
курсів з використанням Інтернету та методології індивідуальної 
роботи слухачів з структурованим навчальним матеріалом, поданим 
у електронному вигляді. 

Характерними рисами дистанційного навчання є гнучкість, 
модульність, паралельність, економічність, технологічність, 
соціальна рівність, нова роль викладача. 

Особливостями дистанційного навчання є такі: 
 практикуються спільні види діяльності слухачів курсів у 

малих групах співробітництва; 
 систематичне обговорення всією групою проблем, завдань у 

інтерактивному режимі, чаті, відеоконференції; 
 використовуються методи спільної дослідницької творчої 

діяльності - метод проектів, проблемних рольових або ділових 
ігор, кейс-метод; 

 різноманітні форми та види контролю. 
Розглянемо особливості реалізації моделі інтеграції очної та 

дистанційної форм навчання в системі післядипломної педагогічної 
освіти на прикладі підготовки вчителя початкових класів до 
формування світорозуміння особистості молодшого школяра. 
Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі кафедри 
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дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Навчальний план підготовки вчителів початкових класів за очно-
дистанційною формою навчання розрахований на 144 години. 

Метою підготовки вчителя до формування світорозуміння 
особистості молодшого школяра в системі післядипломної 
педагогічної освіти є розвиток професійних компетенцій учителів 
початкової школи, необхідних для здійснення процесу формування 
світорозуміння учнів шляхом застосування ігрової та дослідницької 
діяльності. 

Модель інтеграції очної та дистанційної форм навчання 
передбачає роботу з учителями на очних сесіях та у дистанційному 
форматі. У процесі цієї роботи педагоги ознайомлюються з 
особливостями формування особистісних умінь пізнання дитиною 
світу шляхом системного провадження ігрової та дослідницької 
діяльності. 

Під час першої очної сесії доцільним є проведення тренінгу 
«Ігрова діяльність як засіб формування світорозуміння молодших 
школярів», який розрахований на 18 годин [5]. 

Мета тренінгу – формування професійних компетенцій учителів 
початкової школи щодо ефективного використання засобів ігрової 
діяльності у формуванні світорозуміння молодших школярів. 

На думку В.Пуцова, змістом навчального процесу в системі 
післядипломної педагогічної освіти мають стати знання, вміння, 
досвід творчої діяльності і емоційно-ціннісне ставлення до своєї 
діяльності [6]. 

Отже, завданнями тренінгу визначено систематизувати знання, 
формувати вміння й навички та розвивати установки до здійснення 
певної діяльності, а саме: систематизувати знання щодо 
особливостей формування світорозуміння учнів початкової школи; 
психолого-педагогічних особливостей молодших школярів; 
сутності та структурних компонентів світорозуміння, особливостей 
його формування в дітей; сутності ігрової діяльності як форми 
пізнання дитиною світу, як провідної діяльності дитини у віці шести 
років; класифікації ігор із використанням різних критеріїв, 
структурних компонентів гри; формувати вміння та навички 
здійснювати процес формування світорозуміння дітей; 
ідентифікувати психолого-педагогічні особливості навчання 
молодших школярів та забезпечувати їх урахування при здійсненні 
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професійної діяльності; створювати умови, що сприятимуть 
підвищенню ефективності процесу формування світорозуміння; 
включати засоби ігрової діяльності до навчально-виховного 
процесу відповідно до навчальних потреб, мети, завдань; 
моделювати ігри різних видів та застосовувати прийоми 
керівництва грою з метою реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 
розвивати установки до аналізу, інноваційності та 
самовдосконалення. 

Реалізація завдань для досягнення очікуваних результатів 
здійснюється на тренінгу шляхом розгляду навчального матеріалу 
на лекціях; самостійного вивчення слухачами навчального 
матеріалу на основі розробленого для тренінгу комплексу 
навчально-методичних матеріалів; виконання практичних завдань, 
спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок застосовувати 
набуті теоретичні знання на практиці; участі слухачів у 
семінарських заняттях з метою розвитку критичного мислення, 
установок і рис для використання в професійній діяльності 
здобутих знань, умінь і навичок; проведення вхідного тестування та 
підсумкового контрольного тестування. 

Спецкурс для очно-дистанційного навчання «Формування 
досвіду дослідницько-пошукової діяльності молодших школярів» є 
складовою частиною підготовки вчителя до формування 
світорозуміння особистості молодшого школяра в системі 
післядипломної педагогічної освіти [5]. 

Мета спецкурсу – формування професійних компетенцій 
учителів початкової школи щодо формування досвіду 
дослідницько-пошукової діяльності молодших школярів. 

Завдання спецкурсу: систематизувати знання щодо сучасних 
тенденцій та особливостей організації дослідницької діяльності 
молодших школярів як форми пізнання світу; сутності 
дослідницької діяльності та особливостей її формування в 
молодших школярів; емпіричних проявів ефективної дослідницької 
поведінки; дослідницьких методів навчання в теорії та практиці 
початкової школи; методів розвитку дослідницьких здібностей 
молодших школярів; методу проектів як засобу набуття досвіду 
дослідницької діяльності; формувати вміння та навички 
організовувати дослідницьку діяльність молодших школярів; 
ідентифікувати емпіричні прояви ефективної дослідницької 
поведінки та забезпечувати їх урахування при організації 
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дослідницької діяльності; створювати умови, що сприятимуть 
підвищенню ефективності процесу формування досвіду 
дослідницької діяльності; використовувати метод проектів у 
навчально-виховному процесі відповідно до навчальних потреб, 
мети, завдань; моделювати дослідницьку діяльність та 
застосовувати прийоми керівництва нею з метою реалізації суб’єкт-
суб’єктної взаємодії; розвивати установки до аналізу, 
інноваційності, самовдосконалення, креативності. 

На вступній очній сесії проводиться тренінг (6 год.), складовими 
якого є такі: вступна частина, на якій презентується спецкурс, 
відбувається знайомство учасників, проводиться вхідне 
діагностування та формуються правила взаємодії; основна частина 
складається з лекційних, практичних і семінарських занять та 
представлена двома темами «Теоретичні засади формування 
досвіду дослідницької діяльності молодших школярів» та «Метод 
проектів як засіб формування досвіду дослідницької діяльності 
учнів»; заключна частина, на якій підводяться підсумки та 
оцінюється ефективність тренінгу. Дистанційне навчання (9 год.) 
включає вивчення теоретичного матеріалу, практичні й семінарські 
заняття та самостійну роботу вчителів та представлена двома 
темами. На підсумковій очній сесії (3 год.) проводиться 
підсумковий контроль у формі тесту, відбувається захист 
індивідуальних групових творчих проектів, підводяться підсумки 
роботи в межах спецкурсу та оцінюється ефективність спецкурсу. 

Наведемо приклади видів навчальної діяльності слухачів курсів 
у дистанційному форматі до теми 1. 

Практична робота 1.1. «Аналіз Інтернет-джерел щодо організації 
дослідницької діяльності учнів початкових класів» передбачає такі 
завдання для виконання: визначити ключові слова для теми 1; 
знайти в Інтернеті за допомогою цих ключових слів потрібні 
інформаційні ресурси (теоретичний матеріал, статті, конспекти 
уроків, позакласні заходи тощо); проаналізувати не менше 15 
знайдених джерел; систематизувати результати аналізу за 
допомогою форми, що додається (табл.1). Виконана робота 
передається на електронну адресу викладача. 
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Таблиця 1 
Рекомендована форма для підготовки відповіді на запитання 

№ URL-
адреса 
ресурсу 

Назва 
 ресурсу 

Можливості 
застосування в роботі 

З якими 
думками 
ресурсу не 
згоден 

     
Формою проведення семінарського заняття 1.2 «Методи 

розвитку дослідницьких здібностей молодших школярів» є форум. 
Для обговорення пропонуються такі запитання: 
1. Якими, на Вашу думку, є три основні емпіричні прояви 

ефективної дослідницької поведінки? Доведіть. 
2. Які інструментальні вміння та навички розв’язання 

дослідницьких задач необхідно формувати в учнів? 
3. Які методи доцільно використати для розвитку дослідницьких 

здібностей учнів? 
Практична робота 1.3 «Батьківські збори з проблеми 

«Розвиток дослідницьких здібностей молодших школярів» 
виконується слухачами та пересилається на електронну адресу 
викладача. 

Модель інтеграції очної та дистанційної форм навчання в системі 
післядипломної педагогічної освіти включає також проведення 
індивідуальних консультацій шляхом листування електронною 
поштою. 

Висновки. Аналіз теоретичних досліджень підготовки вчителя в 
системі післядипломної педагогічної освіти та вивчення сучасного 
стану порушеної проблеми дозволили зробити висновки про те, що 
необхідно оперативно реагувати на тенденції та перспективи 
розвитку галузі й досягнення педагогічної науки. Післядипломна 
педагогічна освіта спрямована на забезпечення поглиблення, 
розширення і оновлення професійних компетенцій фахівців. 

Навчальний процес у системі післядипломної освіти повинен 
бути мобільним і динамічним, доцільним є використання 
інноваційних форм проходження курсової підготовки (дистанційне 
навчання), що дозволить врахувати індивідуальні й фізіологічні 
особливості та навчально-пізнавальні можливості слухачів.  

Перевагами дистанційного навчання є такі: 
 відсутність обов’язкових жорстких рамок, що регламентують 

навчальний процес;  
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 відсутність вимог присутності на заняттях;  
 самостійна організація часу, відведеного на навчання; 
 можливість навчання в зручний для вчителя час;  
 необмежений доступ до дидактичних матеріалів;  
 зручний контакт з викладачем;  
 відсутність витрат на транспорт і проживання;  
 можливість використовувати особистісно-орієнтований підхід 

практично на всіх етапах навчання. 
Проте слід визначити й недоліки дистанційної форми навчання: 
 відсутність безпосереднього контакту з викладачем;  
 обмежена можливість проведення практичних занять; 
 необхідність самодисципліни і самоорганізації вчителів;  
 доступ до Інтернету;  
 необхідність розробки дидактичних матеріалів в 

електронному вигляді. 
До проблемних питань моделі інтеграції очної і дистанційної 

форм навчання відносимо такі: 
 Які види діяльності слухачів доцільно зберегти в очній формі, 

а які можна перенести на дистанційну? 
 Які теми доцільно перенести на дистанційну форму, а які 

необхідно лишити для очної форми навчання?  
 Яким чином і за допомогою яких інформаційних технологій, 

мультимедіа доцільно з педагогічної точки зору 
структурувати зміст навчання, що виноситься на дистанційну 
форму? Які при цьому передбачається розв’язати дидактичні 
задачі? 

 Як організувати контроль та тестування видів діяльності, що 
виконують слухачі дистанційно? 

 Як найбільш ефективно організувати поєднання очних і 
дистанційних форм взаємодії слухачів з викладачем, з іншими 
слухачами відповідно до основних принципів концепції 
навчання, що використовується? 

На нашу думку, інтеграція очної та дистанційної форм навчання 
вчителів початкових класів у післядипломній освіти дозволить 
скористатися перевагами та компенсувати недоліки дистанційного 
навчання. 

Проблема впровадження моделі інтеграції очної та дистанційної 
форм навчання в систему освіти України є актуальною та зумовлює 
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проведення певних теоретичних та практичних досліджень у цьому 
напрямі. 

Практичне значення результатів дослідження. Розроблено 
програми тренінгу «Ігрова діяльність як засіб формування 
світорозуміння молодших школярів» та спецкурсу для очно-
дистанційного навчання «Формування досвіду дослідницько-
пошукової діяльності молодших школярів», посібник для 
слухачів курсів «Формуємо світогляд дитини в ігровій та 
дослідницькій діяльності», які пройшли апробацію під час 
курсів підвищення кваліфікації педагогів початкової школи в 
Миколаївському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти упродовж 2008-2010 років. 

Викладені положення проведеного дослідження не претендують 
на остаточне розв’язання проблеми підготовки вчителів початкових 
класів за очно-дистанційною формою навчання в системі 
післядипломної педагогічної освіти. Доцільним вбачаємо 
вдосконалення системи цієї роботи та вирішення технічних, 
кадрових та методичних проблем якісної організації очно-
дистанційного навчання. 
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DEFINITION OF INDICES SYSTEM FOR CHOICE OF THE 

AUTHORING TOOLS COMPLEX FOR DISTANCE LEARNING 
COURSES DEVELOPMENT 

Tyschenko Maxim 
National Defense University of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

The hierarchical indices system which most fully describes the authoring 
tools complex is considered in the paper. The solution method for the 
rational choice of authoring tools complex for distance learning courses 
development is proposed. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВИБОРУ 
КОПЛЕКСУ АВТОРСЬКИХ ЗАСОБІВ РОЗРОБЛЕННЯ КУРСІВ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Тищенко Максим Георгійович 

Національний університет оборони України, Київ, Україна 
В доповіді розглядається ієрархічна система показників, яка 
найбільш повно характеризує комплекс авторських засобів. 
Запропоновано метод розв’язання задачі раціонального вибору 
комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного 
навчання. 
 

Електронне навчання існує вже не перший десяток років. Безліч 
компаній, оказує послуги в області e-Learning, зокрема, перетворює 
навчальні матеріали у форму, що забезпечує їх швидке й ефективне 
споживання. На початковому етапі інструменти для створення 
курсів являли собою неспеціалізовані засоби для верстки, 
програмування, дизайну, обробки звуку, відео й анімації. Пізніше, з 
підвищенням популярності електронного навчання, 
поінформованості людей про нього й, відповідно, збільшенням 
попиту на електронні курси з’явилися перші вузькоспеціалізовані 
засоби створення курсів, а в пакети програм верстки й розробки 
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мультимедійного контенту були додані функції для створення 
навчальних об’єктів. При цьому особлива увага приділяється не 
лише власне розробленню, але й відповідності міжнародним 
стандартам у галузі електронного навчання. Більша частина 
сучасних систем управління навчанням оснащені убудованими 
засобами створення електронних навчальних курсів. Крім цього, 
існує маса самостійних програмних засобів розроблення 
мультимедійних навчальних об’єктів і цілих курсів [1]. Все це 
робить задачу раціонального вибору авторських засобів для 
підрозділу дистанційного навчання достатньо складною. 

Метою дослідження є розв’язання задачі раціонального вибору 
комплексу авторських засобів для розроблення курсів 
дистанційного навчання (КАЗ). 

Завдання дослідження полягають у: побудові ієрархічної 
системи показників, що характеризують КАЗ. 

Визначимо основні поняття, якими оперуватиме у даній статті. 
Комплекс авторських засобів для розроблення курсів – набір 

необхідних програмних засобів для створення електронних 
навчальних курсів. 

На шляху компонування КАЗ перед розробником навчальних 
курсів виникає питання вибору необхідних програмних продуктів 
та оцінки обраних продуктів у комплексі за багатьма показниками. 
На сьогодні існує багато методів, які допомагають особі яка 
приймає рішення зробити раціональний вибір в конкретних умовах 
та з існуючими обмеженнями. Ці обмеження можуть мати 
фінансовий, часовий або людський (чисельність персоналу 
необхідного для розроблення курсів) характер. 

Ретельний аналіз виявив наявність значної кількості показників, 
що характеризують КАЗ. Причому, вони мають складні ієрархічні 
зв’язки. Таким чином сформульовану задачу слід розглядати як 
задачу багатокритеріального вибору на просторі альтернатив. 

Нині у теорії прийняття рішення широко відомі такі методи 
розв’язання задач багатокритеріального вибору: 

 методи теорії корисності (узагальненого критерію); 
 методи теорії проспектів; 
 методи ELECTRE (методи порогів незрівнянності); 
 метод аналізу ієрархій (МАІ); 
 евристичні методи(метод зваженої суми оцінок критеріїв 

(метод компенсації). 
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Одним з найбільш поширених методів розв’язання даного класу 
задач є МАІ розроблений американським математиком Т. Сааті [2]. 
Не дивлячись на те, що МАІ не має суворого наукового 
обґрунтування і більше примикає до евристичних методів, цей 
метод знайшов широке практичне застосування через свою 
простоту й наочність. 

Відповідно до методу аналізу ієрархій існують п’ять етапів 
розв’язання задачі вибору (порівняльної експертизи КАЗ), це: 
усвідомлення мети дослідження, ієрархічна декомпозиція задачі, 
складання матриць попарних порівнянь відносної важливості 
показників, формування локальних пріоритетів, експертизи. 
Сутність цих етапів з погляду МАІ достатньо добре розглянута у 
літературі [2]. 

Розглянемо найбільш складний етап розв’язання задачі вибору 
раціонального варіанту КАЗ за допомогою МАІ, а саме – 
формування ієрархічної системи показників КАЗ. 

Визначимо альтернативні КАЗ як Варіант 1, Варіант 2, Варіант 
3 і Варіант 4. 

Наступним кроком необхідно побудувати систему показників, за 
якими і відбуватиметься вибір КАЗ для розробників. На рис. 1. 
наведено ієрархічну декомпозицію показників у відповідності до 
прикладу, що розглядається. Розглянемо запропоновану систему 
більш детально. 

Рівень 1. Мета дослідження. В нашому випадку – вибір КАЗ для 
розробників електронних навчальних курсів. 

Рівень 2. Найбільш узагальнені показники вибору. Наведемо 
опис показників, який не претендує на суворість, а лише відображає 
фізичний зміст показників. 

Ергономічність характеризує всі аспекти взаємодії користувача з 
КАЗ. 

Функціональність визначає функціональні характеристики КАЗ. 
Конструктивність визначає експлуатаційні характеристики 

КАЗ. 
Вартість відображає економічні показники КАЗ. 
Рівень 3. Показники, що деталізують характеристики КАЗ. 
Комфортність характеризує зручність оболонки КАЗ з погляду 

користувача. 
Супровід визначає якість супроводження КАЗ розробниками. 
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Складність характеризує складність основних етапів роботи 
користувача з КАЗ. 

Комплексність визначає на скільки цілісною системою є КАЗ. 
Функціональна повнота відображає чи всі необхідні функції 

реалізуються за допомогою даного КАЗ. 
Сумісність характеризує сумісність КАЗ із середовищем 

Інтернет та різними програмними додатками. 
Захищеність визначає ступень захищеності інформації, яка 

використовується у КАЗ. 
Ресурсоємність характеризує вимоги до ресурсів 

обчислювальної системи, необхідних для нормального 
функціонування КАЗ. 

Швидкодія відображає швидкість виконання основних операцій 
за допомогою КАЗ, що розглядається. 

Стійкість визначає стійкість КАЗ до нестандартних впливів 
(відключення електроживлення, помилкові дії користувачів і таке 
інше). 

Кросплатформеність характеризує сумісність КАЗ з різними 
операційними системами. 

Гнучкість поставки відображає можливість обирати 
комплектність поставки при покупці КАЗ. 

Вартість пакета відображає вартість покупки КАЗ. 
Вартість необхідного для роботи ПЗ відображає вартість 

програмного забезпечення, яке необхідне для повноцінної роботи 
КАЗ (наприклад, операційної системи). 

Вартість нарощування характеризує вартість подальшого 
нарощування функціональних можливостей (придбання нових 
компонентів, перехід на нові версії КАЗ). 

Рівень 4. Ще більша деталізація показників придатності КАЗ для 
підрозділу дистанційного навчання (ПДН). 

Наочність визначає наскільки наочне подання необхідної для 
комфортної роботи інформації. 

Налагоджуваємість характеризує можливості КАЗ по 
налагодженню під потреби окремого користувача (у тому числі під 
потреби людей з обмеженими можливостями). 

Оперативність відображає можливість швидкого отримання 
допомоги від розробників КАЗ у разі виникнення проблем у процесі 
експлуатації. 

Адресність визначає наскільки ця допомога буде конкретною. 
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Документація – показник, що характеризує повноту і якість 
документації на КАЗ. 

Інсталяція відображає процес інсталяції КАЗ (наприклад, чи 
потребуються спеціальні знання). 

Навчання характеризує процес навчання користувачів 
застосуванню КАЗ. 

Робота характеризує складність виконання основних операцій у 
середовищі КАЗ. 

Керування визначає наскільки складно оволодіти додатковими 
можливостями КАЗ. 

Вимоги до пам’яті – показник, який характеризує вимоги до 
обсягу оперативної пам’яті обчислювальної системи, необхідної для 
нормальної роботи КАЗ. 

Вимоги до дискового простору визначають обсяг дискового 
простору, необхідного для розміщення та функціонування КАЗ. 

Вимоги до відеопідсистеми характеризують вимоги до графічної 
підсистеми обчислювальної системи з погляду на якісне 
відображення інформації. 

Інтеграція в межах КАЗ характеризує повноту взаємозв’язків 
між програмними продуктами які входять до складу КАЗ 
(наприклад, імпортування та редагування слайдів з презентацій 
PowerPoint, який входить до складу КАЗ). 

Інтеграція з іншими програмними продуктами характеризує 
повноту взаємозв’язків з програмними продуктами які не входять 
до КАЗ (наприклад, збереження слоїв в файлах пакету Photoshop, 
який не входить до складу КАЗ). 

Можливості по роботі з текстом визначають наскільки широко 
у КАЗ реалізовані функції багатоцільової текстової роботи 
(створення та перегляд електронних книг та посібників, 
експортування текстового наповнення курсу у спеціальний шаблон 
Word, переперевірка, заміна та імпортування назад до курсу, імпорт 
та експорт е-книг з (у) файли MS Office: DOC, XLS, конвертація 
текстових документів у web-формат та ін.). 

Можливості з планування сценаріїв характеризує наскільки у 
КАЗ реалізована можливість формування послідовності подій 
навчання. 

Дотримання стандартів – КАЗ має підтримувати як можна 
більше типів стандартів для експорту курсів, такі як SCORM, AICC 
та інші. 
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Організація оцінювання знань характеризує повноту 
представлених засобів для розроблення різних форм тестового 
контролю, а також атестаційних блоків. 

Мультимедійні можливості характеризують повноту 
одночасного використання різних форм подавання інформації 
(звукової, графічної, відео, флеш) та її оброблення у єдиному 
об’єкті-контейнері. 

Можливості сумісної роботи характеризують повноту 
застосування у КАЗ інструментаріїв, які підтримують колективну 
роботу при створенні навчального контенту (наприклад, клієнт-
серверні програми, які дозволяють сумісно працювати над курсом 
авторам, дизайнерам та експертам з усього світу тощо). 

Рівень 5. Подальша деталізація показників придатності КАЗ для 
ПДН. 

Аудіо можливості – характеризує спектр можливостей КАЗ по 
роботі із звуковими технологіями.  

Відео можливості – показник який характеризує в якому об’ємі 
реалізовано у КАЗ технології запису, обробки, передачі, зберігання 
та відтворення візуального або аудіовізуального матеріалу. 

Графічні можливості – характеризують повноту 
функціональних можливостей реалізованих у КАЗ по роботі з 
різними типами графіки (растрова, векторна, трьохмірна). 

Інтерактивні можливості – показник який характеризує 
наскільки широко у КАЗ реалізовані функції розробки 
інтерактивного контенту. 

Рівень 6. Альтернативи, серед яких здійснюється вибір (варіанти 
побудови КАЗ). 

Підкреслимо, що розв’язання задачі множинного вибору за 
допомогою методу аналізу ієрархій є суб’єктивною процедурою, в 
якій основним є переваги особи, що приймає рішення. 

Таким чином, запропонований підхід до розв’язання задачі 
раціонального вибору комплексу авторських засобів для 
розроблення курсів дистанційного навчання є технологічним, а 
головне, ефективним та простим у використанні. Метод аналізу 
ієрархій, на якому він базується реалізовано у багатьох програмних 
комплексах, наприклад “Expert Choice”, “Фактор” тощо, що 
спрощує застосування наведеного підходу на практиці. 
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В даній статті проаналізовано основні аспекти щодо системи 
дистанційного навчання в умовах освітнього закладу. 
 

Нині відбувається нова організація навчальної діяльності 
студентів, яка базується на впровадженні у навчальний процес 
інформаційних технологій. Крім традиційних друкованих 
підручників, починають ширше застосовувати підручники нового 
типу: програмовані, мультимедійні, електронні. 

Ідея інформатизації вищої освіти полягає у створенні для 
викладачів та студентів сприятливих умов, що забезпечують 
вільний доступ до навчальної, культурної та наукової роботи.  

Завдяки швидкому розвитку інформаційних систем, засобів 
комп’ютерної техніки та мультимедіа призвело до появи нових 
технологій навчання. До них можна віднести дистанційне навчання, 
відкриту освіту, змішане навчання, навчання завдяки 
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співробітництву, безперервне навчання. Дані технології є 
розповсюдженими у всьому світі, але в нашій країні залишаються 
дискусійними. 

Тому питання вибору повинно розв’язуватися, враховуючи 
багато аспектів, зокрема виду дисципліни, кадрового потенціалу, 
умов впровадження, аудиторії. 

Ефективному впровадженні дистанційного навчання в Україні 
перешкоджають недосконала законодавча та нормативна база даної 
форми навчання для вищих навчальних закладів освіти, недостатнє 
фінансування та матеріально-технічна база. 

Різним питанням щодо впровадження дистанційної форми 
навчання присвячені наукові праці вітчизняних та закордонних 
науковців: Беккера Х., Кухаренко В.М., Морзе Н.В., Олійника В.В., 
Рибалко О.В, Триуса Ю.В. та інших. Але остаточно ще не вирішено 
найбільш ефективну систему дистанційного навчання. 

Саме поняття "дистанційне навчання" базується на трьох 
складових: відкрите навчання, комп'ютерне навчання,  активне 
спілкування з викладачем та студентами з використанням сучасних  
телекомунікацій. 

Дистанційне навчання є однією із найбільш перспективних, 
інтегральних форм навчання, що зорієнтоване на індивідуальне 
навчання. Дана форма навчання відрізняється від очного тим, що 
діалог між викладачем та студентом відбувається через за 
допомогою телекомунікаційних каналів. Як зауважив у своїй праці 
В.М. Данильченко, за допомогою дистанційного навчання можна 
здійснити перехід на нові навчальні технології без розділення на 
очне й заочне навчання. [1, с.124]. 

Факторами, що сприяють зростанню популярності 
дистанційного навчання, є розвиток глобальної мережі Інтернет, 
обладнання навчальних класів сучасною комп’ютерною технікою. 
Дистанційна освіта є ефективним засобом отримання знань для 
учнів сільської місцевості та учням із обмеженими можливостями. 

Перевагами використання дистанційного навчання є те, що ця 
технологія гнучка і спрямована саме на тих, хто навчається. Вона 
створює студенту найзручніші умови для засвоєння матеріалу 
протягом 24 год. на добу і 7 днів на тиждень. По-друге, за оцінками 
експертів, дана форма навчання значно дешевше від традиційного. 
По-третє, у дистанційному навчанні змінюється роль самого вик-
ладача. Він перетворюється на помічника, наставника, що спря-
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мовує студента у процесі навчання. В переважній більшості 
випадків до дистанційного навчання входить колективна робота над 
різноманітними завданнями, проектами. Це дозволяє у подальшому 
брати участь у міжнародній кооперації. 

На нашу думку, використання платформи дистанційного 
навчання повинно застосовуватись як доповнення до традиційного 
процесу навчання у ВНЗ. 

Нині існує велика кількість інформаційних систем дистанційного 
навчання. Вони відрізняються між собою технічними та 
функціональними можливостями, ціною та елементами 
налагодження. Такими системами на вітчизняному ринку є Learning 
Space, Прометей, WebCT, Moodle, та інші [2]. 

На нашу думку, у результаті всебічного аналізу та систем 
тестування, а також фінансового аспекту навчальним закладам 
доцільно впроваджувати систему Moodle. Дана система підтримує 
використання багатьох мов та не передбачає використання 
спеціальних додаткових програм чи обладнання. Управління 
системою Moodle відбувається завдяки використанню звичайного 
інтерфейсу web браузера. Завдяки модульній структурі ця система 
досить гнучка у застосуванні. Тобто на початкову етапі систему 
можна використовувати тільки із одиничних компонентів уроку 
таких як: глосарій, форум і т.д. 

Якість дистанційного навчання не поступається по якості очній 
формі одержання освіти, а поліпшується за рахунок залучення 
кращого кадрового професорско-викладацького складу й 
використання в навчальному процесі кращих учбово-методичних 
видань і контролюючих тестів по темі або інших дисциплінах. 

Отже, система дистанційного навчання Moodle може ефективно 
застосовуватися у навчальному процесі. Звідси, успішна реалізація 
використання інформаційних технологій у навчальному процесі 
сприятиме удосконаленню системи вищої освіти у контексті 
соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору 
України. 
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Висвітлено проблеми та напрямки досліджень у галузі оцінювання 
якості програмних засобів та ресурсів навчального призначення. 
Розкрито зміст основних термінів. Здійснено аналіз вітчизняних 
та зарубіжних стандартів в аспекті розробки психолого-
педагогічних вимог до засобів навчального призначення. 

 
Питання оцінювання якості програмних засобів навчального 

призначення постають одними з ключових у сфері інформатизації 
навчально-виховних закладів. Цей напрямок потребує 
міждисциплінарних досліджень, що стосуються виявлення техніко-
технологічних, ергономічних, психолого-педагогічних, естетичних, 
санітарно-гігієнічних та інших факторів впливу, які виникають при 
роботі учня в умовах сучасного високотехнологічного освітнього 
середовища. Особливе місце у названому комплексі факторів 
займають психолого-педагогічні у зв’язку з проблемами активізації 
навчальної діяльності, розвитку інтелектуального потенціалу учня, 
безпеки роботи тощо. Дослідження психолого-педагогічних вимог 
до засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є 
важливим і досить мало розробленим питанням, бо це є аспекти, що 
безпосередньо стосуються психіки людини. 



 264 

Проблеми створення психолого-педагогічних вимог постають, 
зазвичай, у двох ракурсах. По-перше – це питання розробки 
інструментарію, пошуку найбільш ефективних підходів, методик і 
методів оцінювання якості програмних засобів та ресурсів 
навчального призначення. По-друге, це питання формування 
положень, стандартів, нормативних документів у сфері 
педагогічних інформаційних технологій. Особливо актуальні ці 
дослідження у зв’язку з розвитком систем дистанційного навчання, 
що потребують психолого-педагогічного супроводу та нормативно-
правової бази їх використання. 

Створення програмних засобів навчального призначення 
потребує визначення дидактичних та психолого-педагогічних вимог 
до них із урахуванням тенденцій їх розвитку та розвитку ІКТ в 
цілому. В той час, як сукупність дидактичних, психолого-
педагогічних, ергономічних вимог розглядається багатьма авторами 
(І.Вострокнутов, М.Жалдак, В.Лапінський, Ю.Машбиць, І.Роберт), 
суттєві питання теорії оцінки якості, що стосуються вживання 
термінології, пошуку ефективних підходів і методів оцінювання, 
визначення системи найбільш значущих параметрів, класифікації 
вимог залишаються актуальними. Потребують дослідження дієві 
методики виявлення ступеню відповідності вимогам програмних 
засобів, організаційні засади та процедури оцінювання, етапи їх 
апробації, перевірки, шляхи впровадження у практику. 

Значення терміну оцінювання (у розумінні присвоювання певного 
рангу, значення, стандартизованого оцінкового судження) (англ.: 
assessment) пов’язане зі значенням «встановлення відповідності», 
що означає в кінцевому рахунку встановлення відповідності певним 
вимогам, дуже подібне до іншого значення слова оцінювання (у 
розумінні визначення відношення суб’єкту до певного явища) (англ.: 
evaluation) (ДСТУ ISO 9000-2001). Під якістю програмного 
забезпечення згідно стандартів ІСО 9001 можна розуміти 
характеристику програмного забезпечення як ступінь його 
відповідності вимогам. При цьому вимоги можуть трактуватися 
досить широко, що породжує цілий ряд незалежних означень 
поняття [1]. 

Універсальне визначення поняття «вимоги» (requirements) поки 
що відсутнє, тому звертаються до стандартизованого визначення, 
наприклад, визначення IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), відображене у стандарті IEEE «Std 610.12-1990, IEEE 
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Standard Glossary of Software Engineering Terminology», вимоги 
визначаються як: 

1) умови або можливості, необхідні користувачеві програмного 
засобу, для вирішення проблем або досягнення цілей; 

2) умови або можливості, які повинні забезпечувати система або 
системні компоненти, щоб задовольняти стандартам, специфікаціям 
або іншим формальним документам; 

3) документоване подання умов, або опису можливостей, 
необхідних для реалізації пунктів 1 і 2. 

Складення системи характеристик якості програмного засобу є 
одним із найважливіших етапів оцінки якості, бо від повноти 
системи і адекватності характеристик залежить достовірність 
оцінки. Проблема розробки системи характеристик якості 
програмних засобів не втрачає своєї актуальності, бо неможливо 
скласти універсальну систему вимог для всіх класів програмного 
забезпечення. Крім того, неможливо скласти єдину систему 
характеристик якості, бо саме програмне забезпечення постійно 
змінюється та розвивається. 

На наш час існують роботи, що пропонують правила складання 
системи характеристик якості засобів інформаційних технологій 
(Антошина И.В., Воробьев В.И., Домрачев В.Г., Елтаренко Е., 
Копыльцов А.В., Пальчун Б.П., Ретинская И.В., Юсупов Р.М., 
Сергиевский М.). Загальний висновок, який можна зробити на 
основі цих джерел полягає у тому, що система характеристик якості 
програмного засобу повинна мати ієрархічну структуру. 
Доцільність ієрархічної системи пояснюється тим, що такі фактори, 
як «надійність», «зручність», «зрозумілість» та інші не можуть бути 
виміряні, їх складно безпосередньо оцінити і за допомогою методу 
експертного оцінювання. Для отримання оцінки цих якостей вони 
мають бути подані за допомогою більш «вузьких» характеристик 
якості, які, в свою чергу, мають бути деталізовані. Характеристики 
нижчого рівня ієрархії повинні бути достатньо прості для 
оцінювання. 

За результатами досліджень, проблема виявлення показників 
вищого рівня ієрархії розв’язується багатьма авторами, в багатьох із 
них ці показники все ж співпадають [2, 3, 4]. 

Існує низка стандартів, що стосуються показників якості 
продукції. Так, стандарти групи ISO 9000 містять набір вимог, 
обов’язкових для забезпечення стабільно високої якості продуктів 
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та послуг. У сфері якості інформаційних технологій одним з 
найбільш важливих є стандарт ISO/IEC 9126-1. У ньому наведено 
п’ять факторів якості програмного забезпечення, що вважаються 
вичерпними, а також можуть мати в свою чергу складові. Ці 
фактори стосуються також і програм навчального призначення: 
функціональність; надійність; ефективність; наявність зручного 
супроводу; здатність до транспортації до інших систем, 
програмного оточення. 

Існує також група стандартів для подання on-line матеріалів, 
програмного забезпечення навчального призначення, дистанційних 
курсів та інших форм навчальної продукції у цифровій формі. Для 
цього застосовується така структурна одиниця подання навчальної 
інформації, як педагогічні або навчальні об’єкти. 

Одним із перших, чинних на даний час стандартів стосовно 
визначення структури і опису навчальних об’єктів є IEEE 1484.12.1-
2002 Standard for Learning Object Metadata. Цей стандарт був 
розроблений IEEE Learning Technology Standards Committee. IEEE є 
однією з найбільших організацій розробки стандартів (Standards 
Development Organizations, SDO), акредитованою в американському 
національному інституті стандартів (American National Standards 
Institute, ANSI). В Україні діє стандарт ДСТУ ІЕЕЕ Std 
1484.12.1:2006, гармонізований з цим стандартом. 

Розробкою специфікацій навчальних об’єктів займаються і інші 
організації. Для опису навчальних об’єктів об’єднанням Advanced 
Distributed Learning Network розробляються стандарти «моделі 
опису об’єкта курсу спільного користування» - Shareable Course 
Object Reference Model (SCORM). 

Міжнародна організація з стандартизації (ISO) і Міжнародна 
електротехнічна комісія (IEC) спільно розробляють міжнародні 
стандарти у галузі інформаційних технологій у межах Першого 
об’єднаного Технічного комітету (JTC1 ISO/IEC), що об’єднує на 
наш час 37 Підкомітетів (SC). 

На сьогодні введено в дію 12 міжнародних стандартів у галузі 
електронного навчання, що розроблені ПК 36 «Інформаційні 
технології у навчанні освіті та підготовці» [6]. 

Хоча стандарти IEEE були одними з перших в цій галузі, більш 
активну роль на наш час починають відігравати такі організації, як 
IMS, ISO/IEC JTC1 SC 36, SCORM також війшов в ISO. 
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Багато авторів (S. Sanz-Santamaría, J. Á. Vadillo Zorita, J. Gutiérrez 
Serrano, N. Friesen, M. AL-Smadi, Ch. Guetl, D. Helic [5]) сходяться 
на думці, що хоча стандарти в галузі електронного навчання були 
розроблені з метою визначення шляхів педагогічного використання 
навчальних об’єктів, скоріше сприяли пошукові підходів у цьому 
напрямку, ніж постали вирішенням проблеми. Зусилля організацій, 
які спеціалізуються на специфікації педагогічних об’єктів, мають на 
меті можливість спільного використання навчальних об’єктів і 
змістовних одиниць різними системами управління навчанням. На 
наш час триває пошук педагогічних підходів, що стоять за 
навчальними об’єктами. 

Таким чином, стандарти складають нормативну базу для 
створення вимог до інформаційно освітнього середовища і його 
компонентів, задають загальні принципи, що можуть бути 
використанні при оцінюванні різних систем і технологій. Ось чому 
набувають такої актуальності для України, а також інших країн 
пострадянського простору процеси гармонізації вітчизняних 
стандартів з міжнародними, що зараз зазнають інтенсивного 
розвитку [6]. 

Як показують дослідження (І.Антошина, І.Вострокнутов, 
В.Домрачев, І.Роберт, І.Ретинська), оцінювання якості ПЗНП автори 
пропонують здійснювати по чотирьох напрямках, серед яких: 
психолого-педагогічні показники, до яких тісно примикає група 
змістовно-методичних показників, а також дизайн-ергономічні та 
техніко-технологічні якості електронної педагогічної продукції [2, 
3, 4]. У групі психолого-педагогічних показників можна 
виокремити групу дидактичних показників, які ґрунтуються на 
принципах організації навчального процесу із застосуванням як 
взагалі засобів навчання, так і засобів інформаційних технологій. 

Тобто проблема забезпечення якості сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій навчання полягає у тому, що хоча 
дидактичні вимоги до засобів ІКТ до певної міри визначені, не 
завжди зрозумілі конкретні шляхи та методики їх реалізації. Кроком 
до вирішення цього питання є упорядкування систем показників, 
класифікація, деталізація показників у середині кожної групи і 
пошук шляхів дослідження відповідності вимогам згідно до 
окремих типів та різновидів програмних засобів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВОДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІКТ  
У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Юхименко Оксана, Ярмілко Андрій 
Черкаський професійний ліцей, Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна 
Розглянуто особливості структури та формування контенту 
оригінального навчально-контролюючого програмного комплексу, 
представлено досвід його впровадження у професійно-технічному 
навчальному закладі для навчання математиці та перспективи 
використання у якості засобу самоосвіти. 
 

Професійно-технічна освіта пов’язана з підготовкою її 
здобувачів до виходу на конкурентний ринок праці. Разом з тим, 
визнаною є теза про те, що соціальне замовлення суспільства у 
національному та загальносвітовому вимірах на перший план 
ставить вимогу формування людей, здатних самовдосконалюватися. 

Проведені дослідження та практична діяльність були спрямовані 
на підвищення ефективності навчання учнів професійно-технічного 
навчального закладу (ПТНЗ) математиці шляхом використання 
інформаційно-комунікативних технологій з урахуванням 
концептуальних вимог безперервної (упродовж життя) освіти. 

Незважаючи на певні дискусії в педагогічному середовищі щодо 
необхідності вивчення математики та її оптимальних обсягів для 
учнів ПТНЗ, загальновизнано, що математика є базовою 
дисципліною для вивчення основ наук, для наступної підготовки 
кваліфікованих спеціалістів. Вивчення математики сприяє 
формуванню певної системи знань, навичок і умінь, які не тільки 
будуть основою для успішної праці в певній галузі виробництва, а й 
забезпечать майбутньому робітникові можливості для самостійного 
поглибленого вивчення теоретичних питань, пов'язаних з освоєнням 
нової техніки та новітніх технологій. Тому вивчення цієї 
дисципліни на рівні стандарту на максимально можливому рівні 
індивідуальних можливостей є передумовою належного опанування 
робітничої професії та подальшої успішної професійної кар’єри. 
Враховуючи неперервний характер освіти в сучасному суспільстві, 
уявлення про неактуальність у ПТНЗ деяких розділів математики є 
хибними, оскільки потреба в цих знаннях та навичках виконання 
певних логічних дій може проявитися на подальших етапах 
освітнього процесу конкретної людини. 
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У зв’язку із вище зазначеним, впроваджуючи ІКТ у ПТНЗ, при 
розробці моделі процесу навчання, функціональної структури 
створених засобів комп’ютеризованого навчання та навчального 
контенту враховувалися особливості учнівського контингенту. До 
них можна віднести зорієнтованість переважно на опанування 
робітничої професії, відносно невисокий рівень базової підготовки, 
знижену мотивацію до вивчення загальноосвітніх дисциплін, 
упереджене ставлення до власних можливостей у навчанні. 

Забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання дося-
гається застосуванням методики багаторівневої підготовки та оригі-
нальних диференційованих завдань з порадами щодо послідовності 
їх розв’язання [1]. Використання таких завдань дозволяє 
забезпечувати відповідність між навчальними можливостями 
кожного учня і складністю запропонованих на уроці завдань, тому 
кожен має можливість вчитися у властивому йому темпі, 
систематично підвищуючи його, і успішно просуватися в навчанні. 

Дослідження існуючих доступних засобів ІКТ не виявило 
ефективних інструментальних засобів для комп’ютерної підтримки 
впровадженої методики навчання, тому було розроблено власний 
програмний навчально-контролюючий комплекс «Gist test» з 
акцентуванням уваги на його навчальній підсистемі. 

Система «Gist test» [2] працює у мережевому режимі і може 
використовуватися на різних етапах уроку з різною метою: 

 на початку вивчення поточної теми — для самоосвіти; 
 для актуалізації опорних знань та самоконтролю; 
 для розвитку навичок розв’язування задач; 
 для контролю навчальних досягнень. 
Програма надає можливість самостійно вчитися розв’язувати за-

дачі трьох рівнів складності, залежно від кількості логічних кроків. 
У разі утруднення учень має можливість звернутися до системи 
«допомог», яка подає додаткові матеріали різного рівня деталізації. 

На даному етапі впровадження варіабельність завдань при 
автоматичній генерації сеансу навчання забезпечується досить 
великим обсягом бази даних (близько 1000 навчальних/тестових 
завдань з алгебри та геометрії 10-11 класів). Проте специфіка 
кожної теми висуває певні обмеження у розробці завдань, пов’язані 
з математичною сутністю матеріалу та складністю його 
алгоритмізації у використаній системі допомог, можливостями 
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візуалізації, формулюванням достатньої кількості задач і методично 
грамотних альтернатив відповідей. 

Апробація комплексу «Gist test» у Черкаському професійному 
ліцеї засвідчила його ефективність, що виявилася у підвищенні заці-
кавленості учнів до опанування предмету, зниженні порогу уперед-
женого ставлення до складності нового матеріалу, більш повному 
залученні до виконання завдань на доступному для них рівні, наяв-
ності самоконтролю. Спостерігалася тенденція до зростання навча-
льних показників учнів кожного рівня компетенції. Позитивні зміни 
у структурі роботи викладача виявилися у зниженні рівня непродук-
тивних фізичних та психоемоційних навантажень та зміщенні 
акцентів у напрямку дій навчально-методичного змісту. Досвід 
впровадження засвідчує, що комплекс простий у використанні і 
придатний для застосування у якості засобу самоосвіти. 

Отриманий досвід впровадження ІКТ, крім позитивних сторін, 
виявив і негативні аспекти. Так, учні, які не зорієнтовані на глибоке 
опанування навчальної дисципліни, ігнорують наявні у засобах ІКТ 
можливості організації власного процесу пізнання, обираючи 
відповідь на завдання шляхом довільного вибору альтернативи без 
розв’язування конкретної задачі. Як наслідок — навчальні 
досягнення одного рівня можуть отримувати учні, що проявляють 
різну сумлінність. 

Отже, розроблений навчально-контролюючий комплекс дозволяє 
сформувати в автоматичному режимі достатню кількість завдань 
різного рівня складності та зі значною варіабельністю, орієнтованих 
на індивідуальні особливості конкретного учня ПТНЗ. Разом з тим, 
вдосконалення структури та контенту засобів ІКТ має передбачати 
впровадження заходів з мінімізації можливості деструктивних дій 
учня під час сеансу комп’ютеризованого навчання та розробки 
додаткових форм і методів подання завдань. 
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IІІ. PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF LIFE-
LONG LEARNING 
 
PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION IMPLEMENTATION AS A 

SELF-LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF 
UKRAINE 

Voronkin Alexey 
Lugansk State Institute of Culture and Arts, Lugansk, Ukraine 

The main problems associated with the introduction of distance 
education in Ukraine are analyzed in this paper. Considering the 
experience of distance education it has been concluded that 
improvements of the legal framework of the distance education and 
creation of informational and educational collaboration of universities 
in Ukraine are needed. 
 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК 
САМОСТІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ВНЗ УКРАЇНИ 

Воронкін Олексій 
Луганський державний інститут культури і мистецтв, Україна 

В статті проаналізовані основні проблеми, пов’язані з 
впровадженням дистанційної освіти в Україні. На основі досвіду 
використання дистанційних технологій робиться висновок 
необхідності вдосконалювання законодавчої бази дистанційної 
освіти, а також створення єдиного інформаційно-навчального 
простору ВНЗ України. 
 

Introduction 
Education and science are the main productive forces that determine 

the competitiveness and viability of any state during the post-industrial 
informational development of world civilization. Analysis of 
professional lecturer actions shows that they have not only as 
educational, developing functions, but performing a number of 
interrelated functions: propaedeutic, rehabilitation, orientation, 
compensation and the function of socialization. Changing of paper data 
medium to electronic, widespread computer networking, Internet 
development helped to create new educational systems of a new 
generation. So more than a third part of higher educational institutions of 
U.S.A. provides the opportunity to receive knowledge on the remote 
basis. For the EU countries we should mention the UK, Germany, Italy 
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and France. It is life, science and technological development that have 
raised new demands for education, because it will facilitate 
transformation to information society. All this leads to the need of 
radical modernization and introduction of new information and 
communication technologies into all spheres of public life. 

Objectives 
There are a few remote centers of the high education appeared in 

Ukraine last years. We should pay special attention to Ukrainian Institute 
of Information Technologies in Education of the National Technical 
University "Kiev Polytechnic Institute" (NTU “KPI”), Electronic Media 
Resource Center of Ukraine and Ukrainian Research and Academic 
Network (URAN). CMS (content management system) and LMS 
(learning management system: Moodle, OLAT, ATutor, Ilias, Claroline, 
Docebo, IBM Lotus LearningSpace, etc.) technologies [1] are also 
should be included to the basic platforms of e-learning support. The most 
widespread in Ukraine became Moodle, IBM Lotus LearningSpace, 
WebCT, E-learning Server. But the level of distance education as a self-
learning in higher education does not meet current needs. First, it refers 
to the lack of coverage of distance learning, lack of developed distance 
learning courses, trained specialists in this field. Second, the problem of 
legal, financial and organizational support that requires the close 
attention of the Ministry of Education and Science of Ukraine (MES). 
Third, created remote courses are based on entirely different paradigms 
of interface, using completely different approaches to the formation of 
their content [2]. Since 2008 the author has developed 2 interactive 
textbook and 2 distance courses for disciplines "Microcircuit technique", 
"Physics of Sound" and “Computer science and information 
technologies” (for students of the Lugansk state institute of culture and 
arts) [3-5]. Resources are certified and successfully implemented in the 
educational process of several universities - East Ukrainian Vladimir 
Dahl National University, Lugansk State Institute of Culture and Arts, 
Kharkov National University of Radio and electronics, Ukrainian 
Institute of Information Technologies in Education of the NTU "KPI". 
The results of scientific work were reported in 9 international 
conferences, awarded with the diploma of the Institute of Innovative 
Technologies MES of Ukraine on the festival of pedagogical innovations 
and honorary diploma of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine and Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine at the XII 
International Exhibition of the Educational Establishments "Modern 
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education in Ukraine – 2009". In 2010 the National Contest Committee 
of the Ukraine’s Innovative Intellect Competition completed the 
assessment of works submitted in all regions of Ukraine. The assessment 
was based on the following criteria: logical and complete presentation, 
originality of the research, creativity and innovativeness, grounded and 
practical conclusions and proposals, references to the experience of the 
countries that have solved similar problems. Scientific work of the 
author has been awarded by the certificate "Modern Intellect of 
Ukraine". 

Conclusions 
There is a strong need of improvements of the legal framework for 

distance education, implementation of uniform standards, development 
of innovative remote systems of training quality monitoring, appropriate 
training of lecturers and creation of informational and educational 
collaboration of universities in Ukraine, to work out the concept of 
adaptive e-learning methods [6-9]. Such measures will facilitate access 
to education for representatives of vulnerable social classes, handicapped 
persons and realization of the "lifelong education" concept. 
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methodical support for distance olympiads in programming (E-OLIMP) 
as a pedagogical tool for training pupils and students to the olympiad in 
programming, its use in an educational process in the programming 
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Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна 
В статті описано Інтернет-портал організаційно-методичного 
забезпечення дистанційних олімпіад з програмування (E-OLIMP) – 
як педагогічний засіб для підготовки учнів та студентів до 
олімпіади з програмування, його використання в навчальному 
процесі на заняттях з програмування, факультативу. 

 
Кожна держава прагне до зміцнення свого наукового потенціалу. 

Це є гарантом її розвитку, добробуту громадян, а також необхідна 
умова визнання іншими державами світу. 

Виховання своїх науковців потрібно розпочинати зі шкільної 
парти. На сучасному етапі реформування освіти держава приділяє 
велику увагу створенню умов успішного навчання та розвитку 
здібностей обдарованих молодих людей. 

Ідея проведення міжнародної олімпіади з інформатики була 
запропонована на 24-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 
болгарським делегатом професором Сендовим в жовтні 1987 року в 
Парижі. В травні 1989 році була проведена перша олімпіада в 
болгарському місті Праветц. Олімпіада відразу ж привернула до 
себе велику увагу. Вже тоді в першій міжнародній олімпіаді з 
програмування взяло участь 13 країн, що набагато більше, ніж 
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число країн-учасників перших міжнародних олімпіад з математики, 
фізики та інших наук[1,2]. 

Сутність олімпіади з інформатики полягає в тому, що 
використовуючи засоби програмування, структури даних, 
необхідно написати оптимальні алгоритми розв’язання складних 
задач в обмежені терміни в атмосфері суперництва та реалізувати їх 
конкретною мовою програмування використовуючи комп’ютер, які 
зчитують з текстових файлів дані і у текстові файли виводять 
результат обробки цих даних реалізованим алгоритмом. Інколи 
завдання полягає в написанні програми, яка буде працювати з 
іншою комп’ютерною програмою, або модулем. 

Головною особливістю олімпіади з інформатики є те, що учні 
реалізовують розв’язки завдань на комп’ютері. Завдяки тому, що 
розв’язок задачі – це практично реалізована програма є можливість 
автоматизувати процес перевірки учнівських робіт, що значно 
підвищує об’єктивність оцінки результату. В той же час, рівень 
складності завдань виходить за межі шкільної програми з 
інформатики, вимагає не тільки особливостей конкретної мови 
програмування, а й знань спеціальних розділів алгебри і геометрії, 
теорії чисел, дискретної математики (теорії графів, комбінаторики 
тощо), теорії ігор та інших суміжних предметів. 

Олімпіада – це вид змагання, що стимулює потяг учнів до 
самоосвіти, виховує наполегливість, поглиблений інтерес до 
предмета, уміння долати труднощі, виробляє навички роботи з 
довідковою літературою. 

Проблема організації та проведення учнівських і студентських 
олімпіад була завжди в центрі уваги вчителів та науковців. На нашу 
думку, технології використання засобів сучасних інформаційних 
технологій вивчено недостатньо. 

Метою нашого дослідження є застосування Інтернет–порталу 
організаційно-методичного забезпечення олімпіад з програмування 
як педагогічного засобу підготовки обдарованої молоді до 
олімпіади з інформатики. 

Проблеми підготовки учнів та студентів до олімпіад з 
інформатики розглядають українські науковці А.М. Гуржій, 
Ю.Я Пасіхов, В.І. Мельник, О.С. Чигиринський, В.В. Бондаренко, 
І.М. Порубльов, а також російські Ф.В. Меншиков, М. Густокашин, 
В.Н. Беров, А.В. Ляпунов, В.А. Матюхін, А.Е. Пономарьов, 
И.А Волков, А.В. Алексеев, С.М. Окулов, В.М.Кирюхин та інші. 
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З кожним днем все більше користувачів підключаються до 
всесвітньої мережі Інтернет. Це вже не розкіш. Доступ до Інтернету 
сьогодні мають як учні з великих міст так і з віддалених сіл, а з 
кожним днем кількість користувачів глобальної мережі зростає. 

Через введену квоту не всі бажаючі можуть брати участь в 
олімпіадах, і досить часто талановиті учні та студенти не 
потрапляють у поле уваги викладачів. Використовуючи сучасні 
Web-технології будь-який учень чи студент, який має доступ до 
Інтернету, може брати участь в змаганнях з програмування, 
випробовувати свої сили, знання та уміння, розвивати свій 
інтелектуальний рівень, спілкуватися з однодумцями, обмінюватись 
досвідом [3]. 

Сучасні Інтернет-технології проведення олімпіади з інформатики 
ставлять її учасників у рівні умови. Учасники таких змагань можуть 
порівнювати знання та уміння з учасниками з інших шкіл міста, 
області, України, світу. І саме таке суперництво спонукає їх до 
самовдосконалення, пошуку знань, набуття умінь, досвіду. 

Під час підготовки учнів до змагальних випробувань у них 
спочатку з’являється зацікавлення, а потім захоплення даною 
діяльністю, самоствердження, бажання до глибокого засвоєння та 
використання предмету, збільшується ефективність підготовки та 
самопідготовки. Тому потрібно розробити ефективні педагогічні 
умови підготовки учнів та студентів до змагальних випробувань з 
метою залучення більшої кількості молодих талантів до конкурсів 
олімпіад, турнірів. 

Зокрема, змагання з інформатики мають певні особливості, 
учасник повинен не тільки розв’язати задачу, а спочатку 
побудувати її математичну модель, шляхом логічного та 
математичного мислення розробити алгоритм розв’язування задачі, 
реалізувати його певною мовою програмування (або за допомогою 
відповідної прикладної програми). Тому підготовка до олімпіад з 
програмування, окрім умінь розв’язувати задачі, потребує знання 
математики, фізики, комбінаторики, теорії графів, сучасних мов 
програмування, практичних навиків на комп’ютері, психологічної 
адаптації до комп’ютера. 

Одним із головним завдань вчителів, викладачів, які працюють з 
обдарованими школярами, студентами є забезпечення необхідними 
засобами навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за 
коротший час досягаються визначені цілі навчання. 
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До засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, 
дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, навчальні 
кабінети, лабораторії, ЕОМ, ТБ та інші засоби масової комунікації. 
Засобами навчання можуть також слугувати реальні об'єкти, 
виробництво, споруди. 

Дидактичні засоби, як і методи, форми, є частиною педагогічної 
системи. Вони виконують такі основні функції: інформаційну, 
засвоєння нового матеріалу, контрольну. Вибір засобів навчання 
залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів і умов 
навчального процесу. 

У рамках Державної програми “Інформаційні та комунікаційні 
технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки створюється Інтернет-
портал E-olimp (http://www.e-olimp.com.ua) з базою задач та 
незалежною тестуючою програмою) для проведення Інтернет-
олімпіад, залучення студентської та учнівської молоді до участі в 
олімпіадах з програмування, що підвищить якість підготовки 
майбутніх фахівців в галузі інформаційних технологій та 
програмування. 

Даний портал допоможе вчителю інформатики та викладачу з 
програмування в проведенні факультативів з програмування, у 
підготовці до олімпіад; учням та студентам самостійно готуватися 
до олімпіад, а саме знаходити відповідні задачі, перевіряти свої 
розв’язки без участі вчителя, порівнювати рівень своїх знань та 
умінь з рівнем інших учнів, студентів, що, у свою чергу, створює 
прагнення до перемоги, стимулює до підвищення знань в даній 
галузі. На даному сайті можна також проводити тренування, 
змагання, просто перевіряти свої знання з програмування. 

Трьохмовність (українська, російська та англійська) сайту 
залучає до олімпіад, конкурсів учасників з різних країн світу. 

При створенні системи E-olimp автори проекту поставили 
завдання зробити її доступною для широкої аудиторії користувачів, 
зручною у використанні, швидкою у роботі. Саме тому систему 
перевірки було подано у вигляді сайту, розміщеного у мережі 
Інтернет і з такими можливостями як: 

 реєстрація користувачів сайту та учасників змагань; 
 розміщення задач на сайті за допомогою зручної панелі 

керування; 
 компіляція розв’язків та їх тестування мовами програмування 

Pascal, С/С++, Java; 
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 проведення змагань особистих та командних змагань за АСМ-
правилами та правилами учнівських олімпіад (див. далі); 

 ведення загального рейтингу користувачів Інтернет-порталу 
та учасників змагань; 

 перегляд результатів тестування в цілому та окремо по 
кожному тесту; 

 обговорення тем, пов’язаних із змаганням, програмуванням, 
роботою системи на форумі; 

 обговорення умов задач, запитання авторам задач та 
організаторам змагань. 

Інформація, яка міститиметься на порталі – список олімпіадних 
задач, умови задач, новини, список користувачів, інформація про 
користувачів, перелік змагань, інформація змагання, результати 
змагань, рейтинги користувачів порталу та інша довідкова 
інформація міститиметься в базі даних MySQL. Інформація бази 
даних опрацьовується за допомогою сервісів Інтернет порталу. 

Кожен бажаючий може взяти участь у змаганнях, що 
проводяться на e-olimp, або просто перевіряти свої розв’язки задач, 
умови яких знаходяться у базі даних сайту. 

На сайті можна познайомитися з умовами задач та 
запланованими змаганнями. Система перевірки e-olimp приймає 
розв’язки, реалізовані мовами програмування Pascal (компілятор 
FreePascal, Borland Delphi 7.0) і C/C++ (компілятор Visual C++ 6.0, 
Visual C++ 9.0, GNU C++3.4), Java. 

За допомогою меню на сторінці «Список задач» обираємо 
відповідну задачу. Відкривається сторінка, що містить зміст задачі, 
технічні умови та приклади вхідних і вихідних даних. 
Ознайомившись з умовою задачі, користувач розробляє алгоритм її 
розв’язування та реалізовує його в середовищі однієї з мов 
програмування (С/С++, Pascal, Java). Скориставшись вкладкою 
«Відправити розв’язок», користувач може надіслати отриманий 
розв’язок на перевірку. 

Після тестування розв’язку задачі дані опрацьовуються і 
обчислюється рейтинг учасника, який можна переглянути на 
сторінці «Рейтинг». 

Рейтинг обчислюється за двома параметрами: кількість повністю 
розв’язаних задач та кількість набраних балів. Це пов’язано з різним 
контингентом користувачів та правилами офіційних змагань. 
Нагадаємо, що за правилами учнівських олімпіад з програмування 
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рейтинг обчислюється по кількості набраних балів, які 
нараховуються в залежності від кількості тестів, які пройшли 
розв’язки. А за правилами студентських олімпіад (ACM – олімпіад) 
переможцем стає той, хто повністю розв’язав найбільшу кількість 
задач (задача вважається розв’язаною повністю, якщо розв’язок 
пройшов усі тести, запропоновані членами журі. При однаковій 
кількості розв’язаних задач враховується час надсилання повного 
розв’язку. За кожну невдалу спробу нараховується штрафний час). 

Сторінка «Змагання» містить дві закладки: «Заплановані 
змагання» та «Історія змагань», на яких можна отримати 
інформацію про змагання, що відбулися, переглянути їх результати, 
а також дізнатися про поточні та заплановані змагання. 

Змагання на Інтернет-порталі передбачені трьох видів: 
 за найкращим результатом (з врахуванням кількості набраних 

балів за усі задачі, навіть частково розв’язані); 
 за останнім перетестованим розв’язком (це правила 

учнівських олімпіад з програмування), коли учасник під час 
змагання відправляє розв’язок і перевіряє його лише на 
запропонованому тесті з умови задачі. По закінченню змагань 
останні відправлені розв’язки кожної задачі перетестовуються 
на повному наборі тестів. 

 за правилами ACM-олімпіад рейтинг обчислюється за 
кількістю повністю розв’язаних задачах. У випадку однакової 
кількості розв’язаних задач перемогу отримує та команда, яка 
здала задачі швидше. Також враховується кількість спроб 
здачі розв’язку на перевірку. За кожну невдалу спробу здати 
задачу нараховується 20 хвилин штрафного часу. 

Перед тим, як користуватися Інтернет-порталом для тренувань, 
підготовки до олімпіади з програмування рекомендується перейти 
на сторінку «Допомога» на якій висвітлені правила користування 
Інтернет-порталом e-olimp. Тут треба звернути увагу на 
компілятори, які підтримує система перевірки: Borland Delphi 7.0; 
Free Pascal; Gnu C++; Microsoft Visual С++ 6.0; Microsoft Visual C++ 
9.0; Java Developement Kit. 

Помилки, про які може повідомляти система перевірки: помилка 
компіляції; помилка виконання; вичерпано ліміт часу; вичерпано 
ліміт пам’яті; неправильна відповідь. 

Обмеження на розв’язок, який приймає система: 
 довжина коду не повинна перевищувати 16 Кб; 
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 час на компіляцію - 60 секунд; програма не повинна містити 
заборонених виразів, які втручаються у роботу програми 
тестування, викликати будь які системні функції; 

 програма не повинна створювати чи намагатися відкрити 
зайві файли; програма не повинна підключати "зайвих" 
бібліотек та unit`ів; 

 програма повинна повертати 0 у випадку успішного 
виконання. 

Сайт дозволяє прискорити та оптимізувати процес підготовки до 
олімпіади завдяки: 

 великому набору задач (біля 1000) всіх рівнів (шкільної та 
студентської олімпіади); 

 можливості відправляти розв’язки задач на перевірку і за 
лічені секунди отримати результат; 

 рівним умовам перевірки (відкидається людський фактор); 
 можливості перевіряти розв’язки на факультативах в школі і 

вдома (при наявності мережі Інтернет); 
 наявності реальних суперників з інших шкіл міста, інших міст 

та інших держав. 
На сайті http:\\e-olimp.com.ua також розроблено можливість 

створювати групи учасників. У створених групах можна проводити 
змагання на базі наявних задач, які видимі тільки членам даної 
групи, проводити обговорення задач та переглядати рейтинг 
учасників цієї ж групи. 

Використання даного сайту можна на уроці інформатики з 
перших уроків вивчення теми програмування, на факультативах 
програмування під час підготовки до олімпіади з програмування. 

На сайті реалізована можливість пошуку задач за темами, що 
полегшує керівнику групи підібрати задачі для змагань в групах. 

Використовувати сайт E-olimp можна в навчальному процесі на 
уроках інформатики, під час вивчення тем програмування. На сайті 
є ряд завдань які можна задавати учням як задачі підвищеного 
рівня, нестандартні задачі. Так можна використовувати задачі сайту 
при вивченні теми «Лінійні програми», «Розгалуження», «Цикли», 
«Масиви». 

Також є ряд задач які можна використовувати на 
факультативних заняттях при вивченні методів програмування 
«Сортування», «Довга арифметика», «Комбінаторика», 
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«Геометрія», «Теорія графів», «Теорія гри», «Динамічне 
програмування» та інші. 

На факультативному занятті вчитель (тренер) може 
використовувати задачі з даного сайту для проведення 
тренувальних змагань. Потім після завершення змагання на 
факультативі можна продовжити змагання, або створити нове 
змагання «Дорозв’язування». Що дає учням, які не змогли 
розв’язати даної задачі на факультативі, дорозв’язати дану задачу, і 
результат змагання розв’язаної задачі фіксувався, і відображався в 
рейтингу. Це і є психологічним стимулом вивчення програмування.  

При підготовці до олімпіади доречно використовувати такий 
Інтернет ресурс. Можна задавати домашнє завдання із задач, які 
викладені на сайтах, і учні зможуть перевіряти розв’язки в он-лайн 
режимі, а вчитель у будь-який момент може побачити кількість 
розв’язаних задач, рейтинг учнів. 

Отже, даний ресурс – зручний педагогічний засіб для підготовки 
учнів та студентів до олімпіади з програмування. Його доцільно 
використовувати на заняттях з програмування, факультативних 
заняттях, для організації підготовки школярів та студентів до 
олімпіади з програмування, під час самостійної роботи з курсу 
«Програмування». Даний портал, по-перше, дозволяє залучити 
студентів та учнів до творчої самостійної роботи, по-друге, може 
бути використаний у подальшій професійній діяльності вчителя 
інформатики, по-третє, спонукатиме до самоосвіти та 
самовдосконалення. 
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The paper deals with the methodology of teaching English business 
writing to students of Economic faculties of high educational institutions 
while using electronic textbook. The main purposes of this paper is 
presenting the advantages of electronic textbook and giving 
recommendations on how to organize effective self-study out of a class 
towards raising the effectiveness of development and mastering trainee’s 
English business writing communicative competence. 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО 
ПІДРУЧНИКА ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Каменєва Тетяна Миколаївна 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем МОН та НАН України 
У статті розглянуто питання навчання студентів ВНЗ 
економічного напряму ділового писемного спілкування англійською 
мовою з використанням електронного підручника. Теоретично 
обґрунтовано та визначено переваги електронного 
гіпертекстового підручника щодо підвищення ефективності 
самостійної позааудиторної роботи студентів з ділової 
англійської мови. 

 
Психолого-педагогічні чинники організації ефективної 

самостійної позааудиторної роботи студентів у вищих 
навчальних закладах економічного напряму. 

В умовах широких міжнародних контактів, мовна освіта 
спрямована на підготовку гармонічно розвинутої особистості 
майбутнього менеджера з відповідним до вимог суспільства рівнем 
комунікативної компетенції. Впровадження кредитно-модульної 
системи в контексті реалізації принципів Болонської декларації [1] 
потребує перегляду чинних організаційних форм навчання у 
вищому навчальному закладі економічного напряму, а саме 
зменшення аудиторних занять з викладачем і перенесення 
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основного навантаження на самостійну позааудиторну роботу 
студента. 

У цієї тенденції існують свої об’єктивні передумови, пов’язані 
насамперед із зміною підходу до суб’єкту навчання – студента, який 
з його внутрішніми потребами і мотивами, суб’єктивним досвідом 
та індивідуально-психологічними властивостями є центральною 
фігурою в навчальному процесі. Сама ж навчальна діяльність 
спрямована на оволодіння способами самостійного здобуття знань 
[2, с. 25–32]. У зв’язку з цим концепція самостійного здобуття 
знань у процесі навчання набуває пріоритетного значення в сучасній 
педагогіці та методиці викладання іноземних мов [3, с. 5−12]. 

Концепція самостійного здобуття знань у процесі навчання 
ґрунтується на таких основних положеннях: 

1) навчання є активним процесом, спрямованим на здобуття та 
конструювання власного знання, а не просто на його „копіюванні”, 
що можна було б співвіднести з досить традиційним поняттям 
„засвоєння знань”; 

2) особистість студента з його внутрішніми потребами і 
мотивами, власним лінгвістичним досвідом та індивідуально-
психологічними особливостями є суб’єктом навчання; 

3) роль викладача змінюється від ролі джерела знань, передавача 
інформації до ролі інструктора навчання, консультанта, 
координатора. 

Самостійна позааудиторна робота з ділової англійської мови 
може розглядатися як „самостійна пізнавальна діяльність” 
(визначення Н.Ф.Коряковцевої) – вищий рівень самостійної роботи 
[3, c. 14], оскільки вона спрямована на розв’язання пізнавальних, 
комунікативних і мовленнєво-поведінкових завдань; оцінюється та 
коригується самим студентом, що вимагає великої мотивації [4, с. 
69−70]; рефлексивного мислення та критичного усвідомлення 
власних здібностей та можливостей [3, c. 25]; значної 
відповідальності за результати навчальних досягнень. При цьому 
основним завданням викладача стає організація пізнавальної 
діяльності студентів, яка б не лише дозволяла засвоювати 
студентами готові знання, а і спонукала одержувати знання 
самостійно з різних джерел і вміти застосовувати їх на практиці [4, 
с. 6]. 

Метою самостійної позааудиторної роботи майбутніх 
менеджерів є не лише доповнення мовленнєвих навичок; корекція й 
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удосконалення мовленнєвих умінь; закріплення та поглиблення 
знань ділової англійської мови, одержаних під час аудиторної 
роботи, але, у ширшому контексті, оволодіння індивідуальними 
стратегіями самонавчання [ 3, с. 17]. 

Розвиток умінь самонавчання є однією з найважливіших 
передумов підготовки гармонічно розвинутої особистості 
майбутнього фахівця, яка здатна самостійно розв’язувати проблему, 
приймати на себе відповідальність, знаходити конструктивні 
рішення та вихід із критичних ситуацій, вибирати джерела пізнання, 
шукати інформацію, презентувати свої ідеї, критично оцінювати 
результати своїх навчальних досягнень, правильно організовувати 
внутрішні мотиви, що спонукають особистість до безперервної 
підтримки загального рівня комунікативної компетенції. 
Відсутність практичних навичок самонавчання, невміння 
використовувати різноманітні прийоми постійного оновлення знань 
у майбутньому ускладнюють як ефективну працю за фахом, так й 
ефективне використання ділової англійської мови у професійній 
діяльності. 

Одним з головних чинників організації ефективної самостійної 
позааудиторної роботи студентів є формування процесуальної 
мотивації (за О.Н.Леонтьєвим 1975), яка виникає у студента в 
наслідок його інтересу не лише до змісту навчального матеріалу, а й 
до самого процесу самостійного набуття знань [6]. Реалізація 
процесуальної мотивації, на думку О.Б.Тарнопольського і 
С.П.Кожушко, залежить від позитивного ставлення студентів до 
навчальних дій з оволодіння діловою англійською мовою; від 
можливостей спілкуватися нею в реальних професійних ситуаціях; 
від зменшення обсягу репродуктивної діяльності на користь 
застосування продуктивних, творчих навчально-пізнавальних 
завдань [7, с. 66]. 

Позааудиторна робота менш регламентована, ніж аудиторна, 
унаслідок чого її організацію бажано здійснювати з урахуванням 
суб'єктивного лінгвістичного досвіду та індивідуально-психологічні 
властивостей студентів. Врахування інтелектуальних і пізнавальних 
процесів психіки, які є основою лінгвістичного досвіду особистості, 
сприяє засвоєнню не тільки фактологічних відомостей, а й 
причинно-наслідкових відношень між відповідними мовними і 
мовленнєвими одиницями. З цією метою є доречним під час 
самостійної позааудиторної роботи надати студенту можливість 
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вільного вибору індивідуальної траєкторії вивчення навчального 
матеріалу залежно від його здібностей та можливостей. При цьому 
основними завданням викладача стає організація пізнавальної 
діяльності студентів, яка б не тільки дозволяла засвоювати 
студентами готові знання, а і спонукала одержувати знання 
самостійно із різних джерел і вміти застосувати практично. 

Продуктивність самостійної позааудиторної роботи студентів 
залежить від того як здійснюється керування, контроль і 
самоконтроль їх навчальних досягнень. Вибір стратегії керування 
самостійною позааудиторною роботою тісно пов'язаний, з одного 
боку, з типом педагогичної взаємодії, а з іншого боку  з 
організацією зворотного зв’язку з метою забезпечення об’єктивного 
контролю результатів навчальних досягнень студентів. 

Вивчення концепції самостійного здобуття знань у процесі 
навчання, зумовило зробити висновок про те, що ефективна 
самостійна робота можлива лише за умови, якщо студента виховано 
як автономну особистість. Методичні дослідження 
Н.Ф.Коряковцевої, О.Б.Тарнопольского, L.Dam, L.Dickinson, 
W.Littlewood, А.Waters доводять, що рівень мотивації значно 
зростає, якщо студенти мають можливість самостійно робити вибір 
пріоритетних тем та навчальних ситуацій, обирати способи 
діяльності, розкривати для себе мову і мовлення шляхом їх 
прагматичного використання, а не лише через сприйняття пояснень 
викладача. У зв’язку з цим, одним з головних чинників, які 
впливають на ефективність самостійної позааудиторної роботи 
розглядається певний рівень автономії студента. 

Слід зазначити, що єдиної загальноприйнятої градації рівнів 
автономії на сьогоднішній день немає. За твердженням Т.М.Гусак, 
рівень автономії залежить від того, як вирішується „суперечність 
між внутрішньою незалежністю студента і одночасною його 
зовнішньою залежністю від викладача” [4, с.64]. Автор розмежовує 
рівні автономії за критерієм „тип педагогічної взаємодії”, який 
співвідноситься з характером керування навчальною діяльністю 
студента, видами зворотного зв’язку між студентом, викладачем або 
навчальною програмою. Т.М.Гусак виділяє такі типи педагогічної 
взаємодії: авторитарну; особистісно орієнтовану; індивідуально 
орієнтовану та самоорієнтуючу. Цим типам педагогічної взаємодії 
відповідають такі види автономії студента: нульова, напівавтономія, 
частково залежна автономія, повна автономія. Останній тип 
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педагогічної взаємодії реалізує автономію студента найбільшою 
мірою [4, 69−71]. 

О.Б.Тарнопольський і С.П.Кожушко підходять до градації 
автономії з позиції організаційних форм навчальної діяльності. 
Дослідники виділяють три рівні автономії навчальної діяльності − 
рівень нульової автономії (аудиторна робота під керівництвом 
викладача), рівень групової автономії (аудиторна робота в групах 
без викладача), рівень індивідуальної/групової автономії (аудиторна 
групова або позааудиторна індивідуальна робота без викладача). На 
кожному з цих рівнів, відповідно, студенти опановують навчальний 
матеріал у такій послідовності: 1) етап накопичення потрібного 
мовного і мовленнєвого матеріалу та його опрацювання; 2) етап 
самостійного прийняття рішень з вибору мовних та мовленнєвих 
засобів, хоча напрямок діяльності визначається 
викладачем/завданнями підручника; 3) етап реалізації повної 
автономії студентів у напряму самонавчання, яке знаходить прояв у 
виборі часткових цілей, завдань, змісту та методу [7, с. 96]. 

Ознаками автономного навчання вчені вважають такі: надання 
студентам права у виборі цілей, змісту, методів навчання та 
навчальних матеріалів [4]; наявність програми навчання на основі 
аналізу конкретних потреб студентів [8; 9]; можливість 
самостійного вирішення проблемних творчих завдань засобами 
мови, яка вивчається [7, с. 92]. 

Проаналізувавши психолого-педагогічні чинники, які 
визначають роль і значення самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, враховуючи результати власних досліджень та 
відомих дослідників цієї проблеми, ми дійшли до висновку, що для 
підвищення ефективності самостійної позааудиторної роботи 
майбутніх менеджерів з ділової англійської мови найголовнішим є 
створення у вищому навчальному закладі для цього певних 
організаційно-методичних умов. Ми визначаємо ці умови як такі: 

1) посилення процесуальної мотивації у майбутнього менеджера 
завдяки використанню продуктивних, творчих навчально-
пізнавальних завдань; 

2) відтворення у навчальній діяльності ситуацій максимально 
наближених до професійної діяльності майбутнього менеджера; 

3) урахування функціональних процесів психіки і відповідних до 
них інтелектуальних і пізнавальних процесів, які є основою 
лінгвістичного досвіду майбутнього менеджера; 
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4) моделювання особистісно і професійно значущого для 
майбутнього менеджера контексту навчальної діяльності, що 
потребує самостійного оволодіння ним аспектів мови і культури для 
професійної діяльності; 

5) формування у майбутнього менеджера індивідуальних 
стратегій, способів і прийомів самонавчання, які сприятимуть як 
особистісному зростанню, так і професійному його становленню; 

6) орієнтація на моделі педагогічної взаємодії, які поступово 
спрямовують майбутнього менеджера на підвищення автономії 
навчання. 

Проте, створення всіх означених вище організаційно-методичних 
умов ускладнюється тим, що у більшості вищих навчальних 
закладів економічного напряму навчання досі залишається 
спрямованим на передачу і відтворення готових знань, а не на 
здобуття студентами нових знань. Завдяки такому підходу процес 
навчання центрується навколо викладача, який виконує більшу 
частину мовної та інтелектуальної роботи в той час, як студенти 
лише сприймають знання. Розповсюдженість цього підходу до 
навчання підтримується завдяки тому, що викладач продовжує 
покладатися на засоби навчання, котрі обмежують пізнавальні 
можливості студентів і не сприяють розвитку їхніх розумових 
здібностей. Отже, одним із шляхів підвищення ефективності 
самостійної позааудиторної роботи майбутніх фахівців з ділової 
англійської мови є вирішення проблеми створення і впровадження 
засобів, які були б, за визначенням Н.Ф.Коряковцевої, „принципово 
зорієнтовані на розвиток продуктивності та творчості студента в 
процесі вивчення мови та культури” [3, с. 17]. 

Традиційним засобом навчання, рекомендованим для загального 
використання у вищих навчальних закладах, що готують майбутніх 
менеджерів, є „паперовий” підручник (термін В.В.Краєвського) [9, 
с. 270]. Аналіз низки сучасних „паперових” підручників та 
навчально-методичних комплексів, які використовуються у вищих 
навчальних закладах для навчання майбутніх менеджерів 
писемного мовлення діловою англійською мовою дає підстави 
визначити деякі переваги та недоліки цих засобів. 

До переваг „паперових” підручників можна віднести професійну 
спрямованість навчального матеріалу; його систематизованість і 
подання в доступній формі; привабливе поліграфічне оформлення; а 
також відповідність ергономічним вимогам. Матеріали для читання, 
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зазвичай автентичні і є джерелом цінної і нерідко сучасної 
професійної і лінгвосоціокультурної інформації для студентів, що 
допомагає їм працювати в міжнародному професійному оточенні. 
Такі підручники базуються на модульному на принципі, що 
дозволяє викладачу гнучко відбирати ті елементи, які з його точки 
зору є найкориснішими, і вивчати в тому порядку, який є 
найпридатнішим для специфічних потреб і кількості годин для 
навчання. Підручники містять вправи для вирішення проблемних 
завдань та наглядні матеріали, що сприяють мотивації для 
спілкування англійською мовою. Характерними складовими 
„паперових” підручників є розділи з ключами для виконання вправ, 
контрольні запитання для самоконтролю, самоперевірки чи 
самопідготовки, граматичний довідник, тематичний словник та 
список використаної літератури. 

Незважаючи на те, що автори намагаються забезпечити творче та 
самостійне оволодіння майбутніми фахівцями знаннями, вміннями 
та навичками ділової англійської мови з метою використання у 
майбутній професійній діяльності, можна визначити такі основні 
недоліки: обмежений обсяг продуктивних видів самостійної роботи, 
особливо з письма, і їхній зовні керований характер, що не дозволяє 
забезпечити реальної автономії студента. 

Дидактичні функції та методичні особливості електронного 
підручника ділової англійської мови. 

Альтернативою „паперових” підручників і посібників як засобів 
організації самостійної позааудиторної роботи, на думку 
О.О.Андрєєва, Т.І.Коваль, В.М.Кухаренко, О.П.Околелова, 
Є.С.Полат, С.О.Сисоєвої, О.Б.Тищенка, А.Ю.Уварова, P.Fenrich 
можна вважати електронні підручники та посібники. Досвід цих 
вчених засвідчив, що впровадження у навчальний процес 
електронних підручників та посібників може значно доповнити та 
збагатити навчання ділової англійської мови у вищих навчальних 
закладах завдяки перевагам, які надають комп’ютерні технології. 
Навчання з їх використанням, за твердженням О.Б.Тарнопольського 
та С.П.Кожушко, за своєю суттю є автономним [7, с. 91]. 

Т.І.Коваль підкреслює, що з появою комп’ютерних засобів 
навчання самостійна позааудиторна робота студентів 
модифікується, стає процесом не лише самонавчання, а й 
індивідуально-груповою діяльністю з можливістю організації як 
дистанційного керування нею викладачем, так і безпосереднього 
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керування з боку комп’ютерної програми, що дає змогу кожному 
студенту навчатися за індивідуальною траєкторією учіння з метою 
досягнення певної мети навчання, поставленої викладачем або ним 
самим [11, с. 157−158]. 

Серед означених вище засобів електронний підручник займає 
істотне місце. 

Електронний підручник ділової англійської мови розглядається у 
нашому дослідженні як спеціальний комп’ютерний засіб, що 
забезпечує студентам за допомогою інформаційних технологій 
подання навчального, методичного та інформаційно-довідкового 
матеріалів відповідно до цільових завдань Типової програми з 
англійської мови для професійного спілкування у вищих 
навчальних закладах, а також створює умови для навчання, 
самоконтролю та самокорекції за індивідуальною траєкторією 
формування вмінь писемного спілкування. 

Проведений аналіз потенційних можливостей інформаційних 
технологій щодо підвищення ефективності самостійної 
позааудиторної роботи майбутніх менеджерів з ділової англійської 
мови, дає підстави сформулювати основні переваги електронного 
гіпертекстового підручника порівняно із „паперовим” як такі: 

 багаторівневе подання навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, та поєднання інформаційних масивів різних типів 
на підставі асоціацій в єдине смислове ціле; 

 діяльністний характер опрацювання змісту навчання, що 
досягається завдяки інтерактивній взаємодії студента з 
комп'ютерним мовленнєвим середовищем; 

 гнучке керування самостійною навчальною діяльністю 
студента за рахунок оптимального розподілу функцій між 
студентом, комп’ютером та викладачем; 

 активізація інтелектуальних і емоційних процесів сприйняття, 
розуміння, осмислення й інтерпретації навчального матеріалу 
завдяки інтеграція вербальної, візуальної і аудійованої 
інформації; 

 об’єктивний контроль знань, що полягає в забезпеченні 
якісного зворотного зв'язку з тим, хто навчається, і наявності 
автоматизованої системи діагностики знань; 

 накопичення статистичних даних про результати навчальних 
досягнень студентів; 
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 моделювання деяких аспектів реальної ділової комунікації 
засобами англійської ділової мови. 

Суттєвим недоліком електронного гіпертекстового підручника 
для автономного навчання, так само як і „паперових”, є відсутність 
реальних можливостей організації ділового та міжособистісного 
спілкування студентів засобами англійської мови. Як зазначають 
Є.С.Полат і А.Е.Петров, розв’язання цієї проблеми зумовлює 
включення у навчальний процес синхронної та асинхронної 
комунікації, що уможливлює організацію таких типів педагогічної 
взаємодії: „студент”  „студент” або „викладач”  „група 
студентів” [12]. 

Завдяки застосуванню засобів організації асинхронної та 
синхронної комунікацій стає можливим принципово новий метод 
автономного навчання ділового писемного мовлення − самостійно-
пізнавальна робота студентів у комп’ютерному мовленнєвому 
середовищі. 

Комп’ютерне мовленнєве середовище, слідом за Т.І.Коваль, ми 
розуміємо як організовану сукупність інформаційних ресурсів та 
мережних засобів, системного і прикладного забезпечень, 
програмних засобів комп’ютерної комунікації, що поєднані однією 
метою − забезпечити особистість швидким доступом до знань, 
накопичених у суспільстві, зокрема з ділової англійської мови [11, 
с. 125]. 

Форми позааудиторної навчальної діяльності студентів з 
електронним підручником. 

Включення у навчальний процес синхронної та асинхронної 
комунікації дозволяє зробити навчання писемного спілкування 
ефективнішим, проте досягнення необхідного балансу між видами 
навчальної діяльності і раціональним використанням засобів 
організації асинхронної та синхронної комунікацій відповідно до 
мети навчання вимагає ретельного аналізу щодо визначення 
оптимальних організаційних форм позааудиторної роботи у 
комп’ютерному мовленнєвому середовищі. 

З метою вдосконалення існуючих організаційних форм і 
прийомів самостійної позааудиторної роботи, нами створено модель 
навчання ділової англійської мови студентів з використанням 
електронного підручника, у який зміст навчальної діяльності 
представлено навчально-комунікативними ситуаціями часткової, 
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обмеженої та повної автономії. Ця модель охоплює такі форми 
позааудиторної навчальної діяльності: 

1) індивідуальна форма роботи студентів у навчально-
комунікативній ситуації часткової автономії з внутрішнім 
самоконтролем; 

2) індивідуальна форма роботи студентів у навчально-
комунікативній ситуації часткової автономії із зовнішнім 
автоматизованим контролем з боку комп’ютерної програми; 

3) індивідуальна форма роботи студентів у навчально-
комунікативній ситуації обмеженої автономії із зовнішнім 
контролем з боку викладача; 

4) індивідуальна форма роботи студентів у навчально-
комунікативній ситуації обмеженої автономії із зовнішній 
контролем з боку партнера; 

5) парна форма роботи студентів у навчально-комунікативній 
ситуації повної автономії в режимі асинхронної комунікації; 

6) парна чи групова форма роботи студентів у навчально-
комунікативній ситуації повної автономії в режимі синхронної 
комунікації. 

Перевірку ефективності самостійної позааудиторної роботи з 
використанням електронного підручника здійснено шляхом 
проведення природного навчального вертикально-горизонтального 
експерименту з жовтня до березня 2006–2007 навчального року на 
базі Одеського Європейського університету. Усього в 
експериментальному дослідженні взяло участь 272 особи, серед 
яких 60 студентів – у методичному експерименті. 

Варійована умова експерименту полягала у зміні характеру 
позааудиторної роботи студентів з електронним підручником за 
формою виконання навчальних завдань та режимом електронної 
комунікації, що знайшло своє втілення у розподілі функцій 
контролю та корекції між студентами, викладачем та комп’ютером. 

Значний приріст навичок і вмінь ділового писемного спілкування 
англійською мовою після завершення експериментального навчання 
засвідчив загальну ефективність розробленої методики (коефіцієнт 
навченості в ЕГ-1 = 0,27; а в ЕГ-2 = 0,22), а також доцільність 
використання електронного підручника із запропонованою 
підсистемою комп’ютерних вправ для організації самостійної 
позааудиторної роботи студентів. 
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Підтверджені статистикою результати експериментального 
навчання довели необхідність впровадження електронного 
підручника з метою організації ефективної позааудиторної роботи 
майбутніх менеджерів з ділової англійської мови. Це зумовило 
укладання методичних рекомендацій щодо застосування 
електронного підручника „Business Correspondence” в процесі 
навчання майбутніх менеджерів ділового писемного спілкування 
англійською мовою. 

Висновки 
Результати дослідження дозволили сформулювати низку 

висновків. 
По-перше, розв’язання цієї проблеми підвищення ефективності 

самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови не 
можливе за традиційних засобів, організаційних форм та методів 
навчання. 

По-друге, упровадження електронного підручника в навчальний 
процес, не лише уможливлює організацію нових форм 
позааудиторної роботи майбутніх менеджерів, а й спрямовує її на 
зростання автономності студентів у процесі навчання ділової 
англійської мови. 

По-третє, ефективність самостійної навчальної діяльності можна 
підвищити за умов послідовного зростання ступеня самостійності 
студентів у комп’ютерному середовищі електронного підручника 
від рівня часткової автономії через рівень обмеженої автономії до 
рівня повної автономії. 
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МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗА В УПРАВЛЕНИИ 
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Предложена модель планирования и прогноза, учитывающая 
внутри- и межпредметные взаимосвязи между учебными 
элементами, а также эффект самоорганизации процесса обучения. 
 

Актуальность и постановка задачи 
Совершенствование современных методов построения систем 

управления обучением, не имеющих адекватного формального 
описания, связано с совершенствованием моделей и методов 
прогнозирования достижения цели [1]. Процесс обучения 
характеризуется высокой степенью неопределённости достижения 
цели. Однако, в условиях развития различных форм электронного 
обучения, учитывая необходимость совершенствования управления 
индивидуализированным обучением [2], возрастает необходимость 
в адекватных средствах прогнозирования степени достижения 
обучаемым локальных и глобальных целей обучения. Кроме того, 
дидактически обусловленная необходимость учёта полиморфного 
достижения целей на основе устойчивого и планомерного 
применения системы межпредметных связей, приводит к 
постановке задачи оптимального выбора индивидуальной 
траектории обучения. Корректность решения поставленной задачи 
зависит от совершенства модели прогнозирования значений 
параметров модели обучаемого. Информация об отклонениях от 
целевых значений является исходной для принятия решений о 
текущем управляющем воздействии со стороны обучающей 
системы или преподавателя. 

Не смотря на широкое применение различных форм 
электронного обучения, эффективность их использования 
сдерживается отсутствием методологии построения систем 
автоматизированного управления индивидуализированным 
обучением. Главным механизмом системы управления является 
реализация принципа обратной связи. Традиционно в обучении 
рассматривается в качестве обратной связи только контроль, а 
прогнозирование, как плохо формализуемый процесс, не 
учитывается. Поэтому актуальной и нерешённой является проблема 
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разработки модели планирования и прогнозирования процесса 
обучения, как управляемого. 

Формирование графа обучения 
Каждый предмет обучения (ПО) имеет свой понятийно-

терминологический аппарат, который обычно представлен 
предметным указателем, составленным в алфавитном порядке. При 
планировании календарного плана занятий этот предметный 
указатель (тезаурус) пересматривается с помощью отношения 
порядка в соответствии с логической структурой расположения глав 
и параграфов учебного материала. В результате такой перестройки 
каждое понятие тезауруса приобретает номер. Все понятия 
тезауруса будем называть вершинами. Те вершины, которые не 
имеют формального определения, а вводятся с помощью аксиом 
(точка, прямая, и пр.) будем называть первичными вершинами. 
Если вершина не является первичной, то в её формальном 
определении содержатся другие вершины, номера которых меньше 
номера определяемой вершины. Дугой ijA ( )ji   назовём пару 

),( ji AA , если вершина iA  содержится в определении вершины jA . 
Графом обучения (ГО) назовём множество вершин ПО, 
соединённых дугами. Направлением дуги i jA A  примем 

направление от iA  к jA . Таким образом, ГО является 
ориентированным графом. Он изображается множеством точек-
вершин, соединённых дугами-стрелками. Весом ip  вершины iA  
назовём количество дуг, входящих в эту вершину. Компьютерное 
представление ГО задаётся матрицей инциденций, элементами 
которой служат три числа: 
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Из определения элемента ija следует, что вес вершины ip  равен 
сумме положительных единиц в i -ой строке матрицы инциденций, 
т.е. 





ij

iji ap  (2) 
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Для составления календарного плана занятий изобразим 
вершины ГО числами натурального ряда на оси абсцисс (рис.1). 
При таком изображении все дуги направлены в одну сторону – в 
направлении от меньшего номера к большему. 

 
Рис.1. Фрагмент линейной укладки ГО 

На рисунке показаны четыре вершины с разными весами: 
;212   ii pp ;11  ii pp .32 ip  

В основу построения календарного плана положим общий вес 
вершин ГО в одном занятии. Для этого введём допустимый 
интервал изменения общего веса вершин в одном занятии: 

,21 qpq i   (3) 
где 21,qq - наименьшее и наибольшее допустимые значения общего 
веса вершин в одном занятии. Если вес вершины больше 2q , то её 
надо разделить на несколько вершин так, чтобы 

,
1




m

k
kii qq  (4) 

где m - количество новых вершин. 
В этом случаем вес вершины с номерами ij   получают новые 

номера ).( ' mjj   На основе линейной укладки ГО строится 
календарный план занятий. Для этого каждому занятию ставится в 
соответствие группа вершин mkmkkk AAAA  ,,,, 11  , у которых 
общий вес удовлетворяет условию: 

,21 qQq k   (5) 

где 





mk

ki
ik pQ - общий вес вершин, которые изучаются в k -м 

занятии, k - номер занятия. После определения даты каждого 
занятия получаем календарный план в следующем виде: 
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Таблица 1 

Номер 
занятия k  

Вершины 
ГО

kmkk AA ,,  

Вес 
вершины 

kQ  

Момент 
реального 

времени kt  

1 
111 ,, mAA   1Q  1t  

2 
2122 ,, mmm AA    2Q  2t  

3 
32121 33 ,, mmmmm AA    3Q  3t  

… … … … 
 
Модель формирования конфигураций 
Группу вершин, изучаемых на k -м занятии, будем называть 

конфигурацией. Следовательно, в k -ю конфигурацию входят 

вершины 
kkkk mkkk AAA   111

;;; 21   , где 



i

j
ji m

1

 , jm - число 

вершин j -й конфигурации. Вес всех конфигураций ГО определяет 
количество информации изучаемого предмета. Каждая 
конфигурация содержит входные и выходные вершины, которые 
называются концевыми вершинами (рис.2). A – входная вершина, E 
– выходная вершина. 

Конфигурация каждого занятия имеет три вида вершин. 
1. Корневые вершины. В эти вершины дуги не входят (вершина А). 

Следовательно, корневые вершины имеют только выходящие 
дуги. Знание материала, соответствующего этим вершинам, 
является необходимым условием для каждого занятия.  

2. Внутренние вершины. Эти вершины содержат как входящие, так 
и выходящие дуги (вершины C, D, B). 

3. Концевые вершины. Эти вершины имеют только входящие в них 
дуги, выходящих дуг нет (вершина E). 

 
Рис.2 Конфигурация вершин 
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Если вершина принадлежит другому предмету обучения, то она 
предполагается известной до начала занятия. Поэтому эта вершина 
является корневой в конфигурации. Так как корневые вершины 
являются базой каждого занятия, то существование среди них 
вершин других предметов обучения определяет межпредметная 
связь (МПС). Для оценки меры влияния МПС на процесс обучения 
введём понятие коэффициента МПС конфигурации. 
Коэффициентом МПС конфигурации называется доля вершин 
других предметов среди её корневых вершин, т.е. 

,
k

k
k n

m


 
(6) 

где k - коэффициент МПС k -ой конфигурации, 
km - количество корневых вершин и других предметов обучения 

в k -ой конфигурации, 
kn - количество всех корневых вершин k -ой конфигурации. 

Очевидно, что значения k находятся в интервале 10  k . 
Коэффициентом МПС предмета обучения называется среднее 

значение коэффициентов МПС всех конфигураций, т.е. 

,1
1




N

k
kN

  
(7) 

где N - количество занятий. Очевидно, что 10  . 
Отсутствие входящих дуг в корневых вершинах приводит к 
отсутствию вклада вершин других предметов в определение веса 
конфигурации. Отсюда следует, что привлечение МПС к процессу 
обучения не увеличивает общий вес вершин, а, следовательно, не 
требует увеличения времени обучения. Кратко данный вывод 
можно сформулировать так: применение МПС сокращает время 
обучения. 

Модель эффекта самоорганизации 
Понятие самоорганизации в обучении аналогично понятию 

самодвижения в диалектике. Подобно тому, как самодвижение 
объясняется внутренними свойствами материи, самоорганизация 
обучения вытекает из внутренних свойств интеллекта, 
отражающего в сознании учебный материал. Способности к 
механическому запоминанию (статическая память) и к 
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распознаванию связей между понятиями (оперативная память) не 
зависят от методики обучения. Поэтому, эффект самоорганизации 
определяется вектором интеллекта, в котором координаты 
статической памяти соответствуют вершинам ГО, а координаты 
оперативной памяти – дугам ГО. Учебный материал одного занятия 
имеет структуру конфигурации, которая совместно с вектором 
интеллекта определяет потенциальную возможность проявления 
эффекта самоорганизации. Потенциальная возможность 
самоорганизации является резервом повышения эффективности 
обучения, но она может быть реализована не всегда, т.к. зависит от 
случайных факторов (настроение, самочувствие, внимание, интерес 
и т.д.). Действие случайных факторов придают вероятностный 
характер прогнозированию эффекта самоорганизации (СО). По 
аналогии с коэффициентом МПС целесообразно ввести понятие 
коэффициента СО. Для этого заметим, что вероятность проявления 
эффекта СО в процессе обучения зависит от двух факторов: 
влияния интеллекта обучаемого и конфигурации занятия. 

Поэтому по теореме умножения можно записать: 
kОПCO tptp  )()( , (8) 

где )(tpCO  - вероятность проявления самоорганизации за время t , 
)(tpОП  - вероятность сохранения оперативной памяти (ОП) за 

время t , 

k - комбинаторная вероятность образования конфигурации. 
За время одного занятия эффектом забывания можно пренебречь, 

т.к. иначе само занятие априори было бы бесполезным. Поэтому для 
одного занятия исключим время из равенства (8): 

.kCOp   (9) 

Значение k будем называть коэффициентом самоорганизации 
при изучении k -ой конфигурации. В каждом занятии корневые 
вершины конфигурации предполагаются известными. Остальные 
вершины будем называть новыми, т.е. целью каждого занятия 
является изучение новых вершин. При линейной укладке графа 
номера новых вершин каждой конфигурации образуют часть 
последовательности (интервал) натурального ряда. Обозначим kn - 
число новых вершин натурального ряда. В процессе 
самоорганизации из всего множества паросочетаний выделяются 
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только те пары (дуги), которые содержат новые вершины 
конфигурации. Поэтому 

 
2
nk

OKk
k c

QQ  , (10) 

где kQ - вес вершин конфигурации, 

OKQ  - вес корневых вершин конфигурации, 
2
nkc - число сочетаний новых вершин по две. 

Выводы 
Получена модель формирования конфигураций, которая в 

совокупности с вектором интеллекта обучаемого [2], является 
основой для прогнозирования достижения системы компетенций и 
построения индивидуальных планов обучения. Таким образом, при 
формировании управляющих воздействий учитывается влияние 
системы межпредметных связей на формирование 
соответствующих компетенций, эффекта самоорганизации на время 
обучения. 
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this article. 
 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В СУЧАСНОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Москаленко Володимир Валентинович 
Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна 
Москаленко Оксана Валеріївна 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна 
У статті розглянуті питання щодо визначення напрямів змін у 
професійній діяльності викладача та розширення його 
комп’ютерної компетенції у рамках освітніх інноваційних процесів. 
 

В наш час володіння навиками роботи з комп’ютером, який 
надає розширені часові та просторові границі отримання та передачі 
інформації є складовою комп’ютерної компетенції людини. 

У зв’язку з цим підвищуються вимоги до комп’ютерної 
підготовки педагога. На думку С.І. Архангельського: «змінюється 
сам характер праці викладача, вона стає «консультаційно-творчою» 
[1]. Цей процес має декілька аспектів. По-перше, на викладача 
покладається відповідальність за підняття свого професійного рівня 
у нових умовах; по-друге, з’являється необхідність розширення 
своїх професійних компетенцій; по-третє, збільшується 
навантаження через необхідність оволодіння комп’ютерною 
технікою та підготовкою електронних матеріалів до занять. 
П.І. Образцов бачить результативність комп’ютерної підготовки 
викладачів тільки у тому випадку, «якщо формування комп’ютерної 
культури розглядати як важливий складовий елемент педагогічної 
майстерності. Вона набуває чітко виражену професійно забарвлену 
цільову установку, мотиви стають суспільно значущими, 
стійкішими» [2, С. 68]. 

Актуальність нашого дослідження визначається, постійними 
змінами як способів засвоєння навчального матеріалу, так й 
способів його подання викладачем, що, в свою чергу, є результатом 
нового підходу до організації процесу навчання, як результату 
застосування нових технологій. 

Беззаперечним є той факт, що використання комп’ютера у 
навчальному процесі це необхідність, яка викликана потребами 
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сучасності. Отже, сьогодні мова йде не про необхідність 
використання ПК, а про ефективність. 

Від застосування нових інформаційних технологій у 
навчальному процесі очікується педагогічний ефект, який 
пов’язаний з широким спектром можливостей, які надає сучасна 
комп’ютерна техніка, а також психологічні особливості їх 
використання в процесі навчання (особлива увага повинна 
приділятися ергономічним нормам). Очікується можливість 
формування стійкого пізнавального інтересу, вмінь і навичок 
розумової діяльності, творчої ініціативи та самостійності в пошуках 
способів розв’язування задач. 

Можливості нових інформаційних технологій як основного 
навчального засобу дозволяють повніше використовувати 
можливості зорових та слухових аналізаторів, зокрема: 

 демонстрація процесів і явищ за допомогою математичних і 
фізичних моделей; 

 дослідження об’єктів, процесів і явищ за допомогою 
віртуальних лабораторій; 

 проектування діяльності, об’єктів; 
 тренування для формування навиків та вмінь різного 

характеру; 
 всебічне забезпечення ігрових та імітаційних форм занять. 
На підставі власного досвіду можемо виділити специфічні 

можливості комп’ютерів при застосуванні їх у навчальному 
процесі: 

 робота у режимі діалогу, 
 організація індивідуальної роботи на якісно новому рівні 

(вибір режиму роботи, темпу), 
 моделювання навчального процесу на основі збільшених 

можливостей наочності, 
 економія часу завдяки автоматизації рутинних операцій та 

застосування шаблонів. 
Отже, ми розглядаємо комп’ютерні технології навчання як 

інтегрований процес взаємодії викладання та студента з метою 
оптимізації форм навчання. 

Для успішного використання комп’ютерної техніки як засобу 
формування інтегрованих знань і вмінь необхідна підготовленість 
не тільки студентів, але й викладачів. 
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Це означає принципово нову форму організації навчального 
процесу, підіймає його на вищій якісний рівень взаємодії педагогів і 
студентів. 

Метою роботи є визначення напрямів змін у професійній 
діяльності викладача в умовах широкого впровадження 
комп’ютерної техніки в усі сфери професійної діяльності педагога. 

Як соціальна група студентство характеризується професійною 
спрямованістю, сформованістю стійкого відношення до майбутньої 
професії, які є наслідком правильно обраної професії, адекватні 
уявлення студента про обрану професію. Рівень представлення 
студента про майбутню професію безпосередньо співвідноситься з 
його відношенням до навчання чим більше й адекватніше студент 
знає про професію, яку він обрав, тим краще він відноситься до 
навчання [3]. 

В соціально-психологічному плані студентство відрізняється 
найбільш активним освітнім рівнем пізнавальної мотивації [4]. Саме 
тому на власному прикладі викладач демонструє студентам – 
майбутнім фахівцям, необхідність оволодіння комп’ютерною 
технікою та використання її у професійній діяльності, адже саме під 
час навчання у ВНЗ формується стійка основа їх професійної 
діяльності. Причому викладачу потрібно розуміти, що засвоєнні 
студентом під час навчання знання, вміння, навички виступають 
вже не в якості предмета навчальної діяльності, а в якості засобу їх 
майбутньої професії. 

У своїй професійній діяльності ми спираємось на 
загальнодидактичні принципи, викладені в [1, 5], а також окремі 
положення з теорії поетапного формування розумових дій, 
програмованого, контекстного та проблемного навчання. Ми 
вважаємо, що саме ці теорії є основними для реалізації 
комп’ютерного навчання. При цьому вимоги до викладачів щодо 
використання нових інформаційних технологій у ВНЗ розглядається 
з позицій системного підходу. 

Цілком зрозуміло, що процес розв’язування завдань на папері 
трудомісткий і може перетворитися на звичайну рутину. Процес 
автоматизації теж не з легких, оскільки вимагає підготовчого етапу 
та вмінь, в першу чергу, від викладача. Проте наявність даних у 
електронному вигляді надає умови для проектування, моделювання, 
створює умови для глибшого вивчення властивостей досліджуваних 
об’єктів на математичних та комп’ютерних моделях, проведення в 
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навчальному процесі параметричних досліджень і оптимізації. 
Більш того, розвиток нових інформаційних технологій в деяких 
дисциплінах досяг настільки високого рівня, що дозволяє, 
перенести акцент в навчанні з засвоєння формалізованих методів 
моделювання на поглиблене вивчення закономірностей. 

Використання інтегрованих завдань знижує ризик переміщення 
акценту з фахової підготовки на автоматизацію розрахунків. Така 
технологія не дозволяє студентові «зациклюватися» на отриманні 
результату розрахунків і втрачати при цьому предметний підтекст 
моделі, що реалізується. До виконання завдання висуваються 
вимоги та критерії, у тому числі, форми представлення результатів 
та оформлення розрахунків, що не дозволяє звести процес 
виконання завдання до формального виконання обчислень. 

Завдяки використанню ІКТ викладачами у навчальному процесі 
більш ефективно будуть досягнуті чотири види основної мети 
загальноосвітніх курсів, які були окреслені авторами звіту 
«Computing Curricula 2004 Computer Science Final Report» [6]: 

 Задовольнити інтерес студентів, охочих ближче 
познайомитися з комп’ютерами. 

 Задовольнити вимоги інститутів до освіти студентів різних 
спеціальностей. 

 Дати студентам знання і досвід використання інформатики в 
своїх дисциплінах. 

 Забезпечити розуміння студентами інформаційних 
технологій, необхідних для активної участі в житті сучасного 
суспільства. 

Висновки 
Таким чином, у рамках освітніх інноваційних процесів, які 

відбуваються завдяки широкому застосуванню нових 
інформаційних технологій, виникає потреба у зміні діяльності 
викладача та розширення його комп’ютерної компетенції. 
Оптимізація професійної діяльності педагога на основі 
інформатизації окремих його функцій відбувається за умови 
здатності викладача реалізувати дидактичні можливості нових 
інформаційних технологій спрямовані на: 

 підвищення ефективності навчання за рахунок нової якості 
наочності, інтерактивності навчального процесу (самостійне 
створення електронних навчальних матеріалів); 
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 оптимізацію темпу роботи студента: диференціація навчання, 
індивідуалізація навчання, вибір власної навчальної траєкторії 
(проведення on-line консультацій, електронне листування); 

 ефективну реалізацію міждисциплінарних зв’язків (створення 
інтегрованих комплексних завдань, проектів тощо); 

 використання варіативних джерел навчальної інформації 
(вміння користуватися мережевими електронними каталогами 
та виданнями; самостійно створювати гіпертекстові 
документи тощо); 

 створення автоматизованого робочого місця викладача 
(розробка автоматизованих звітів, моделей визначення 
рейтингу студентів; заповнення поточної документації тощо). 
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The report discusses the main methods of educational program 
multimedia means application which are classified according to the 
main scenarios. Methodological-didactic principles of multimedia 
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presentations using in Physics 7th-grade lessons, which perform basic 
functions of education visual methods, are analyzed. The requirements 
for multimedia software tool like a presentation are defined enabling to 
set up a holistic educational process based on psychologically correct 
state of attention, memory, intelligence and pedagogical interactions 
function. 
 

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

Наконечна Л.М. 
Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів Інституту 

прикладної фізики НАН України 
м. Суми, Україна 

У доповіді розглядаються основні методи застосування навчальних 
програмних засобів мультимедіа, які класифіковані у відповідності 
з основними сценаріями. Проаналізовані методико-дидактичні 
принципи використання мультимедійних презентацій на уроках 
фізики в 7-их класах, які виконують основні функції наочних 
методів навчання. Визначені вимоги до такого програмного засобу 
мультимедіа, як презентація, при дотриманні яких можна 
організувати цілісний навчально-виховний процес на основі 
психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам’яті, 
розумової діяльності, педагогічних взаємодій. 

 
Застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі 

істотним чином змінює форми представлення навчального 
матеріалу та рівень його засвоєння. Програмні засоби можуть бути 
спрямовані або на пасивне сприймання інформації учнями, або на 
активну їх діяльність: самостійний вибір розділу та послідовності 
його вивчення, визначення часу, необхідного на засвоєння кожним 
учнем окремої теми та ін. 

Використання програмних засобів мультимедіа на уроці фізики 
на сьогоднішній день стає все актуальнішим, саме тому нами було 
створено методичний посібник з електронним додатком. Під 
електронним додатком ми розуміємо мультимедійну презентацію – 
логічно пов’язану послідовність слайдів, об’єднаних загальною 
тематикою та загальними принципами оформлення, що потребує 
додаткових коментарів та пояснень вчителя. 
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Проведення уроків різних типів за допомогою презентації має 
якісні та кількісні переваги, які виражаються у підвищенні 
інформаційної щільності навчального матеріалу та рівня наочності 
за рахунок аудіовізуальних можливостей мультимедійних 
технологій. Презентації також виступають засобами реалізації 
основних дидактичних цілей уроку, які виховують учнів, 
розвивають їх пізнавальний інтерес, організовують самостійну або 
колективну роботу, допомагають сприймати навчальний матеріал, 
обмірковувати зв’язки та відношення у об’єктах вивчення. 

Комплект презентацій є формою наочності, яка 
використовується в поєднанні зі словами вчителя та виконує ті ж 
функції, що й будь-який наочний метод навчання: інформативну, 
керуючу, мотивуючу, виховну та розвиваючу. При плануванні 
уроку, на якому застосовується мультимедійна презентація, вчитель 
може самостійно обирати слайди з тою чи іншою інформацією, 
адже презентація у максимальному обсязі містить необхідну теорію, 
тестові завдання та хід проведення експерименту. Мультимедійні 
презентації можуть виступати ефективним засобом, що спрямовані 
на індивідуалізацію та диференціацію навчання, реалізацію 
особистісно–орієнтованого підходу. 

У педагогічній літературі широко обговорюють проблеми 
застосування мультимедійних презентацій на уроках. У різних 
роботах перераховують не тільки переваги, але й визначають 
недоліки такого програмного педагогічного засобу, які, на наш 
погляд, можна мінімізувати за рахунок вибору правильної методики 
проведення уроку. Одним з позитивних моментів використання 
презентації є не відволікання учнів на технічні дії вчителя (зміна 
плакатів, таблиць, включення - вимкнення кодоскопу або 
діапроектору, відеомагнітофону та ін.); готова презентація реалізує 
принцип систематичності (чіткої методичної послідовності 
викладення), що дозволяє встановити логічні зв’язки між 
елементами навчального матеріалу для запам’ятовування більшого 
об’єму інформації. 

Послідовність викладення навчального матеріалу в презентації 
співпадає з зошитом для лабораторних робіт. Розроблені 
лабораторні роботи учні виконують у 7-му класі на відповідних 
уроках різного типу для оволодіння практичними уміннями та 
навичками дослідницької діяльності. У зошиті запропоновано 11 
робіт, кожна з яких складається з наступних частин: мета, 
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обладнання, теоретичні відомості, установка, хід роботи, висновок, 
творчі завдання. Усі роботи містять фотографії послідовного збору 
установки, малюнки і таблиці, та є основою викладеного 
навчального матеріалу в мультимедійній презентації. 

Кожна презентація розроблена на основі системного підходу та 
складається з трьох частин: теорії, слайдів, що спрямовані 
активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, та самого 
ходу лабораторної роботи. При створенні мультимедійних 
презентацій ми намагались максимально наповнити їх схемами, 
графіками, фрагментами відеофільмів, теорією, при цьому не 
перенавантажуючи анімацією при демонстрації кожного окремого 
елемента презентації: появою зверху, знизу, збоку, зі збільшенням 
або переворотом та ін., щоб сконцентрувати увагу учнів на 
навчальному матеріалі. 

У результаті проведеного дослідження мультимедійних 
технологій для навчання фізики в 7-му класі можна зробити 
висновок, що використання презентацій та зошитів на друкованій 
основі при проведенні лабораторних робіт, дозволяє удосконалити 
системи управління навчанням на різних етапах уроку; змінити 
організаційні форми навчальної діяльності згідно до сучасних 
освітніх стандартів; посилити мотивацію та підвищити 
інформаційну культуру учнів. 
 

CREATIVE ASPECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES USE IN DESIGNER EDUCATION 

Polishchuk Alla 
Kyiv Grinchenko University, Kyiv, Ukraine 

The basic approaches to the use of information technologies in 
educational process of fine art and design are reviewed in the article. 
Methodological aspects of ICT integration and the artistic and 
educational activity as well as difficulties regarding the development of 
teaching materials for professional thinking formation and development 
of the creative person are considered. 
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ТВОРЧІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І 
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ 

Поліщук Алла Анатоліївна 
Інститут мистецтв КУ імені Бориса Грінченка, Київ, Україна 

У статті проаналізовані основні підходи до використання 
інформаційних технологій в освітньому процесі образотворчого 
мистецтва та дизайну. Розглянуті методичні аспекти інтеграції 
ІКТ і художньо-педагогічної діяльності у формуванні професійного 
мислення та розвитку творчої особистості. 

 
Сучасна діяльність у будь-якій галузі інформаційного 

суспільства пов'язана з використанням інформаційних систем і 
комп'ютених технологій. І від того, наскільки ефективне їх 
застосування, залежить продуктивність самої діяльності та її 
позитивний вплив на інформаційно-культурний рівень всього 
суспільства. 

В педагогічному середовищі існують протилежні думки щодо 
ефективності використання ІКТ в художньо-дизайнерській освіті, а 
саме, в аспекті творчого розвитку й саморозвитку студента. 
Характерною помилкою ще недавно вважалося, що використання 
ІКТ – це один із засобів та одна із форм передачі змісту, лише 
технічний багатофункціональний засіб навчання. 

В дизайнерському співтоваристві так само, сприйнявши 
комп'ютерні технології як ефективний інструментальний засіб, 
висловлюють застереження, що ''математичні'' схеми роботи 
спровокують формалізацію творчих підходів, ''алгоритмізацію'' 
художнього мислення. Професійні дизайнери застерігають від 
''механічного'' маніпулювання комп'ютерними технологіями, що 
може привести до технократичного регресу мистецтва, а недолуге 
використання можливостей тієї чи іншої програми – до шаблонного 
дизайну з одноманітною ''комп'ютерністю''. 

Тому особливо актуальними і не менш важливими є творчо-
розвиваючі педагогічні технології в інтеграції з інформаційно- 
комп'ютерними технологіями, які створюють необхідний 
професійний рівень дизайнерської діяльності та підвищують фахову 
якість художньо-дизайнерської освіти. Методичними засадами 
дизайнерської освіти у вищих навчальних закладах є спрямованість 
вивчення ІКТ на рішення художніх завдань, що відкривають нові 
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горизонти мистецтва і дизайну у формуванні і розвитку творчої 
особистості. 

Дидактичною основою дизайн-освіти є навчальне проектування з 
використанням сучасних інформаційних технологій, що 
реалізується на основі взаємозв'язку теорії і практики художньої 
освіти. Так, наприклад, в рамках вивчення навчального курсу 
''Основи комп'ютерного дизайну'' [1] студенти опановують образну 
мову образотворчого і візуального мистецтва, специфіку 
комп'ютерної графіки та інструментарія графічних редакторів і 
використовують їх в художньо-дизайнерській практиці. 

Поєднання традиційних та інноваційних засобів навчання 
образотворчого мистецтва та дизайну має ліквідувати шаблонність 
дизайнерської продукції, створити умови для розвитку художнього 
бачення і світосприйняття, образного і креативного мислення, а 
також забезпечити високий рівень професіаналізму. 

Методичні аспекти формування професійного мислення 
Серед багатьох недостатньо розроблених педагогічних проблем 

дизайну можна виділити формування професійного мислення. 
Визначаючи професійне мислення студента-дизайнера як проектно-
образне, можна виявити ефективність тих чи інших шляхів і засобів 
формування художньо-творчого мислення, що є складовою 
дизайнерської діяльності. Розвиток креативного мислення студентів 
дозволяє керувати творчістю в процесі пошуку нових ідей, 
залучаючи до проектної діяльності ІКТ [2]. 

Складність методики навчання та ефективність ІКТ визначається 
в необхідності сполучати принципи і прийоми, які розвивають 
образне і креативне мислення, з методами, які допомогають 
студентам опанувати профільні комп'ютерні програми. Розвиток 
образного мислення і художнього сприйняття та бачення створює 
професійне підґрунтя дизайн-освіти. Пізнавальні процеси, які 
направлені на розвиток образного мислення студента-дизайнера, 
допомагають йому усвідомлювати реальний зміст і значення 
проектного рішення, виявляти головне, підкреслювати характерні та 
суттєві риси в структурі художнього образу. Саме образна 
структура є виявом суті змістової частини художньо-графічного 
об'єкта. 

Через розуміння специфіки художньо-зображувальної інформації 
змісту та побудови зображення різними графічними засобами, 
можна прищепити студентам культуру переводу графічних 
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зображень у цифрову форму. При цьому комп'ютерні засоби стають 
не тільки технічним, а і художньо-розвиваючим інструментом, що 
створює можливість при навчанні експериментувати, співставляти 
різні графічні форми і зображення. 

На етапі формоутворення комп'ютерні редактори є ідеальним 
засобом комбінаторної роботи над композицією, і студенти в цьому 
переконуються при створенні художньо-графічного об'єкту. 
Інваріантність програмного забезпечення, як основа пошуку 
композиційної упорядкованості зображення, може активізувати 
логічне мислення студентів. При цьому можуть виникати ефектні 
художньо-виразні візуальні рішення. Це є важливим фактором 
емоційної активності студентів, що спонукає їх до творчості та 
втілення нестандартних графічних ідей в навчальному 
проектуванні. 

Висновки 
Висока художньо-графічна культура і професійно грамотне 

використання ІКТ зберігають першооснову творчого задуму щодо 
технологій реалізації проекту. Розробка дидактичної системи 
формування навичок дизайну неможлива без включення 
комп'ютера, якій допомогає рішенню образно-естетичних, 
функціональних і технічних завдань, стає посередником творчості, 
посилюючим емоційно-рефлексивний аспект дизайн-діяльності. 
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CURRENT DIRECTIONS OF RESEARCH ON INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF 
PEDAGOGICAL SCIENCE 
Spirin O., Svietlorusova A. 

Institute of Information Technologies and Learning Tools of The 
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 

In the publication research areas of modern information and 
communication technologies in pedagogical science are identified. The 
basic requirements of the new passport for the specialty 13.00.10 - 
Information and Communication Technologies in Education are 
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described. On this specialty the protection for the degree of doctor and 
candidate of pedagogical science may be carried out. 
 

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАУК 
Спірін Олег Михайлович, Свєтлорусова Анна Володимирівна 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної 
академії педагогічних наук України 

В публікації визначені сучасні напрями досліджень з інформаційно-
комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. Описано 
основні вимоги паспорту нової спеціальності 13.00.10 – 
інформаційно-комунікаційні технології в освіті з якої може 
проводитися захист на здобуття наукового ступеня доктора і 
кандидата педагогічних наук. 
 

Інформаційно-комунікаційні технології все більше 
застосовуються в загальноосвітніх установах, впроваджуються в 
навчальні заклади, наукові та науково-методичні установи, органи 
управління освітою, а також в інші організації, що надають освітні 
послуги. Оволодіти сучасними методами і засобами інформаційно-
комунікаційних технології мають учні, студенти, курсанти 
навчальних закладів, слухачі системи післядипломної фахової 
освіти; вихователі дошкільних закладів; педагогічні, інженерно-
педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; методисти, 
консультанти, фахівців з управління в галузі освіті. За таких умов в 
галузі педагогічної науки постає низка фундаментальних та 
прикладних наукових завдань, пов’язаних із дослідженням 
специфічних проблем створення і застосування інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті [1]. Розв’язання цих проблем 
передбачено за допомогою проведення досліджень науковцями 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України. За тематичним планом на 2010-2013 роки передбачено 
дослідження шести тем: 
1. Науково-методичні та організаційні засади оцінювання якості 

програмних засобів навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
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2. Науково-методичне забезпечення інформаційної системи 
планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук 
України на базі мережі Інтернет. 

3. Формування інформаційно-комунікаційних компетент-ностей 
учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті. 

4. Науково-методичні засади організації середовища дистанційного 
навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. 

5. Науково-методичні засади застосування комп'ютерно 
орієнтованих засобів у навчанні предметів природничого циклу в 
профільній школі. 

6. Науково-організаційні засади забезпечення функціонування 
єдиного інформаційного простору бібліотек наукових і 
навчальних закладів АПН України [2]. 
Тематика наукових досліджень Інституту спрямована на 

розробку фундаментальних теоретико-методологічних і прикладних 
проблем створення та використання сучасних засобів навчання та 
інформаційних технологій в освіті. Дослідження мають 
комплексний характер, до їх виконання залучено колективи 
науковців різного наукового рівня. Для кожного виконавця 
сформульовано конкретні завдання, визначено форми очікуваних 
результатів досліджень на кінець кожного року та по завершенні 
теми. 

Вперше в Україні в Інституті інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України відкрито нову спеціальність 13.00.10 –
інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Наказ № 668 від 
05.06.2010 р. Міністерства освіти науки України), за якою може 
проводитися захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидата наук і доктора наук, та присвоєння вчених звань [1]. 
Постановою ВАК України від 28.04.2009 р. протокол № 200-06/1 
затверджено паспорт цієї спеціальності і у 2010 р. внесено до 
переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на 
здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, 
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань [3]. 
Нагальною потребою сучасного освітнього простору є підготовка 
кваліфікованих і компетентних фахівців за новою спеціальністю. 
Забезпечення потреби різних галузей суспільства в кваліфікованих 
фахівцях, які володіють арсеналом засобів ІКТ, методів їх 
використання в навчально-виховному процесі, при проведенні 
наукових досліджень та управлінні системою освіти на її різних 
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організаційних рівнях, є провідним чинником сучасної освітньої 
політики [1]. 

Також, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України було порушено клопотання перед ВАК України про 
відкриття спеціалізованої вченої ради з правом приймати до 
розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук за новою спеціальністю 13.00.10 
– інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

Спеціальність 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології 
в освіті належить до галузі педагогічної науки, що досліджує 
теоретичні та методичні проблеми використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті, психолого-педагогічного 
обґрунтування розробки цих технологій для забезпечення 
функціонування та розвитку освітніх систем.  

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються 
класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі 
дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї 
спеціальності. 

Класифікаційні ознаки спеціальності: 
 за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна, 

позашкільна, професійно-технічна, вища і післядипломна 
освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих;  

 за об'єктами педагогічного впливу: учні, студенти (курсанти) 
навчальних закладів; слухачі системи післядипломної фахової 
освіти; вихователі дошкільних закладів; педагогічні, 
інженерно-педагогічні, науково-педагогічні та наукові 
працівники; методисти, консультанти, радники, фахівці з 
управління в галузі освіти; слухачі системи професійної 
перепідготовки незайнятого населення та професійного 
консультування дорослих; слухачі навчальних підрозділів 
підприємств, інших установ та організацій, що надають 
освітні послуги; 

 за структурною складовою педагогічної науки: історія та 
теорія інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, 
часткові дидактики; 

 за галузевою складовою педагогічної науки: педагогіка 
школи, позашкільна педагогіка, професійна освіта, педагогіка 
вищої школи, освіта дорослих; 

 за характером досліджень: фундаментальні, прикладні; 
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 за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в 
нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами. 

Напрями досліджень: 
1. Філософські, історичні та психолого-педагогічні основи 

інформатизації освіти. Дослідження процесів розвитку, еволюції та 
конвергенції інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.  

2. Теорія та методика застосування апаратних і програмних 
засобів інформатизації освіти. Системний аналіз процесів 
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту, 
навчання та тренування. 

3. Теоретико-методичні засади створення і розвитку 
комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища, електронного 
науково-освітнього інформаційного простору для комп’ютерної 
підтримки освіти, навчання та тренування в умовах розвитку 
інформаційного суспільства і переходу до суспільства знань. 
Розробка формального апарату описування науково-освітніх 
інформаційних просторів. 

4. Прогностичні дослідження розвитку психолого-педагогічних 
засад і методів навчання на основі інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

5. Теоретико-методичні засади створення та використання 
комп'ютерно орієнтованих систем і засобів навчання. 

6. Науково-педагогічне обґрунтування автоматизованих, 
моделюючих, експертних систем, семантичних та штучних 
нейронних мереж і баз знань, їх створення і впровадження в 
освітню практику.  

7. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні засади 
автоматизації процесів управління в освіті: розробка та 
використання автоматизованих систем організації і планування 
навчально-виховного процесу, електронного документообігу, 
управління навчальним закладом і системою освіти. 

8. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні проблеми 
розробки та використання автоматизованих систем інформаційно-
методичного забезпечення навчально-виховного процесу і 
підтримки наукових досліджень. 

9. Теоретичні та методичні проблеми розробки і використання 
інформаційно-комунікаційних технологій для вимірювання та 
оцінювання рівня навчальних досягнень, моніторингу освітньої 
діяльності, освітнього аудиту і маркетингу. 
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10. Психолого-педагогічні проблеми оцінювання, експертизи й 
апробації інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 

11. Розвиток змісту і розробка методичних систем навчання 
інформатичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних 
технологій у різних галузях освіти. 

12. Теорія та методика підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів інформатизації освіти. 

13. Теоретичні та методичні засади розробки і використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у відкритій освіті: 
мультимедійні, телекомунікаційні технології, технології 
віртуального і розподіленого навчання, технології дистанційного 
навчання, освітньо-наукові технології та ресурси глобальних 
інформаційних мереж. 

14. Психолого-педагогічні проблеми стандартизації та 
сертифікації комп’ютерно-орієнтованих методичних систем і 
засобів навчання. 

15. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні 
проблеми формування і використання електронних ресурсів 
освітніх та наукових матеріалів в умовах єдиного інформаційного 
освітнього простору. 

16. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні основи 
створення і використання освітньо-наукових електронних бібліотек 
та їх мереж. 

17. Теорія та методика використання інформаційних і 
комунікаційних засобів у позаурочній діяльності, забезпечення 
системи інформаційного освітнього консультування та професійної 
орієнтації. 

18. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні засади 
вирішення проблем інформаційної безпеки в галузі освіти, захист 
учасників навчально-виховного процесу від нелегітимних і 
педагогічно невиважених відомостей. 

19. Психолого-педагогічні та морально-етичні проблеми 
навчальних комунікацій у комп'ютерно-орієнтованому навчальному 
середовищі. 

20. Організаційно-педагогічні проблеми дотримання авторських 
прав розробників інтелектуальної власності, поданої в 
електронному вигляді. 
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Спеціальність не включає дослідження в таких предметних 
галузях: 

за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(інформатика, технічні дисципліни, трудове навчання, креслення, 
музичне навчання, образотворче мистецтво, математика, фізика, 
астрономія), а саме: 

 проблеми дистанційного навчання інформатики; 
 система підготовки майбутнього вчителя інформатики до 

використання сучасних інформаційних технологій у 
навчальному процесі; 

 методика вивчення та використання мережевих технологій у 
навчальному процесі у школі та вищому навчальному закладі; 

 методика роботи з електронними навчальними засобами у 
процесі вивчення технічних дисциплін; 

 формування інформаційної, проектної, технологічної культур 
студентів технічних та інженерно-педагогічних 
спеціальностей у процесі вивчення технічних дисциплін; 

 інформаційні технології в методиці трудового навчання, 
методиці навчання образотворчого мистецтва; 

 застосування інформаційних технологій у методиці навчання 
креслення; 

 мультимедійні технології в галузі музичної освіти; 
 сучасні комп’ютерно-інформаційні технології в процесі 

навчання математики; 
 комп’ютерні технології вивчення фізики, астрономії у 

поєднанні з традиційними технологіями в навчальних 
закладах різних типів; 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти: 

 підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної 
освіти; 

 за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання: 
 методологічні та дидактичні засади інформатизації процесу 

навчання; 
за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство: 
 формування та функціонування електронних бібліотек; 
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 мережеві електронні ресурси та технології в 
книготорговельній, бібліотечно-інформаційній, 
бібліографічній діяльності; 

за спеціальностями в галузях фізико-математичних і технічних 
наук (01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем, 05.13.05 – комп'ютерні системи 
та компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.07 – 
автоматизація процесів керування). Спеціальністю 13.00.10 
передбачається лише системне і поглиблене дослідження 
психолого-педагогічних та організаційно-освітніх проблем 
розробки і використання ІКТ [1]. 
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INFORMATION LETERACY / COMPETENCE OF PERSONALITY: 

LEVELS’ CLASSIFICATION 
Fedorov Alexander 

Taganrog State Pedagogical Institute 
The author has the conclusion that the information literacy/competence 
of personality is the totality of the individual’s motives, knowledge, 
skills, and abilities (indicators: motivation, contact, content, perception, 
interpretation/appraisal, activity, and creativity) to select, use, create, 
critically analyze, appraise, and transfer information messages and 
media texts in various forms and genres and to analyze the complex 
processes of information flows and media functioning. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ/КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Федоров Александр Викторович 
Таганрогский государственный педагогический институт 

Автор статьи приходит к выводу, что информационная 
грамотность/компетентность личности это совокупность ее 
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мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: 
мотивационный, контактный, содержательный, перцептивный, 
интерпретационный / оценочный, практико-операционный / 
деятельностный, креативный), способствующих выбору, 
использованию, созданию, критическому анализу, оценке и передаче 
информационных сообщений, текстов в различных видах, формах и 
жанрах, анализу сложных процессов функционирования 
информационных потоков, медиа в социуме. 

 
Как и во многих других странах мира, в России используются 

(часто как синонимы) такие наиболее распространенные термины, 
как «информационная грамотность» (information literacy), 
«информационная культура» (information culture), 
«информационная образованность», «информационная 
компетентность» (information competence), «медиаграмотность» 
(media literacy), «мультимедийная грамотность» (multimedia 
literacy), «компьютерная грамотность», (computer literacy) 
«медиакультура» (media culture), «медиаобразованность», 
«медиакомпетентность», «медийная компетенция» (media 
competence), м т.п. 

Такого рода терминологическую несогласованность выявили, к 
примеру, исследования Н.И.Гендиной, которая провела анализ 
различных определений, связанных с понятием информационной 
культуры и обнаружила, что в современном мире «используется 
неунифицированная терминология, зачастую без четкого 
определения (…), взамен таких близких по смыслу понятий, 
характеризующих знания и умения человека по работе с 
информацией, как «библиотечно-библиографическая культура», 
«культура чтения», «библиотечно-библиографические знания», 
«библиотечно-библиографическая грамотность», все чаще 
используются понятия «компьютерная грамотность», 
«информационная грамотность», «информационная культура» 
[Гендина, 2005, с.21]. 

Рассматривая медиаграмотность (media literacy) как составную и 
важнейшую часть информационной грамотности (information 
literacy), сошлемся на опрос международных экспертов в данной 
области [Fedorov, 2003; Федоров, 2005] по отношению к 
терминологии медиаграмотности, когда довольно большая группа 
экспертов посчитала (и, на наш взгляд, абсолютно обосновано), что 
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медиаграмотность (media literacy) есть результат медиаобразования 
(media education). Но есть и определенные разночтения, смешение 
терминов «медиаобразование» (media education), 
«медиаграмотность» (media literacy) и «изучение медиа» (media 
studies). 

С.И.Ожегов определяет культуру 1) как совокупность 
производственных, общественных и духовных достижений людей; 
2) то же, что и культурность, то есть находящееся на высоком 
уровне культуры, соответствующее ему; 3) разведение, 
выращивание какого-нибудь растения или животного; 4) высокий 
уровень чего-нибудь, высокое развитие умения [Ожегов, 1989, 
с.314]. Исходя из этого, медиакультура (media culture) – 
совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в 
области медиа, а также исторически определенная система их 
воспроизводства и функционирования в социуме; по отношению к 
аудитории медиакультура (или, к примеру, аудиовизуальная 
культура) может выступать системой уровней развития личности 
человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать 
медиатексты, заниматься медиатворчеством, усваивать новые 
знания в области медиа. 

Например, по определению Н.А.Коноваловой медиакультура 
личности - диалоговый способ взаимодействия с информационным 
обществом, включающий ценностный, технологический и 
личностно-творческий компоненты и приводящий к развитию 
субъектов взаимодействия [Коновалова, 2004, с.9]. 

Такой же системой уровней развития личности может выступать 
и информационная культура, которая рассматривается как 
«составная часть общечеловеческой культуры, представляющая 
собой совокупность устойчивых навыков и постоянного 
эффективного применения информационных технологий (ИТ) в 
своей профессиональной деятельности и повседневной практике» 
[Инякин, Горский, 2000, с.8]. 

Н.И.Гендина считает, что «информационная культура личности 
– одна из составляющих общей культуры человека; совокупность 
информационного мировоззрения и системы знаний, умений, 
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность 
по оптимальному удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с использованием как 
традиционных, так и новых информационных технологий. Эта 
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составляющая является важнейшим фактором успешной 
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также 
социальной защищенности личности в информационном обществе» 
[Гендина, 2005, с.21]. 

Согласно Ю.С.Инякину и В.А.Горскому, модель процесса 
формирования информационной культуры личности включает в 
себя компоненты культуры личности (знания, ценностно-целевую 
ориентацию, опыт информационно-познавательной, творческой 
деятельности, коммуникации компоненты информационных 
технологий) по отношению к компонентам информационных 
технологий (базы данных, интернет, телевидение, прикладные 
программы, электронная почта, power point и т.д.) [Инякин, 
Горский, 2000, с.10]. 

По нашему мнению, понятие информационная культура шире, 
чем медиакультура, так как первое относится к сложным 
взаимоотношениям личности с любой информацией, включая, 
разумеется, медийную, а второе - только к сфере контактов 
человека со средствами (массовой) коммуникации. 

Сравнивая традиционные словарные трактовки слов 
«грамотность» и «компетентность», также можно также обнаружить 
их сходство и близость. 

Например, у С.И.Ожегова по словом компетентный понимается 
человек 1)знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь 
области; 2)обладающий компетенцией; а компетенция – как 1)круг 
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 2) круг чьих-
то полномочий, прав [Ожегов, 1989, с.289]. В том же словаре 
грамотный человек трактуется как 1)умеющий читать и писать, а 
также умеющий писать грамматически правильно, без ошибок; 
2)обладающий необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо 
области [Ожегов, 1989, с.147]. 

Можно привести примеры и других определений грамотности, 
компетентности и компетенции, но они в целом отличаются лишь 
стилистически. 

При всем сходстве определений «компетентность» и 
«грамотность» мы склонны согласиться, что в бытовом, широко 
распространенном понимании, «в самом слове «грамотность» есть 
оттенок элементарности, примитивности, отражение самого 
простого, начального уровня образования» [Гендина, 2005, с.21]. 
Вместе с тем, термин компетентность видится нам более адресным 
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и конкретным по отношению к знаниям и умениям человека, чем 
более емкий и многозначный термин культура. 

Терминологический анализ, приведенный выше, привел нас к 
выводу: термины информационная компетентность (information 
competence) медиакомпетентность (media competence) более точно 
определяет суть имеющихся у индивида умений использовать, 
критически анализировать, оценивать и передавать информацию, 
медиатексты в различных видах, формах и жанрах, анализировать 
сложные информационные процессы и процессы функ-
ционирования медиа в социуме. При этом медиакомпетентность 
можно рассматривать как составную часть более широкого понятия 
информационная компетентность. 

Естественно, предполагается, что информационная 
компетентность человека может и должна совершенствоваться в 
течение всей его жизни (life-long learning). Это касается учащихся 
школ и вузов, работающей части населения и пенсионеров (в 
России известен, к примеру, интересный опыт развития 
информационной грамотности пенсионеров при Центре 
медиаобразования Южно-Уральского университета в Челябинске). 

К сожалению, существует опасность фактического сужения 
информационной грамотности/компетентности до уровней 
компьютерной грамотности или интернет-грамотности (что можно 
наблюдать на практике и в деятельности ряда российских 
организаций и ассоциаций). На наш взгляд, в этом случае 
игнорируются такие влиятельные и массовые информационные 
каналы, как печать, пресса, телевидение, радио, кинематограф, что 
является явной дискриминацией в подходе к проблеме. 

Классификация показателей информационной грамотности / 
компетентности личности составлена нами (см. таб.1) с учетом 
подходов указанных выше российских и ведущих западных 
специалистов [Bowker, 1991; Hart, 1997, p.202; Buckingham and 
Sefton-Green, 1997, p.285 и др.]: «агентства медиа» (изучение 
работы, функций и целей создателей медиатекстов), «категории 
медиа» (изучение типологии - видов и жанров медиа/медиатекстов), 
«технологии медиа» (изучение способов/технологий создания 
медиатекстов), «языки медиа» (изучение медийных языков, то есть 
вербального, аудиовизуального, монтажного ряда медиатекстов), 
«репрезентации медиа» (изучение способов представления, 
переосмысления действительности в медиатекстах, авторских 
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концепций и т.д.), «аудитории медиа» (изучение типологии 
аудитории, типологии медиавосприятия). 

При этом у каждого из семи показателей информационной 
грамотности/компетентности мы выделили высокий, средний и 
низкий уровни развития. Бесспорно, такого рода типология 
достаточно условна, однако дает представление о 
дифференцированном подходе к развитию информационной 
грамотноcти/компетентности, когда при наличии высоких уровней 
контактного или креативного показателей возможен средний или 
даже низкий уровень информационного и оценочного показателей. 
Если же говорить об уровнях перцептивного показателя, то у 
многих людей при наличии ярко выраженного одного показателя 
(скажем, «первичной идентификации») остальные могут 
проявляться в неразвитом, «свернутом» состоянии. Несомненно 
одно: без развитого медиавосприятия и способности к анализу и 
оценке медиатекстов невозможно говорить о высоком уровне 
информационной грамотности/компетентности человека. Ни ни 
частота общения с медиа, ни практические умения создавать 
информационные/медиатексты не могут сами по себе сделать 
индивида информационно грамотным/компетентным. 

Таблица 1 
Классификация показателей информационной 

грамотности/компетентности личности 
Показатели 

информационной 
грамотности/ 

компетентности: 

Расшифровка содержания показателей 
информационной грамотности / 

компетентности личности: 
 

мотивационный мотивы контакта с информационным 
потоком: жанровые, тематические, 
эмоциональные, гносеологические, 
гедонистические, психологические, 
моральные, интеллектуальные, 
эстетические, терапевтические и др. 

контактный частота общения/контакта с 
информационным потоком 

содержательный знания терминологии, теории и истории 
(массовой) коммуникации 
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перцептивный способности к восприятию 
информационного потока (включая 
медиатексты). 

интерпретационны
й / оценочный 

умения критически анализировать процесс 
функционирования информа-ционных 
потоков, медиа в социуме и медиатексты 
разных видов и жанров на основе 
определенных уровней развития 
восприятия и критического мышления  

практико- 
операционный 

(деятельностный) 

умения выбирать ту или иную 
информацию медиа, создавать / 
распространять собственную информа-
цию, умения самообразования в 
информационной сфере 

креативный наличие творческого начала в раз-личных 
аспектах информационной (и медийной) 
деятельности (перцептивной, игровой, 
художественной, исследовательской и др.). 

Итак, мы приходим к выводу, что информационная 
грамотность/компетентность личности это совокупность ее 
мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: 
мотивационный, контактный, содержательный, перцептивный, 
интерпретационный / оценочный, практико-операционный / 
деятельностный, креативный), способствующих выбору, 
использованию, созданию, критическому анализу, оценке и 
передаче информационных сообщений, текстов в различных видах, 
формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования 
информационных потоков, медиа в социуме. 
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України, м. Київ, Україна 
У статті розглянуто актуальні питання щодо застосування 
інформаційних технологій в освіті. 

 
Ефективним засобом подолання кризових явищ у навчальному 

процесі є використання інноваційно-інформаційних технологій. Але 
в даний час ефективність реального застосування інформаційно-
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комунікаційних технологій та електронних навчальних засобів є 
нижчою від очікуваної. Отже, в даних умовах виникає необхідність 
комплексних досліджень, які охоплюють питання застосування 
інформаційних технологій. 

Науковими дослідженнями щодо використання новітніх 
інформаційних систем та технологій в освіті займаються такі вчені 
як Гуревич Р.С., Єршов А.П., Жалдак М.І., В.М. Монахов, Морзе 
Н.В., Співаковський О.В., Філатов О.К. та інші. 

Метою даної статті є аналіз новітніх інноваційно-інформаційних 
технологій в освіті. 

Нині одним із пріоритетних напрямів в галузі освіти є розвиток 
технологічних інновацій. Телекомунікації сприяють розширенню 
освітнього простору, його глобалізації, наданню освітніх послуг 
незалежно від територіальних і національних кордонів. 

Інноваційний підхід включає в себе нові моделі управлінської 
діяльності, такі як: системний та ситуаційний підходи, програмне, 
цільове, оптимізаційне управління, управління якістю освіти та 
інформаційно-інноваційними підходами. 

За визначенням ЮНЕСКО, технологія навчання – це в 
загальному розумінні системний метод створення, застосування і 
визначення всього процесу навчання і засвоєння знань з 
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який 
ставить своїм завданням оптимізацію освіти [1, с.331]. 

Також загальновідомим є те, що інформаційна технологія (IT) – 
це сукупність методів і процедур, які реалізують функції збору, 
передачі, обробки, зберігання та доведення до користувачів 
інформації в організаційно-управлінських системах з 
використанням обраного комплексу технічних засобів [3]. 

Сфера застосування інформаційно-телекомунікаційних 
технологій включає в себе різні засоби, починаючи від електронної 
пошти до системного аналізу та систем підтримки прийняття 
рішень. 

Звідси інформаційні технології умовно можна поділити на базові 
та прикладні. До базових інформаційних технологій відносяться 
телекомунікації обчислювальної техніки, інформаційні бази даних, 
експертні системи, web технології, інформаційно-пошукові системи 
та економіко-математичні технології. Прикладними ІТ є 
дистанційне навчання, системи підтримки прийняття управлінських 
рішень тощо. 
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Важливою особливістю інформаційної технології є створення 
комп’ютерних мереж, для спільного використання загальних 
інформаційних ресурсів. За допомогою локальних мереж 
відбувається обмін файлами, документами, різною інформацією, 
реалізуються елементи “безпаперової” технології обробки даних, 
організується “електронна пошта” тощо. 

Варто зазначити, що створення локальних та глобальних мереж 
сприяють організації розподільної обробки даних. Для цього 
створюються розподільні бази даних, які являють собою сукупність 
баз даних, фізично розміщених на різноманітних ЕОМ та рівнях 
системи, які об’єднані в мережу і підтримуються однією або 
кількома СУБД. 

Різновидом інтелектуальних інформаційних технологій є 
iнформацiйно-пошуковi системи – сукупність методів і засобів, 
призначених для зберігання та пошуку документів, відомостей про 
них чи певних фактів [3]. Отже, головне завдання iнформацiйно-
пошукових систем полягає в тому, щоб iз сукупності даних, які 
належать до системи, знайти й вибрати ті, які найбільше 
відповідають інформаційним потребам користувача. 

Одним із головних етапів розвитку інформаційних технологій в 
освіті є використання експертних систем. Експертна система - це 
інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та 
аналітичні здібності кількох експертів у відношенні до деякої галузі 
застосування і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, 
тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань 
(консультування, навчання, діагностика, тестування, проектування 
тощо) без присутності експерта [2]. Ідея експертних систем полягає 
у розподіленні знань спеціалістів у відносно вузькій предметній 
області, з подальшою їх обробкою на комп’ютері та наступному 
використанні у процесі формування висновків під час розв’язування 
проблем у певній області. Також варто зазначити, що до 
перспективних шляхів реалізації ідей відкритої освіти належить 
впровадження системи дистанційного навчання з використанням 
інтернет-технологій. Дистанційна освіта забезпечує навчання 
користувачеві з будь-якого місця земної кулі, використовуючи при 
цьому лише комп’ютер та мережу Інтернет. 

Отже, запровадження інформаційних технологій у навчанні 
розв’язує найактуальніші проблеми системи освіти, а саме: 
удосконалення процесу навчання, підвищення його ефективності та 
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якості, проведення моніторингу результатів навчання, управління 
навчальними закладами. 
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The following issues are highlighted: the main stages and challenges of 
the Information Society in Russia; the asymmetry of supply and demand; 
lack of civic education and training of state and municipal employees in 
the use of ICT; "Digital Divide" in the mentality; who organizes the 
information society in Russia? 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН К 
АКТИВНОЙ ЖИЗНИ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Айгистов Александр Анатольевич  
Российское Агентство развития информационного общества 

(РАРИО), Россия, Москва 
Освещены следующие вопросы: основные этапы и проблемы 
развития информационного общества в России; асимметрия 
развития спроса и предложения; отсутствие системы обучения 
граждан и подготовки государственных и муниципальных 
служащих в сфере использования ИКТ; «Цифровой разрыв» в 
ментальности; кто в России организует развитие 
информационного общества? 
 

Введение 
Нынешний этап развития человеческого общества в части 

отношения к информации характеризуется следующим: 
 постиндустриальное общество является информационным 

обществом (ИО); 
 информация стала фактором производства; 
 ноосфера превращается в инфосферу; 
 более 90% мировой информации содержится в электронном 

виде. 
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Правовые основы становления информационного общества в 
мире закреплены в следующих основополагающих документах: 

 Окинавская хартия глобального информационного общества 
(2000, G8) 

 Резолюции ООН «Использование ИКТ в целях развития» 
(2003, 2008) 

 Документы Всемирного саммита по информационному 
обществу (2003-2008, WSIS) 

 Этический кодекс информационного общества 
 Стратегия развития информационного общества в России 

(2008). 
Очевидно, что Россия, следуя в фарватере общемировой 

тенденции формирования информационного общества, активно 
вошла в этот процесс в середине первого десятилетия ХХI века. 

Развитие информационного общества в Российской Федерации 
базируется на следующих принципах, которые определены 
Стратегией развития информационного общества в Российской 
Федерации: 

 партнерство государства, бизнеса и гражданского общества; 
 свобода и равенство доступа к информации и знаниям; 
 поддержка отечественных производителей продукции и услуг 

в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий;  

 содействие развитию международного сотрудничества в 
сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

 обеспечение национальной безопасности в информационной 
сфере. 

Предполагается, что для решения поставленных задач 
государство: 

 разрабатывает основные мероприятия по развитию 
информационного общества, создает условия для их 
выполнения во взаимодействии с бизнесом и гражданским 
обществом; 

 определяет контрольные значения показателей развития 
информационного общества в Российской Федерации; 

 обеспечивает развитие законодательства и 
совершенствование правоприменительной практики в области 
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использования информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

 создает благоприятные условия для интенсивного развития 
науки, образования и культуры, разработки и внедрения в 
производство наукоемких информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

 обеспечивает повышение качества и оперативности 
предоставления государственных услуг организациям и 
гражданам на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

 создает условия для равного доступа граждан к информации; 
 использует возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий для укрепления 
обороноспособности страны и безопасности государства. 

Основные этапы и проблемы развития информационного 
общества в России 

Можно обозначить следующие этапы становления 
информационного общества в России 

2002 – принятие ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)», 
появление сайтов органов государственной власти; 

2003 – развитие сети общественного доступа к информационным 
ресурсам Интернета; 

2004 – внедрение ИКТ и функциональных информационных 
систем в органах государственной власти; 

2005 – наполнение сайтов органов исполнительной, 
законодательной, судебной власти, создание порталов для оказания 
электронных услуг; 

2006 – разворачивание программы «электронный гражданин» в 
ряде субъектов РФ; 

2007 – апробация элементов «электронного правительства»; 
2008 – принятие Стратегии развития информационного 

общества; 
2009 – формирование программ развития информационного 

общества и электронного правительства; 
2010 – обсуждение и принятие ФЦП «Информационное 

общество 2011-2020». 
От упрощенного понимания того, что является необходимым 

условием вовлеченности человека в процесс самореализации в 
условиях информационного общества (компьютер), мы пришли к 
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пониманию того, что только единство ИКТ, информационных 
ресурсов и навыков их использования может обеспечить человеку 
минимально необходимый базис для социальной адаптации в 
современных условиях жизни. 

Проблемы развития информационного общества в России можно 
разделить на 4 группы. 

Асимметрия развития спроса и предложения 
Поддержка государства в последние годы была ориентирована 

на стимулирование отечественного бизнеса в сфере ИКТ, то есть 
предложения информационных услуг. На формирование 
адекватного спроса со стороны внутреннего рынка и, прежде всего, 
индивидуальных потребителей, граждан, внимание обращалось 
гораздо меньше. Идея экспортно-ориентированного ИКТ сектора, 
развитие зоны оффшорного программирования, по примеру Индии, 
владела умами наших чиновников, активно продвигавших идеи 
строительства технопарков для ИКТ - компаний, разрабатывавших 
комплексы мер всевозможной поддержки их деятельности. Увы, 
приходится признать, что в мировом разделении труда наши ИКТ 
компании не заняли большего места, чем они могли бы занять и без 
государственной поддержки. На отечественном рынке даже те 
компании, которые от тривиальной поставки компьютерной 
техники перешли в ранг системных интеграторов, не смогли 
справиться с ролью ведущих и направляющих при оптимизации 
управленческих процессов (перед внедрением ИКТ), прежде всего, 
в государственном секторе. Об этом свидетельствует слабое 
приближение к сервисам электронного государства при огромных 
бюджетах, затраченных за последние 10 лет на информатизацию 
органов государственной власти. 

Отсутствие системы обучения граждан и подготовки 
государственных и муниципальных служащих в сфере 
использования ИКТ 

Организаторы государственной политики информатизации еще 
далеки от осознания того, что, делая ставку в масштабных проектах 
на бизнес – структуры и органы власти, они все также продолжают 
иметь дело с гражданами. Гражданами, плохо обученными, иногда 
агрессивно сопротивляющимися, чаще всего имеющими самые 
поверхностные знания о том, какую экономию сил и средств им 
могут обеспечить правильно применяемые информационные 
технологии. И если об обучении этих граждан, работающих на 
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частных предприятиях, печется собственник, то об обучении 
чиновников и работников бюджетной сферы мало кто хлопочет. 

Системы подготовки государственных и муниципальных 
служащих в сфере использования ИКТ в стране нет. Еще несколько 
лет назад даже попытка провести тестирование уровня знаний 
государственных служащих в ряде субъектов РФ вызывала 
противодействие со стороны юридических подразделений органов 
власти. Это обосновывалось отсутствием таких требований в 
законодательстве о государственной гражданской службе. Эти 
требования отсутствуют и в настоящее время, однако назрела 
необходимость выработки национального стандарта 
информационной грамотности государственных и муниципальных 
служащих и всеобщего их обучения.  

Обучение получателей услуг, тех самых граждан, которые стоят 
«по ту сторону власти» - также проблема государственная. И 
попытки реализовать проекты по оказанию гражданам электронных 
услуг обречены, если не будут подкреплены соответствующей 
системой обучения. 

Граждане плохо осознали, что развитие информационного 
общества уже нельзя отменить. 

Почти четверть века тому назад в период реформирования 
советской плановой экономики и перехода к рыночным принципам 
хозяйствования вопрос о своем месте в этом процессе, так или 
иначе, вынужден был решать каждый экономически активный член 
общества. Даже позиция «меня это не касается» все равно была 
определенным ответом на вызов того времени и чаще всего 
отбрасывала человека на обочину экономической жизни. 

Абсолютно схожая ситуация наблюдается и сейчас в отношении 
места каждого гражданина в системе координат информационного 
общества. Да, можно считать, что лично тебе компьютер не нужен и 
неинтересен, а Интернет имеет порочное влияние на умы… Однако 
не стоит забывать при этом, что все больше общественных функций 
переходит в разряд электронных, выполняемых только с помощью 
ИКТ – продажа железнодорожных и авиабилетов, обеспечение 
социально незащищенных групп граждан через пластиковые карты, 
обслуживание приборов учета потребляемых гражданами ЖК 
услуг… Можно попытаться оценить, сколько денег мы теряем, 
когда покупаем лекарства в первой попавшейся аптеке, без 
получения интернет-справки о стоимости лекарства в аптеках 
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города, когда заказываем путевки у туроператора, не желая освоить 
самостоятельное бронирование гостиниц в местах своих поездок, 
покупаем дорогостоящие товары в магазинах, когда нам доступны 
интернет-магазины с доставкой тех же товаров на дом, но по более 
низким ценам. И это только финансовые потери – практически 
невозможно оценить потери от неполученного образования, 
упущенной вакансии при трудоустройстве, утраты коммуникации с 
близкими людьми или несостоявшейся вовремя консультации 
врача. 

«Цифровой разрыв» в ментальности, а не в технических 
средствах 

Задачей информатизации в последнее время было создание 
технической инфраструктуры, поставка компьютеров, прокладка 
сетей и разработка программных решений. Со временем пришло 
понимание того, что нужно эти ресурсы наполнять содержанием, и 
тогда государственные деньги пошли на разработку контента 
порталов и сайтов. И никто не задумался о том, какой процент 
людей в России сможет этими ресурсами адекватно пользоваться. 

Сегодня вопросу массовой компьютерной грамотности уделяется 
большое внимание на самом высоком уровне: в своем выступлении 
на Президиуме Госсовета (июль 2008 г., Петрозаводск), Президент 
России Дмитрий Медведев в частности сказал: «Эксперты 
полагают, что информационный капитал личности - это очень 
значимый ресурс, особенно в нашу эпоху. Поэтому разница в 
информационной подготовке, информационных возможностях, 
которые существуют между людьми, живущими в нашей стране, и 
создаёт так называемый информационный разрыв, или цифровой 
разрыв, цифровое неравенство. Когда те, кто живёт в крупном 
столичном городе, обладают практически любыми возможностями 
и по доступу в сеть Интернет, и по использованию мобильных 
средств связи, а те, кто живёт в небольших населённых пунктах, не 
обладают практически никакими. Вот это цифровое неравенство, 
цифровой разрыв мы должны преодолеть».  

Группой риска являются в основном люди возрастной группы 
40+, которые оказались за границами государственных программ 
обучения основам работы на компьютере и в сети Интернет, 
введенных в школах и ВУЗах не так давно. «Под удар» попадают 
также работники бюджетной сферы, бывшие военнослужащие, 
уволенные в запас, а также лица физического труда, инвалиды и 
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малообеспеченные граждане. Они оказываются 
неконкурентоспособными на рынке труда. Также они не могут 
воспользоваться преимуществами, которые дают компьютерные 
сети. В частности, не могут оперативно получить сведения об 
изменениях в законодательстве, об основных событиях, 
происходящих в стране, выбирать наиболее выгодные тарифы 
авиаперевозчиков, пользоваться бесплатными информационными 
услугами, предоставляемыми не только коммерческими, но и 
государственными структурами (справки о социальных льготах, 
формы официальных документов, бланков). Отсутствие навыков 
пользования компьютером приводят к тому, что пожилые люди 
боятся пользоваться такими аппаратами как банкоматы, пункты 
приема платежей, информационные киоски. 

Государство предлагает удобные электронные услуги, но те, 
кому они предлагаются, часто не знают, как ими воспользоваться. 
Согласно Стратегии развития информационного общества к 2015 
году все государственные услуги должны быть переведены в 
электронную форму, а это значит, что мы должны и будем жить в 
формате электронного государства. Поэтому сегодня главное - это 
привить гражданам зачатки информационной культуры и провести 
компьютерный ликбез. 

Обзор проблем, которые обозначились в ходе становление 
информационного общества в нашей стране, приводит к 
необходимости оценки тех сил, которые смогут на следующих 
этапах построения информационного общества внести 
максимальный вклад в его поступательное развитие. 

Кто в России организует развитие информационного 
общества? 

До сих пор вопросы информатизации находятся в руках 
уполномоченных органов государственной власти на федеральном 
и региональном уровне, а также ИКТ специалистов бизнес 
структур, обеспечивающих разработку и внедрение 
соответствующих решений. Таким образом, граждане и 
представляющие их общественные организации полностью 
устранены из процесса построения информационного общества. Им 
отведена роль пассивных потребителей результатов тех решений, 
которые для них, но без них, принимают чиновники и бизнесмены. 
«Государственный аппарат у нас - это и самый большой 
работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, 
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сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ» 
(из Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
Федеральному собранию РФ). Поэтому и выращивание механизмов 
обратной связи в целом, и при построении информационного 
общества в частности, пока не стало первоочередной задачей 
представителей властных структур. 

Показательно, что Общественная палата РФ, организовавшая 29 
октября 2008 г. первые в России общественные слушания на тему 
«Информационное общество - стратегия развития», не имела 
возможности для диалога с представителями уполномоченных 
федеральных органов государственной власти, они попросту не 
сочли необходимым и обязательным направить на это мероприятие 
своих представителей. 

Тем не менее, Общественная палата РФ и представители 
гражданского общества готовы к сотрудничеству и взаимодействию 
со всеми участниками процесса построения информационного 
общества, среди которых основными представляются: 

1. Высшие и федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти (Президент Российской Федерации, Совет 
Безопасности, Администрация Президента РФ, Федеральное 
собрание РФ, Правительство Российской Федерации, Минкомсвязи 
России, ФАИТ, другие федеральные органы власти) 

Следует отметить, что построение элементов «электронного 
правительства», охватывающего сферу деятельности 
исполнительной власти, сопровождается активным процессом 
информатизации законодательной и судебной ветвей власти, что 
демонстрирует процесс становления «электронного государства» в 
целом. «Электронное государство» в свою очередь является 
элементом единого информационного общества, куда кроме него 
включен «электронный бизнес» (то есть бизнес, осуществляемый с 
использованием ИКТ) и «электронные граждане» (то есть граждане, 
владеющие навыками использования ИКТ для решения своих 
жизненных задач). 

2. Координационные органы при федеральных органах 
государственной власти (Совет при Президенте РФ по развитию 
информационного общества, Правительственная комиссия по 
проведению административной реформы, Комиссия по 
информатизации Сенаторского клуба СФ РФ, Совет главных 
конструкторов региональной информатизации и др.). 
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3. Региональные органы исполнительной власти и их 
подразделения, уполномоченные на ведение работ в области 
региональной информатизации, проведения административной 
реформы и оказания электронных услуг, построения электронного 
государства и информационного общества и др. 

4. Профессиональные объединения, представляющие интересы 
интернет-сообщества, бизнес-структур, профессиональных 
проектных менеджеров в сфере развития информационного 
общества (РСПП, ИНСОР, ИРИО, МОО «Информация для всех», 
Институт развития свободы информации, ЦСК ЭПР, ПРИОР-
Северо-Запад и др.) 

Общественные организации (Общественная палата Российской 
Федерации и Рабочая группа по развитию информационного 
общества, Российское агентство развития информационного 
общества (РАРИО), Общественный Совет по социальной рекламе 
СЗФО, региональные общественные организации инвалидов, 
пенсионеров, малого бизнеса, защиты прав потребителей, 
молодежи). 

Международные и зарубежные организации – партнеры 
(например, «Европейские единые компьютерные права», Группа 
друзей Конвенции по правам инвалидов и др.) 

Особенность России, как страны с еще не очень давними и 
непрочными демократическими традициями: создаваемые 
властными структурами органы (совещательные, координирующие, 
консультационные), множатся, а результаты движения к 
информационному обществу все менее заметны, поскольку 
полномочия этих органов дублируют друг друга, а единый 
ответственный за процесс не определен. В таких условиях, с учетом 
крайне низкого в России уровня персональной 
договороспособности, деятельность по построению 
информационного общества превращается этими многочисленными 
структурами в постоянное согласование несогласуемых интересов.  

Очевидно, что представительство гражданского общества в 
данной иерархии находится на таком уровне, когда его голос пока 
слабо слышим на тех этажах, где принимаются решения по 
развитию информационного общества в России. Опыт же 
европейских стран показывает: заказ на электронные услуги власти 
гражданам формируют сами граждане через мощные общественные 
организации потребителей этих услуг (Норвегия, Ирландия и др. 
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страны). Характерно, что в выступлении Д.А. Медведева на 
Гражданском Форуме (январь 2008 г.) было сказано о том, что «есть 
две позиции, два возможных пути развития неправительственных 
организаций, некоммерческих организаций. Один из них жесткий, 
когда они находятся в оппозиции, по сути, пребывают в состоянии 
борьбы с государством. Второй путь – реальная черновая работа с 
людьми по защите их прав, по отстаиванию гражданских свобод. 
Этот путь, - продолжил Д.А. Медведев, - мне, конечно, 
представляется самым перспективным и самым сложным…».  

Важность социального аспекта информатизации была признана в 
европейских странах, население которых обучается навыкам 
использования ИКТ в рамках национальных и международных 
программ. Обсуждению механизмов решения указанной задачи, а 
также иных вопросов построения информационного общества, 
посвятила свою работу в 2006-2009 годах Рабочая группа 
Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
информационного общества.  

В 2007 году члены и постоянные эксперты Рабочей группы по 
развитию информационного общества приняли решение о создании 
Российского агентства развития информационного общества 
(РАРИО) с целью содействия развитию информационного общества 
и гражданских инициатив в среде пользователей информационных 
услуг, распространения «лучших практик» создания элементов 
информационного общества, повышение информационной 
грамотности и формирования информационной культуры в 
обществе. 

В апреле 2008 года было образовано Российское агентство 
развития информационного общества, которое видит свою миссию 
в следующем: 

 практически содействовать развитию информационного 
общества в России; 

 вовлечь различные категории граждан, в том числе и тех, кто 
не владеет навыками использования компьютерных 
технологий, в процесс самообразования, познания 
преимуществ и использования навыков жизни в 
информационном обществе, 

 сплотить вокруг идеи эффективного использования сетевых 
информационных ресурсов и электронных услуг различные 



 341 

слои общества, активизировать гражданские и общественные 
инициативы в этой сфере;  

 способствовать продвижению в массы идеологии 
инновационного использования сети Интернет для развития 
человеческого капитала российского общества. 

Сфера деятельности Российского Агентства развития 
информационного общества: 

 представление интересов граждан в органах государственной 
власти и местного самоуправления; 

 экспертная оценка перспективных направлений 
государственной стратегии формирования информационного 
общества и выработка рекомендаций по ее проведению; 

 исследование общественного мнения по вопросам 
удовлетворенности граждан уровнем развития и сервисами 
информационного общества; 

 экспертная оценка готовности общества к восприятию ИКТ 
услуг; 

 участие в обсуждении законодательных инициатив различных 
уровней с точки зрения учета интересов граждан в области 
развития информационного общества; 

 пропаганда ценностей информационного общества 
средствами социальной рекламы, а также с использованием 
программ массового обучения граждан основам ИКТ; 

 воспитание духовно-нравственных и патриотических 
ценностей в рамках формирования информационного 
общества; 

 сохранение и приумножение информационно-культурного 
наследия страны. 

Главным стратегическим проектом Агентства является 
Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ!» 

Патронат Фестиваля осуществляет Рабочая группа 
Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
информационного общества. Поддержка – Федеральное агентство 
по делам молодежи, Федеральное агентство по информационным 
технологиям, Министерство промышленности и торговли РФ, 
Министерство иностранных дел РФ, Торгово-промышленная палата 
РФ. 



 342 

Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ!» стал 
новым уникальным проектом, организованным в рамках реализации 
Стратегии развития информационного общества в РФ, 
представляющим собой серию форумных научно-практических, 
образовательных, просветительских мероприятий, которые будут 
проходить ежегодно. 

Сверхзадача Фестиваля - привлечь внимание органов власти, 
бизнеса, институтов гражданского общества к вопросу широкого 
вовлечения различных категорий граждан (в том числе и тех, кто не 
владеет навыками использования компьютерных технологий) в 
процесс самообразования, познания преимуществ использования 
навыков жизни в информационном обществе; а также сплотить 
вокруг идеи эффективного использования сетевых 
информационных ресурсов и электронных услуг различные слои 
общества, активизировать гражданские и общественные 
инициативы в этой сфере. 

По итогам проведения Фестиваля в 2009 – 2010 гг. созданы во 
многих учебных заведениях и детских садах страны специальные 
библиотеки по компьютерной и медиа- грамотности; в СМИ 
организован выход специальных проектов, популяризирующих 
преимущества активной жизни граждан в информационном 
обществе; при администрациях регионов инициированы и созданы 
общественные комиссии и советы по духовности и нравственности, 
а также по социальной защите населения; началась адаптация 
интернет-представительств органов власти с учётом вступившего в 
силу 1 января 2009 года ГОСТа 52872-2007 «Требования 
доступности для инвалидов по зрению»; по инициативе 
администраций регионов силами общественных организаций, школ, 
институтов и библиотек для обучения населения навыкам 
компьютерной грамотности созданы и функционируют 
компьютерные классы Всероссийского детско-юношеского и 
молодежного движения «Тимуровцы информационного общества» 
(в т.ч. и для обучения инвалидов); при поддержке региональных 
администраций для социально-незащищенных категорий граждан 
созданы «Банки компьютеров second hand» (в т.ч. и для инвалидов), 
организованы прямые поставки дешевой компьютерной техники от 
производителей и др. 

Проекты РАРИО, направленные на ликвидацию цифрового 
неравенства и развитие информационного общества в РФ: 



 343 

- Всероссийское детско-юношеское и молодежное 
тимуровское (добровольческое) движение по направлению 
«Тимуровцы информационного общества» 

Новое тимуровское движение направляет свою деятельность на 
организацию обучения лиц старшего поколения навыкам 
использования ИКТ силами школьников и студентов. 

- Всероссийская программа обучения компьютерной 
грамотности «КиберЛИКБЕЗ» 

Новый уникальный комплексный проект обучения широких масс 
населения использованию ресурсов информационного общества, в 
т.ч. электронного государства, который в будущем должен стать 
обязательной частью программ переподготовки кадров и 
национальным стандартом знаний в области компьютерных 
технологий для начинающих пользователей. 

- Ежегодный международный конкурс интернет-проектов 
«Золотая паутина» (www.goldweb.tv) 

Целью конкурса является демонстрация лучшего опыта 
применения Интернет-технологий в развитии информационного 
общества. 

- Национальная премия за вклад в развитие 
информационного общества в Российской Федерации 

Всероссийский Конкурс на присуждение премии лучшим 
проектам и персоналиям в области развития информационного 
общества. Инициирован Рабочей группой Общественной палаты РФ 
по развитию информационного общества. 

Заключение 
Международный опыт показывает, что информационные и 

телекоммуникационные технологии уже стали локомотивом 
социально-экономического развития многих стран мира, а 
обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к 
информации - одной из важнейших задач государств. 

Развитие информационного общества в Российской Федерации 
должно основываться, в первую очередь, на принципах партнерства 
государства, бизнеса и гражданского общества; свободы и 
равенства доступа к информации и знаниям; поддержки 
отечественных производителей продукции и услуг в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
содействия развитию международного сотрудничества в сфере 
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информационных и телекоммуникационных технологий; 
обеспечения национальной безопасности в информационной сфере. 

В условиях быстро развивающегося информационного общества 
в Российской Федерации сложилась неприемлемая ситуация, когда 
интересы граждан - членов этого общества - фактически не 
учитываются органами власти, проводящими в стране политику 
информатизации. Недостаточно внимательно относятся к 
гражданам представители бизнеса информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Это отражается в 
практических проектах создания элементов информационного 
общества, электронного государства и электронной коммерции. 

Информационный разрыв сегодня – это не отсутствие 
компьютера, а несформированная потребность человека быть 
членом информационного сообщества. 

Пропаганда, обучение, воспитание первичных навыков 
электронных коммуникаций – вот задачи, решению которых в 
Российской Федерации следует уделять пристальное внимание. 
 

TRAINING USERS OF REGIONS’ DEVELOPMENT MONITORING 
SYSTEM ON THE PRINCIPLES OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
Artemenko Viktor 

Lviv Academy of Commerce, Lviv, Ukraine 
The basis of methodological support monitoring of regional development 
in Ukraine, based on modern information and communication 
technologies is considered. It is a question of the system efficiency, 
which affects a number of factors caused by the unwillingness of 
managers and specialists of regional management to apply the generated 
tools. Under such conditions are likely policy implementation monitoring 
system may not give the desired effect. To address issues of effective 
implementation of the system are invited to post on its web server, 
electronic materials and distance learning courses which provide remote 
users familiarization with the possibilities of monitoring and support 
acquisition of knowledge and skills for effective use the tools of 
monitoring. 
 
 
 
 



 345 

НАВЧАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ЗАСАДАХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Артеменко В.Б. 

Львівська комерційна академия, Львів, Україна 
Розглядаються основи щодо методологічної підтримки 
користувачів системи моніторингу розвитку регіонів України, 
засновані на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях. 
Йдеться про ефективність використання даної системи, на яку 
впливатиме низка факторів, обумовлених неготовністю керівників 
та спеціалістів органів регіонального управління застосовувати 
створюваний інструментарій. За таких умов, ймовірно, політика 
запровадження системи моніторингу може не дати бажаного 
ефекту. Для розв’язання питань ефективного впровадження цієї 
системи пропонується розмістити на її веб-сервері електронні 
матеріали та дистанційні навчальні курси, які забезпечуватимуть 
віддаленим користувачам ознайомлення з можливостями системи 
моніторингу і підтримку надбання знань і навичок для ефективного 
використання інструментальних засобів моніторингу. 
 

Під час розроблення сучасної політики соціально-економічного 
розвитку регіонів актуальним є пошук відповідей на питання про те, 
як слід оцінювати пріоритети та стратегії, на засадах яких єдиних 
критеріїв обґрунтовувати прийняття рішень органами управління на 
державному, регіональному, місцевому рівні. Це передбачає цільове 
спостереження значної кількості соціально-економічних показників, 
удосконалення інформаційного забезпечення керівників та фахівців 
указаних органів управління. 

Відомо, що в інформаційному забезпеченні органів управління 
соціально-економічним розвитком регіонів особливе місце займає 
моніторинг. Про його місце та роль як основи підтримки прийняття 
управлінських рішень йдеться в Законі України “Про Національну 
програму інформатизації” [1] і Постанові КМУ “Про запровадження 
моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і 
Севастопольської міських державних адміністрацій” [2]. 

В аналізованих дослідженнях [3] недостатньо уваги приділяється 
методології моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів 
на засадах стратегічних пріоритетів, які спрямовані на підвищення 
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якості життя їхнього населення. Відсутня також єдність думок щодо 
показників моніторингу, інструментарію моніторингових оцінювань 
ефективності регіонального соціально-економічного розвитку. 

На наш погляд, стратегічним завданням соціально-економічного 
розвитку регіонів є створення міцних засад для послідовного 
підвищення якості життя населення. Тому сучасна методологія 
моніторингу має забезпечувати оцінку ефективності соціально-
економічного розвитку регіонів України на засадах інтегральних 
індикаторів якості життя населення. 

У роботі [4] висвітлені методологічні засади побудови системи 
синтетичних індикаторів якості життя населення регіонів. Йдеться 
про використання ідей факторного аналізу, спрямовані на згортання 
певних наборів статистичних показників у регіональні синтетичні 
індикатори якості життя. Пріоритетним напрямом у практичному 
використанні побудованих індикаторів є створення інформаційно-
аналітичної системи соціально-економічного моніторингу розвитку 
регіонів (ІАС-СЕМРР). 

Мета даної статті – обґрунтувати нові підходи до розроблення 
методологічного забезпечення користувачів ІАС-СЕМРР, засновані 
на використанні дистанційних освітніх технологій. 

Позитивні аспекти проаналізованих підходів, які варто врахувати 
в процесі розроблення ІАС-СЕМРР [3], є забезпечення її віддаленим 
користувачам доступу до результатів моніторингу на базі сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і ресурсів Інтернет. 
Однак для кінцевих користувачів методологія побудови і методика 
практичного застосування показників-індикаторів розвитку регіонів 
є закритими. Невизначеною також залишається і цільова аудиторія, 
на яку орієнтовані результати моніторингу. 

На рис. 1 представлена загальна структурна схема інформаційно-
аналітичної системи СЕМРР. 
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Рис. 1. Структурна схема ІАС-СЕМРР 

З рис. 1 видно, що розроблення системи СЕМРР передбачається 
на засадах ІКТ, які ґрунтуються на концепції баз та сховищ даних 
(Data Warehousing), методах та засобах добування даних (Data 
Mining). Набір саме цих інструментів і складає ядро ІАС-СЕМРР, 
що дозволяє ефективно зберігати великі багатовимірні масиви 
даних і виявляти сховані правила та закономірності у цих масивах 
інформації. Вибір методу залежить від типу наявних даних та від 
того, яку вихідну інформацію необхідно одержати. Ось деякі 
приклади можливих методів ІАС-СЕМРР: класифікація, множинна 
регресія, факторний аналіз, аналіз часових рядів і прогнозування, 
нейронні мережі та ін. 

Серед елементів ІАС-СЕМРР (рис. 1) ключова роль відводиться 
Web-серверу. Він працює за протоколами TCP/IP і використовує 
таке спеціальне програмне забезпечення: http-сервер Apache, сервер 
баз даних MySql та скрипт-мову програмування PHP. Web-сервер 
виконує низку функцій ІАС-СЕМРР, які передбачають висвітлення 
регіональної аналітики та методологічну підтримку користувачів 
цієї системи. 

Йдеться про ефективність застосування системи СЕМРР, на яку 
впливатиме низка факторів, обумовлених неготовністю спеціалістів 
органів регіонального управління використовувати інструментальні 
засоби системи моніторингу регіонального розвитку. За таких умов, 
ймовірно, політика впровадження системи СЕМРР може не дати 
бажаного ефекту. 
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З метою підтримки ефективного розв’язання питань ефективного 
запровадження ІАС-СЕМРР на Web-сервері даної системи доцільно 
розмістити електронні матеріали і дистанційні навчальні курси, які 
забезпечуватимуть її віддаленим користувачам ознайомлення з 
можливостями системи та підтримку надбання для них знань і 
навичок через головну сторінку ІАС-СЕМРР (рис. 2). 

Очевидно, що дистанційна підтримка надбання знань і навичок 
на засадах інформаційно-комунікаційних технологій має характер 
інтерактивної взаємодії між Web-сервером ІАС-СЕМРР та певними 
фахівцями регіональних органів управління. 

Дистанційні курси висвітлюють теоретико-методологічні основи 
побудови та використання регіональних синтетичних індикаторів 
якості життя населення, на базі яких можна оцінювати ефективність 
соціально-економічного розвитку регіонів України. 

 

 
Рис. 2. Головна сторінка Web-серверу ІАС-СЕМ 

Отож, упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій для корпоративного навчання користувачів ІАС-СЕМРР 
є виправданим кроком. Такий підхід дозволить економити кошти та 
навчати без відриву від основної діяльності користувачів системи 
моніторингу на підставі електронних матеріалів та дистанційних 
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курсів як одержувати знання і практичні навички в оцінюванні 
ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на засадах 
інструментальних засобів ІАС-СЕМРР. Зазначимо, що дистанційне 
навчання є надзвичайно гнучким і передбачає персоніфікований 
підхід до кожного користувача, який зможе на цих засадах обирати 
найбільш зручні для себе темп і місце навчання [5]. 

Результати моніторингових оцінювань ефективності соціально-
економічного розвитку регіонів можна представляти через основне 
меню ІАС-СЕМРР (категорія підтримки «Аналітика» – рис. 2) у 
виді графіків, які, наприклад, відображають на рис. 3 результати 
класифікації регіонів України на підставі визначених синтетичних 
індикаторів якості життя населення. 

Регіони - аутсайдери 

 

       ......YI – 2008 

Регіони - лідери 

 
  

Рис. 3. Класифікація регіонів за синтетичним індикатором –  
якість населення 

Можливі приклади застосування інструментальних засобів ІАС-
СЕМРР представлені в роботах [3, 4], а методологічні та методичні 
підходи щодо запровадження технологій дистанційного навчання в 
освітній діяльності висвітлюються в роботі [5]. 

Висвітлені засади дистанційної підтримки користувачів системи 
соціально-економічного моніторингу розвитку регіонів дозволяють 
зробити такі висновки і узагальнення. 

1. Запропоновані методологічні підходи щодо створення ІАС-
СЕМРР, її математичного та програмного забезпечення, а також 
напрями методологічної підтримки користувачів системи СЕМРР 
спрямовані, по-перше, на об’єктивне та комплексне оцінювання 
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ефективності соціально-економічного розвитку як регіонів у 
цілому, так і районів та міст обласного підпорядкування, і по-друге 
– попередження та запобігання небажаному розвитку процесів у 
соціальній та економічній сферах регіональних систем. 

2. Апробація засобів створення ІАС-СЕМРР вказує на те, що на 
їхньому підґрунті можна забезпечити з використанням розроблених 
регіональних синтетичних індикаторів якості життя визначення як 
регіонів лідерів і аутсайдерів, так і регіонів, які мають найбільш 
виразну динаміку (позитивну чи негативну). 

3. На підставі моніторингових оцінок можна встановлювати 
черговість і пріоритети щодо розподілу субвенцій, матеріальних і 
фінансових ресурсів, які мають у своєму розпорядженні держава та 
органи місцевого самоврядування для підтримки регіонального 
розвитку. 

4. За умови належної побудови запропонованих синтетичних 
індикаторів якості життя їхнє спостереження засобами ІАС-СЕМРР 
може слугувати для корегування пріоритетів та завдань у сфері 
соціально-економічного розвитку регіонів України. Порівняльний 
аналіз цих індикаторів дозволить оцінювати успіх (ефективність) 
уряду, політиків, органів регіонального та місцевого управління 
щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. 

5. Однією з умов, яка забезпечує впровадження інформаційно-
аналітичної системи соціально-економічного моніторингу розвитку 
регіонів є формування світогляду людей. Він має ґрунтуватися на 
систематизації та засвоєнні знань і навичок з оцінки ефективності 
соціально-економічного розвитку регіонів. Саме тому використання 
дистанційних освітніх технологій для підготовки користувачів ІАС-
СЕМРР є виправданим кроком, оскільки дозволить економити 
кошти та навчати дистанційно (без відриву від основної діяльності) 
певних фахівців як добувати знання та навички для підтримки 
оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів 
України. 

Перспективами подальших досліджень у сфері методологічної 
підтримки користувачів ІАС-СЕМРР є розробка таких її основних 
компонентів: 

 бази або сховища даних – “Соціально-економічні показники 
регіонів України”; 
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 бази моделей, що складається з комплексу моделей побудови, 
прогнозування та аналізу синтетичних індикаторів якості 
життя населення регіонів України; 

 дистанційних освітніх технологій з метою ознайомлення із 
можливостями нової інформаційно-аналітичної системи 
соціально-економічного моніторингу розвитку регіонів і 
підтримки прийняття конкретних управлінських рішень її 
віддаленими користувачами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Бєлявцева Тетяна Василівна, Середа Ганна Вікторівна 

Харківський національний педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди, Харків, Україна. 

У статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями 
використання інформаційних систем, що дозволяють поліпшити 
процес управлінської діяльності у вищих навчальних закладах. 

 
Сьогодні освіта є стратегічним ресурсом зміцнення авторитету і 

конкурентоспроможності держави на міжнародній арені, 
поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів. 
Освітянську діяльність виконують заклади різних напрямів і процес 
їх функціонування складається не тільки з організації навчання як 
такого, але ще із управлінської діяльності.  

Інновації у керуванні освітньою установою на базі 
інформаційних технологій є ключовим механізмом, який дозволяє 
підвищити рівень конкурентноспроможності закладу освіти. У 
цьому ракурсі перед вищим навчальним закладом стає питання: як 
обрати ту інформаційну систему, яка б відповідала у повному обсязі 
стратегічним цілям вузу. На сучасному етапі інформаційна система 
із засобу надання доступу до необхідної інформації перетворилася в 
обов'язковий компонент інфраструктури керування закладом освіти 
і сукупність інтелектуальних сервісів, без яких сьогодні неможливо 
представити організацію керування й навчання. Впровадження 
інформаційних систем в управлінську діяльність охоплює широкий 
спектр завдань від додаткової формалізації процедур збору й 
зберігання інформації до здійснення змін в організаційній структурі 
керування й перерозподілу обов'язків. 

Метою даної роботи є виявлення особливостей впровадження 
інформаційних систем у організаційно-управлінську діяльність 
вищого навчального закладу. 

Науковим підґрунтям для впровадження інформаційних систем в 
управління вищими навчальними закладами є дослідження багатьох 
науковців. У працях Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникової, М.І. Жалдака, 
В.І. Маслова, С.А. Ракова, В.М. Кухаренко, А.М. Гуржія, Ю.О. 
Жука відображені питання систематизації управлінської діяльності. 
Проблеми збору й зберігання управлінської інформації, здійснення 
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змін в організаційній структурі керування й перерозподілу 
обов'язків ґрунтовно розглянуті такими вченими як В.Ю. Биков, 
В.В. Олійник. Дослідження науковців Н.В. Морзе та О.Г. 
Глазунової присвячені розробці моделі ефективного використання 
інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання 
у вищому навчальному закладі як в навчальному процесі так і в 
управлінській діяльності. Н.А. Зінчук [1]досліджує інформаційно-
аналітичну компетентність менеджера у професійній управлінській 
діяльності та передумови формування особистості менеджера у 
ВНЗ. О.Б.Лагутенко [2] розглядаються питання програмно-
методичного забезпечення підготовки користувачів інформаційних 
систем. 

Враховуючи особливості закладу освіти як об'єкта 
інформатизації, інформаційна система повинна задовольняти 
цілому ряду вимог. Основними характеристиками інформаційної 
системи є повнота даних; достовірність інформації; актуальність; 
несуперечність; безпека та керованість доступом до даних; 
продуктивність; здатність до відновлення роботи додатків і сервісів 
у заданий часовий інтервал після збоїв. Зауважимо, що вищі 
навчальні заклади самостійно приймають рішення щодо 
застосування того чи іншого програмного продукту спираючись на 
задачі, які стоять перед керівником і виходячи із потреб ВНЗ. 

У цей час на ринку програмних продуктів для організації 
управління ВНЗ існує доволі багато пропозицій, від елементарних 
інформаційних систем, які вирішують проблеми одного із 
підрозділів і мають низку собівартість до програмних комплексів, 
які складаються із окремих модулів, котрі можна придбати окремо й 
у сукупності. Розглянемо деякі із існуючих на ринку систем. 

Програмний комплекс “ Автоматизована система керування 
навчальним закладом ”, розробник ТОВ «МКП», являє собою безліч 
зв'язаних між собою програм, що забезпечують керування вузом у 
єдиному інформаційному просторі, і містить у собі модулі, що 
працюють у середовищі Windows (навчальний модуль, деканат, 
абітурієнт, методичний відділ, відділ кадрів тощо) та WEB портал 
(відображення розкладу занять, успішності, тестування студентів 
тощо). Уся інформація зберігається в одній загальній базі даних.  

Основною відмінною характеристикою комплексу є наявність 
інструмента самостійного створення різних друкованих форм і 
статистичних екранних форм, що робить автоматизовану систему 
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керування навчальним закладом майже незалежною від фірми 
розроблювача. Існуючі функціональні можливості, як показала 
практика, дозволяють охопити практично всі індивідуальні 
особливості вузів без програмної доробки коду. Комплекс також 
дозволяє створювати й ураховувати індивідуальні траєкторії 
навчання студентів, у тому числі через Internet. Система зручна і 
інтуїтивно зрозуміла у використанні. 

Інформаційна система «Галактика Керування вузом» адресована 
як невеликим навчальним закладам, так і освітнім установам з 
філіальною структурою. 

Система дозволяє формалізувати й упорядкувати бізнес процеси, 
підвищити продуктивність праці управлінського персоналу, 
забезпечити однократне введення даних і виключити дублювання 
документів; оперативно формувати управлінську звітність; 
підвищити швидкість збору й обробки інформації, а також 
позбутися паперового документообігу, починаючи з формування 
пакета документів для роботи прийомної комісії, пакета документів 
абітурієнта, ведення картотеки особистих справ, формування 
типового набору і закінчуючи електронними заліковими книжками. 
Система дозволяє за ключовими для керівника показниками 
оцінити реальний стан справ у навчальному закладі й грамотно 
моделювати стратегічну політику вузу. 

Простота в логіці побудови інтерфейсу і використання 
безкоштовної бази даних « Офіс методиста» робить систему 
зручною і доступною для роботи. Система "Офіс методиста" 
дозволяє автоматизувати роботу співробітників учбового закладу по 
отриманню, накопиченню, обробці, зберіганню і аналізу усіх даних 
учбового процесу. 

Досвід використання програмного комплексу «Автоматизована 
система керування навчальним закладом» в Національному 
університеті цивільного захисту України свідчить, що ця система 
охоплює практично всі сфери діяльності ВНЗ починаючи з 
наявності будь-якої інформації про студента і закінчуючи обігом 
паперів у відділі кадрів. Зручно, що кожен її модуль може існувати 
окремо і у зв’язку із іншими модулями. Таким чином, керівник ВНЗ 
може обрати собі свій набір модулів відповідно до своїх потреб. 
Дуже зручно, що у системі є своя внутрішня мова, за допомогою 
якої можна зробити форму будь-якого документа. Але, наявність 
такої мови передбачає, що у штаті ВНЗ буде працювати програміст 
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або людина, котра буде вміти писати програмні коди і здійснювати 
адміністрування системи. Багатофункціональність системи і 
різноманітність зв’язків між модулями потребує від користувачів 
певних вмінь і навичок. 

Таким чином можна сказати, що використання інформаційних 
систем, дозволяє поліпшити співпрацю підрозділів, покращити 
результативність праці співробітників, допомагає робити якісні 
звіти, контролювати дані на різних рівнях, використовувати архіви 
та швидко отримувати інформацію, а також скоротити кількість 
паперів. 
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NI LabVIEW IN A PRACTICAL WORKSHOP «RESEARCH OF 

SEMICONDUCTOR DEVICES» 
Borisov A., Voevodin S. 

NTUU «KPI», Kiev, Ukraine 
The virtual devices designed and functioning in the environment of 
LabVIEW, in a practical work «Research of semiconductor devices» 
allow not only to replace successfully a number of usual devices which 
were used before such as the voltmeter, the ampermeter, current-voltage 
analyzer, but also to realize the didactic scenarios which target problem 
is directly process of training. 
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NI LABVIEW В ПРАКТИКУМЕ «ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» 

Борисов А.В., Воеводин С.В., 
НТУУ «КПИ», Киев, Украина 

Виртуальные приборы, сконструированные и функционирующие в 
среде LabVIEW, в практикуме «Исследование полупроводниковых 
приборов» позволяют не только успешно заменить ряд ранее 
использовавшихся обычных приборов, таких как вольтметр, 
амперметр, характериограф, но и реализовывать дидактические 
сценарии, целевой задачей которых является непосредственно сам 
процесс обучения. 
 

Практикум «Исследование полупроводниковых приборов» в 
курсе «Твердотельная электроника» предполагает знакомство с 
работой полупроводниковых диодов различных типов (в т.ч. 
светодиодов), полевых и биполярных транзисторов, тиристоров. 
Назревшая проблема замены устаревшей лабораторной техники 
находит решение в переходе к виртуальным измерительным 
приборам [1, 2]. Программно аппаратный комплекс NI LabVIEW в 
сочетании с лабораторной платформой NI ELVIS II позволяет 
реализовать необходимые для практикума измерительные приборы, 
такие как вольтметр, амперметр, характериограф. Изучение 
физических процессов, происходящих в p-n переходе, требует: 

 наличия как обычного токового диапазона, называемо нор-
мальным (10-3 – 10-4 А), так и микрорежима (10-5 – 10-6 А); 

 возможности сравнения вольт амперных характеристик, 
снятых при различных температурах; 

 возможности сравнения вольт амперных характеристик p-n 
переходов, изготовленных из полупроводниковых материалов 
с различной шириной запрещённой зоны. 

Часто используемый приём для измерения малых токов, 
основанный на измерении падения напряжения на эталонных 
резисторах может быть эффективно использован с измерительной 
системой NI ELVIS II (входное сопротивление в режиме вольтметра 
>10 ГОм). Оперативная смена изучаемого прибора может быть 
достигнута при наличии нескольких контактных ZIF терминалов5. 
                                                
5 ZIF терминал: Zero Insertion Force Terminal – контактный терминал с нулевым 
усилием вставки. 
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Переключения в реальной электрической цепи для смены токовых 
диапазонов и выбора терминала с изучаемым образцом в среде 
LabVIEW удобно осуществлять при помощи программно 
управляемых микро реле. Это также позволяет сохранить все 
возможности управления виртуальным прибором при доступе к 
практикуму через веб-интерфейс. 

Управление температурой изучаемого образца реализовано с 
помощью ПИД регулятора МикРА 603 (диапазон регулирования -50 
– +150°С, время выхода на температурный режим 4-6 минут). 

Изучение полупроводниковых диодов состоит из трёх основных 
блоков: 

 демонстрационного; 
 измерительного; 
 аналитического. 
В демонстрационном блоке виртуальный характериограф 

позволяет построить вольт амперную характеристику изучаемого 
p-n перехода, показать выпрямительные свойства прибора.  

Измерительный блок разработан с учётом наглядности процесса 
измерения и сохраняет связь с интерфейсом обычных стрелочных 
измерительных приборов (Рис.1). 

Перед началом измерений обучаемый с помощью 
предложенного конструктора формирует имя файла, в который 
будет производиться запись результатов. При этом автоматически 
формируется и заголовок файла. Это позволяет связать результаты 
измерений с условиями эксперимента, такими как дата и время 
измерений, температура, наименование единиц измерений, а также 
тип прибора, номер образца. Каждое измерение пары значений ток-
напряжение сопровождается звуковым сигналом и заполнением 
строки в демонстрационной таблице измерений. Окончание 
измерений фиксируется звуковым сигналом и завершает 
формирование файла с результатами измерений. Переключение 
токового диапазона (мА, мкА, нА) и выбор терминала с изучаемым 
образцом осуществляется кликом мыши по кнопкам на панели 
виртуального прибора. 

 

                                                                                                         
 



 358 

 
Рис.1 Лицевая панель виртуального прибора для исследования 

диодов (режим измерений) 
Результат переключения автоматически отображается в имени и 

в заголовке файла. Процесс измерений позволяет сконцентрировать 
внимание обучаемого на движении текущих координат измерений, 
варьировать их шаг, производить более частую фиксацию точек на 
участках характеристики с резкими изменениями. Относительно 
небольшое время, необходимое для снятия ВАХ, позволяет 
увеличить количество исследуемых на одном занятии приборов, что 
даёт более обширный материал для последующего анализа. 

Аналитический блок позволяет визуализировать ВАХ, 
записанные в процессе измерений (Рис.2). Совмещая две 
характеристики, можно сравнивать изменения, обусловленные 
изменением температуры (Рис.3), типом материала, площадью p-n 
перехода. В картину визуализации можно добавить теоретическую 
ВАХ. Изменение параметров математической модели (ширина 
запрещённой зоны, площадь p-n перехода, температура) сразу же 
отражаются на виде теоретической характеристики. Управляя 
изменением модельной ВАХ можно добиться совмещения 
теоретической и экспериментальной кривой, что может 
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способствовать ассоциативной связи реального объекта с его 
модельными представлениями. Файлы с результатами измерений 
могут использоваться также в других программных средах, 
например, MS Excel, Origin Lab. 

Исследование транзисторов с помощью виртуальных приборов 
позволяет визуализировать семейство входных и выходных 
характеристик, продемонстрировать работу усилительного каскада. 
Исследование тиристоров позволяет визуализировать семейство 
вольт амперных характеристик, продемонстрировать работу 
параметрического выпрямителя. 

Аппаратная часть каждой лабораторной работы представляет 
собой небольшой модуль с компонентами схемы, вставляемый в 
разъёмы макетного коннектора лабораторной платформы 
NI ELVIS II. Возможно объединение нескольких работ практикума 
в один модуль с возможностью переключения между работами. 

 

  
Рис.2. ВАХ Ge p-n перехода в 
разных токовых диапазонах 
(режим анализа) 

Рис.3. Исследование 
температурной чувствительности 
прямого напряжения (Si) 

 
Следует отметить, что виртуальные приборы, предназначенные 

для учебных целей, позволяют реализовывать сценарии, 
направленные на повышение эффективности учебного процесса, в 
том числе и уже давно известные и зарекомендовавшие себя в 
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педагогике приёмы, требующие активных и осмысленных действий 
обучаемого, позволяющие соблюдать принцип последовательности, 
постепенности, наглядности, необходимого количества повторений. 
Это существенно отличает учебные стенды от автоматизированных 
измерительных комплексов. Развитие направления может идти как 
по пути усовершенствования виртуальных измерительных 
приборов, так и по пути повышения эффективности дидактических 
сценариев. 
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METHODS AND INSTRUMENTS FOR MARKETING INFORMATION 

ANALYSIS 
Vasyutinskaya Y. 

National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine 
The article describes the main methods of collecting and processing 
information obtained while conducting market research. The stages of 
data processing are determined. The most common software packages 
which are used for data analysis are described. 
 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ  
АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Васютинська Ю.О. 
Національний університет харчових технологій 

У статті описані основні методи збору та обробки інформації, 
отриманої при проведенні маркетингових досліджень. Визначено 
етапи обробки даних. Описано найбільш поширені програмні 
пакети, які використовуються для аналізу даних. 
 

Для прийняття оптимального управлінського рішення в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби підприємству необхідно володіти 
максимальним об’ємом інформації. Необхідним є аналіз ринків 
продукції, сировини, робочої сили, незаповнених ніш ринку та ін.. 
Все це підприємство отримує за допомогою маркетингових 
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досліджень. Маркетингове дослідження — це процес пошуку, 
збору, обробки даних та підготовки інформації для прийняття 
оперативних або стратегічних рішень в системі підприємництва. Всі 
маркетингові дослідження здійснюються за двома напрямками: 
оцінка тих чи інших маркетингових параметрів для даного моменту 
часу та отримання їх прогнозних значень [1]. 

Після збору інформації особливо актуальним та важливим є 
питання науково обґрунтованої та швидкої обробки даних, 
отриманих при проведенні дослідження. На ефективно 
функціонуючих підприємствах маркетингова інформація 
збирається, аналізується і розподіляється в рамках маркетингової 
інформаційної системи (МІС), яка є частиною інформаційної 
системи управління підприємством. 

Дані, отримані в процесі маркетингового дослідження, повинні 
пройти процедуру обробки, узагальнення та інтерпретації. При 
цьому виділяють три етапи: упорядкування, масштабування 
(шкалювання), узагальнення та аналізу. 

Упорядкування даних полягає в: 1) розподілі даних по 
категоріям, 2) перегляді даних на предмет можливості їх 
використання (редагування) 3) кодуванні результатів, 4) 
представленні переглянутих даних в формі таблиць (табулювання). 

Маштабування означає класифікацію даних за визначеними 
критеріями. На практиці застосовуються номінальна, порядкова та 
кількісна шкали. 

Аналіз та узагальнення даних здійснюється методами ручної, 
комп’ютерної (з використанням кишенькового комп’ютера) і 
електронної (з використанням комп’ютера) обробки. 

Для обробки використовуються різноманітні методи, при виборі 
яких необхідно враховувати мету дослідження та ресурсні 
можливості дослідника. Найбільш широко використовуються 
методи аналізу документів; методи соціологічних досліджень 
(опитування споживачів, інтерв’ю, спостереження); методи 
експертних оцінок (метод-дельфі, метод мозкової атаки, метод 
синектики); експериментальні методи; економіко-математичні 
методи (аналіз трендів, методи нелінійної регресії, дисперсійний 
аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз та ін. [1]. 

На сьогоднішній день, в арсеналі дослідників є багато 
програмних пакетів, які дозволяють оптимізувати і спростити 
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процедуру аналізу. Найбільш поширеними є такі пакети, як Vortex, 
SPSS, Statistica, та ін. [2].  

Програма Vortex призначена для обробки та аналізу зібраної в 
ході маркетингового дослідження інформації, представлення 
отриманих результатів у вигляді таблиць, текстів, графіків та 
діаграм. Основні можливості програми: 

 проведення описової статистики змінних, що вивчаються 
(розрахунок статистичних показників: середнє значення, 
мода, медіана, квартилі, дисперсія, середньоквадратичне 
відхилення, коефіцієнт варіації, скос, ексцес та ін.). 

 проведення сегментування споживачів за кількома ознакам, а 
також опис виділених цільових груп (виділення контекстів-
підмасивів документів для поглибленого аналізу). 

 кореляційний аналіз, розрахунок для таблиць двомірного 
розподілу коефіцієнтів кореляції Пірсона, Крамера, Юла, 
Фішера, критеріїв χ-квадрат, Стьюдента, визначення 
статистичної значущості). 

SPSS – програмний продукт, призначений для всіх етапів 
аналітичного процесу: планування, збору, аналізу, доступу до даних 
та управління ними, створення звітів і поширення інформації. SPSS 
дозволяє проводити описову статистику, частотний кореляційний, 
дисперсійний, кластерний, факторний та регресійний аналізи. 

За допомогою аналітичних можливостей програми SPSS можна 
отримати таку інформацію: найбільш вигідні сегменти ринку; 
стратегії позиціонування товарів відносно аналогічних товарів 
конкурентів; оцінку якості товару споживачами; підтвердження чи 
спростування дослідницьких гіпотез. 

Statistica – це універсальна інтегрована система, призначена для 
статистичного аналізу та візуалізації даних та управління ними. В 
цій програмі реалізовані всі новітні комп’ютерні та математичні 
методи аналізу даних, що дозволяє проводити наступні процедури: 

 описові статистики;  
 аналіз багатомірних таблиць;  
 багатомірна регресія;  
 аналіз відповідностей;  
 дискримінантний, кластерний, факторний, дисперсійний 

аналіз та ін. 
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Висновки. Аналіз маркетингової інформації є найважливішим і 
основним інструментом отримання достовірних даних про стан всіх 
компонентів маркетингового оточення. Проведене вчасно та 
оперативно дослідження знижує ризик підприємництва та є 
запорукою успіху поведінки підприємства на ринку. З огляду на 
вище викладене очевидною є необхідність знання сучасним 
маркетологом методів збору та аналізу інформації, а також 
використання програмних пакетів, що застосовуються для обробки 
інформації. 
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методология и практика / Голубков Е. П. – М.: Издательство 
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2. Дмитрий Роденко. Методы сбора информации и инструменты 
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STUDENTS' RESEARCH - A STEP TO COUNTRY INNOVATION 

DEVELOPMENT 
Vdovin Valentin 

National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, Ukraine 
This interactive multimedia guide helps students and young researchers 
to estimate their ideas, comparing them with similar projects of the 
world level, to build a virtual model and explore them. Through the 
addresses that are placed in the manual in the online mode an access to 
the open patent collections, scientific publications, tool environment for 
modeling and research is offered. Simple techniques to search useful 
information through the keywords IPC index, image and video are 
shown. Links to scientific and popular magazines are provided. The 
Massachusetts Institute of Technology developments which includes and 
video lectures are submitted. Google online-translator will help you to 
understand the content of web-pages and text files for 52 foreign 
languages. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ - ШАГ 
К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ 

Вдовин В.Д. 
Национальная металлургическая академия Украины, 

Днепропетровск, Украина 
Это интерактивное мультимедийное пособие поможет 
студентам и молодым исследователям оценить свои идеи, сравнив 
их с аналогичными разработками мирового уровня, построить 
виртуальные модели и исследовать их. По адресам, размещенным в 
пособии, в режиме online, предлагается доступ к открытым 
патентным фондам, научным публикациям и инструментальным 
средам для моделирования и исследования. Показаны простейшие 
приемы поиска необходимой информации - по ключевым словам, 
индексам МПК, изображениям, видеороликам. Приведены ссылки 
на научные и научно-популярные журналы. Представлены 
разработки Массачусетского технологического института, 
включающие и видеозаписи лекций. Содержание web-страниц и 
текстов файлов для 52 иностранных языков поможет понять 
online-переводчик Google. 
 

Задатки инновационного развития страны закладываются со 
студенческой скамьи. Студентам нужно привить вкус к научно-
исследовательской работе, дать доступные инструменты, которыми 
они смогут работать и в Вузе и дома, обеспечить доступ к 
справочным и методическим материалам. 

Многие из этих проблем решает современный Интернет. В 
пособии «Научно-исследовательская работа студентов (творческий 
поиск с использованием Интернет)», разработанном в нашем Вузе, 
студентам рекомендованы доступные инструментальные средства 
для конструирования, расчета, моделирования и исследования, 
например КОМПАС -3D_LT - http://www.ascon.ru, Model Vision 
Studium - http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/mvs.asp , ELCUT - 
http://www.tor.ru/elcut/. Все они имеют хорошую методическую 
поддержку, включая и видео-уроки. Сравнения разработок, поиск 
аналогов и прототипов можно провести в открытых патентных 
фондах в сети Интернет. Укрпатент покажет рефераты 
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=search , больше 
информации даст Роспатент http://www.fips.ru/russite/default.htm. 
Страны Европы, СНГ и другие страны мира покажет портал 



 365 

Европатента http://www.espacenet.com/access/index.en.htm. Здесь, 
кроме рефератов, описаний изобретений и чертежей есть и 
факсимильные экземпляры описаний изобретений. Всего 
размещено более 30 миллионов патентов. Перевод патентов 
обеспечит переводчик Google http://translate.google.ru. 

В пособии приведены и ссылки на порталы Индии, Китая, 
Японии, портал США http://www.uspto.gov/patft/index.html. 

Здесь, как и в приведенных выше ссылках, можно вести поиск по 
ключевым словам, индексам МПК, номеру патента и другим 
признакам. При соответствующей настройке, Google позволяет 
видеть перевод страниц в автоматическом режиме. 

Дополнительную информацию об объекте исследования можно 
получить по изображениям и видео фрагментам его работы, 
например в http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi и 
http://video.google.com/?hl=ru. 
 

 
Рис.1 Интерфейс странички Европатента 
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Рис.2 Интерфейс портала патентного ведомства США 

 
Обзор научно-исследовательских работ можно провести c 

Академией Google http://scholar.google.com/. Научная поисковая 
система Scirus - http://www.scirus.com поможет провести поиск по 
полнотекстовым статьям журналов большинства крупных 
иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям в 
крупных архивах статей и препринтов, научным ресурсам Internet 
(более 250 млн. проиндексированных страниц). Научные и научно-
популярные журналы http://www.inasan.ru/rus/library/el_journ.html, 
включают журналы МФТИ «Исследовано в России», Scientific 
American http://www.scientificamerican.com/ и многие другие. 

 
Рис.3 Результат поиска Видео по ключевому слову «рольганг» 
 



 367 

 
Рис.4 Раздел видеофрагментов журнала Scientific American 

 

 
Рис.5 Видео-лекция профессора Левина по разделу 

«Классическая механика» в режиме online-перевода Google. 
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Для тех, кто свяжет свою судьбу с научной карьерой, пригодится 
журнал «Аспирант Украины» http://aspirant.com.ua/. 

Университет и исследовательский центр - Массачусетский 
технологический институт, мировой лидер в области науки и 
техники, представлен в пособии ссылкой на открытые ресурсы 
МИТ: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm. Среди 
многочисленных материалов здесь есть и видео-лекции по 
различным областям знаний. 

Для презентации научно-исследовательской работы подойдет 
программа презентаций Impress из пакета OpenOffice или 
PowerPoint из пакета MS Office. С их помощью проводится набор и 
редактирование текста, вставка рисунков, диаграмм и 
мультимедийных объектов, разнообразные эффекты анимации для 
объектов и слайдов, демонстрация готовой презентации. 
Начинающие пользователи смогут создать презентацию в течение 
нескольких минут, используя Мастер создания презентации и 
разнообразные шаблоны. 

Литература 
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2. Пакет визуального объектно-ориентированного моделирования 
Model Vision Stadium 
http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/mvs.asp 

3. Комплекс программ для инженерного моделирования 
электромагнитных, тепловых и механических полей методом 
конечных элементов ELCUT - http://www.tor.ru/elcut/ .  
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15. Переводчик Google - http://translate.google.ru/ 
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20. Научные журналы - http://www.inasan.ru/rus/library/el_journ.html 
21. Журнал «Наука и жизнь» - http://www.nkj.ru/  
22. Популярный журнал США - http://www.scientificamerican.com/ 
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EDUCATION OF IT-SPECIALISTS COMPETITIVE IN GLOBALIZED 

LABOUR MARKET 
Gladysheva M., Zaretsky M. 

Magnitigorsk State Technical University, Russia 
The ways of the IT specialists’ competence formation corresponding to 
the international standards and competitive in globalized labour market 
are considered. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НА ГЛОБАЛИЗОВАННОМ РЫНКЕ 

ТРУДА 
Гладышева М.М., Зарецкий М.В. 

Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова, Россия 

Рассмотрены способы формирования компетенций IT-
специалистов, соответствующих международным стандартам и 
конкурентособных на глобализованном рынке труда. 
 

Характерной чертой рынка труда IT-специалистов является 
высокая степень динамичности, постоянный рост требований к 
соискателю рабочего места, глобализация. По данным 
рекрутинговой компании Luxoft Personnel, проводившей 
исследование «Рынок труда IT-специалистов в России и Украине: 
июнь-август 2010», в обеих странах рынок труда IT-специалистов 
стабилизировался.[1]. Глобализация рынка труда IT-специалистов 
состоит в том, что крупные IT-компании распространяют свой 
программный продукт по всему миру, имеют свои отделения во 
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многих странах. Кроме того, программист может работать в 
качестве «фрилансера». Таким образом, любой IT-специалист 
может искать работу за пределами своего населенного пункта, 
своего региона, своей страны, ему, скорее всего, придется работать 
в одном коллективе со специалистами, получившими образование в 
разных странах. Современный IT-специалист неизбежно 
оказывается в условиях острой конкуренции, он должен постоянно 
доказывать свое право на работу в данной отрасли. При этом ему 
придется неоднократно менять и место работы, и сферу применения 
своих умений в зависимости от рыночной конъюнктуры. 

Высшие учебные заведения, обучающие студентов по IT-
специальностям, не могут не учитывать этих обстоятельств. В 
организации учебного процесса учебные заведения, в первую 
очередь, руководствуются государственными образовательными 
стандартами. Государственные образовательные стандарты РФ 
третьего поколения, к которым в настоящее переходят вузы России, 
формулируя основные требования к формируемым компетенциям, 
оставляют вузу достаточно свободы для выбора конкретных 
методов их формирования. В процессе конкретизации этих методов 
мы учитываем международные стандарты и мнение работодателей. 

Современные международные образовательные стандарты 
создаются ведущими организациями: ACM (Association for 
Computing Machinery) и IEE-CS (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers Computer Society). Этими организациями в течение 
многих лет разрабатывается и совершенствуется стандарт 
Computing Curricula [2]. Детальный анализ данного документа 
содержится в статье [3]. Computing Curricula дает ориентиры, 
позволяющие обучать специалиста, способного принимать участие 
в работе многонациональных коллективов. 

Требования к подготовке специалиста, сформулированные в 
Computer Curricula вполне согласуются с российскими 
образовательными стандартами. Подготовка специалистов, 
основанная на российских государственных образовательных 
стандартах, требованиях Computer Curricula, лучше всего, на наш 
взгляд, может быть осуществлена в рамках комптентностной 
парадигмы учебной деятельности. 

Взаимодействие высшей школы и IT-бизнеса происходит 
достаточно сложно. В подтверждение приведем цитату, точно 
характеризующую сложности, в равной степени характерные и для 
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Украины, и для России: «…майже вісімдесят відсотків випускників, 
прийнятих на роботу до компаній, що займаються розробкою 
програмного забезпечення, не спроможні працювати за фахом без 
тривалого (до вісімнадцяти місяців) додаткового навчання…» [4]. 

Подобное заявление могли бы сделать и многие представители 
российского IT-бизнеса. Попробуем разобраться, о каких 
восьмидесяти процентах выпускников в данной цитате говорится. 
Разумеется, среди выпускников встречаются просто недоучки, 
которых невозможно чему-либо обучить ни за восемнадцать 
месяцев, ни за восемнадцать лет. Выход таких «специалистов» на 
рынок труда обусловлен многими причинами, но мы убеждены, что 
развитие конкуренции в сфере образования в сочетании со строгим 
государственным контролем позволит довести их количество до 
исчезающее малой величины. 

Наш опыт показывает, что у добросовестных студентов 
трудности адаптационного периода возникают чаще всего из-за 
неумения приложить полученные в процессе учебы знания, умения 
и навыки на практике. Точнее, суметь увидеть в реальной 
деятельности предприятия, для которого создается программное 
обеспечение, основные элементы (по терминологии Г. Буча — 
ключевые абстракции [5]), составляющие основу разрабатываемой 
модели. 

Подобные умения формируются при прохождении 
производственной практики, выполнении курсовых проектов и 
дипломной работы. И, тем не менее, даже при самом 
добросовестном отношении студента к учебе и самом 
требовательном отношении к нему преподавателей выпускнику 
требуется достаточно продолжительный период адаптации, 
практически те восемнадцать месяцев, о которых говорил 
представитель IT-бизнеса. Наш опыт сотрудничества с IT-бизнесом 
показывает, что адаптационный период может быть существенно 
сокращен в том случае, если студент еще во время учебы 
сотрудничает с предприятием, выполняет дипломную работу по 
интересной предприятию тематике. 

Проблема конкурентособности IT-специалиста на рынке труда 
имеет еще один аспект. Время от времени сама структура IT-
отрасли и, соответственно, рынка труда претерпевает существенные 
изменения. Старые навыки стремительно обесцениваются, 
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появляется потребность в быстром освоении принципиально новых 
подходов в анализе предметной области и ее моделировании.  

Возможность успешно преодолеть трудности, неизбежные при 
резкой перемене обстоятельств, специалисту дает фундаментальная 
подготовка, характерная для традиционных образовательных 
систем России и Украины.  

Мы считаем, что IT-специалист должен обладать 
исследовательской компетенцией — совокупности знаний, 
исследовательских умений, навыков и способов деятельности, 
позволяющих ему создавать принципиально новые продукты [6]. 

Формирование таких компетенций происходит в процессе 
выполнения студентом исследовательской работы, прохождения 
практик, выполнения курсовых и дипломных работ, причем в 
данном процессе активно используются знания как в области 
программирования, так и фундаментальных наук. 

Статья подготовлена в процессе выполнения НИР в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно – педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы. Гос. контракт П2565 
от 25 ноября 2009 г. 
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CONTROL OF LEARNERS’ ADAPTATION ACTIVITY IN PROBLEM-

SOLVING ENVIRONMENTS 
Dyachuk Pavel, Dyachuk Peter 

Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk, Russia 
The automatic control system of learners’ adaptation activity in 
problem-solving environments was designed. The controlled parameter 
is general system feedback coefficient R. Dynamical change of 
coefficient R describes the process of learners’ adaptation. Experimental 
data of coefficient R research is included. 
 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОИСКОМ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Дьячук П.П., Дьячук П.П. (мл) 
Красноярский государственный педагогический университет, 

Красноярск, Россия 
Разработана система автоматического управления адаптацией 
обучающихся к деятельности, в проблемных средах. Управляющим 
параметром системы служит суммарный коэффициент обратной 
связи R между управляющей системой и обучающимся. Динамика 
изменения R описывает процесс адаптации обучающихся. 
Приведены данные эксперимента по исследованию R. 

 
Введение 
В настоящей работе рассматривается процессуальный аспект 

итеративного научения, который обусловлен адаптацией или 
приспособлением обучающихся к некоторому виду действий. 
Процесс адаптации происходит в результате поисковой активности 
обучающегося решению задач. В качестве характеристики 
адаптации рассматривается суммарный коэффициент обратной 
связи системы автоматического управления поиском решения задач 
Tr@cK. 
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Структурная схема системы автоматического управления [1] 
процессом самоорганизацией системы действий обучающегося 
представлена на рис. 1. 

Основой функционирования главной и местной обратных связей 
системы Tr@aK являются исполнительные механизмы, 
преобразующие интерфейс проблемной среды. Проблемная среда 
определяется, как совокупность условий позволяющих 
обучающемуся осуществлять поиск решения задач. 

Главная обратная связь (см. [5]) определяет мотивационное 
управление учебной деятельностью. Оно задается посредством 
датчика, отображающего изменение функции ценности состояния 
обучающегося через дискретную систему уровней деятельности.  

Местная обратная связь, как показано в работах [2,3], носит 
информационный характер и представлена датчиком «расстояния 
до цели», который показывает величину рассогласования между 
текущим и целевым состояниям, выражаемой количеством 
действий L , которое необходимо совершить для перехода в 
целевое состояние решения задачи. 

 
Рис. 1. Структурная схема регулятора учебной деятельности Tr@cK 

 
Регулятор Tr@aK производит поиск такого требуемого значения 

параметров местной обратной связи (аргументов передаточной 
функции звена 6, реализующего эту связь), при котором структура 
системы действий z(t) обучающегося 8 будет соответствовать целям 
функционирования регулятора g(t). Проверка этого соответствия 
осуществляется в цепи главной обратной связи в моменты 
срабатывания переключателя 9, когда включается звено 10, 
определяющее параметры структуры системы действий 
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обучающегося на основе сохраненной во внешней памяти 11 
последовательности действий. 

При этом истинные законы изменения параметров структуры 
системы действий обучающегося )t(z  установить невозможно в 
силу объективных причин, зависящих от психических, 
физиологических, интеллектуальных и других индивидуальных 
особенностей конкретного человека. Обучающийся, деятельность 
которого подлежит регулированию является «черным ящиком». 
Передаточную функцию этого звена нельзя определить заранее. 

Элемент сравнения 1 производит вычитание )t(z)t(g)t(x   и 
тем самым определяет рассогласование между реальной структурой 
системы действий обучающегося )t(z  и требуемой )t(g  – 
исключающей неправильные действия. На основании вычисленной 
ошибки )t(x  звено 2 определяет уровень деятельности 
обучающегося iL , где i  – номер очередного формируемого звеном 
3 задания – новой задачной (проблемной) ситуации. iL  дискретно 
изменяется во времени (после выполнения очередного задания) и 
определяется лишь параметрами структуры системы действий 
обучающегося при выполнении предыдущего )1i(   задания. 
Уровень деятельности отображается специальным датчиком в 
интерфейсе проблемной среды. В зависимости от значения уровня 
деятельности звено 4 определяет параметры функционирования 
местной обратной связи 6. 

Сформированная звеном 3 задача отображается интерфейсом 
проблемной среды, приведенным модулем 5 в состояние, 
соответствующее начальным параметрам. Элемент памяти 7 
сохраняет тот же набор параметров, но содержащий значения, 
достижение которых соответствует решению поставленной задачи.. 
Модуль 5 реализует все изменения интерфейса проблемной среды, 
связанные с действиями обучающегося и управляющего центра. 
Формирование новой задачной ситуации (формирование 
соответствующего состояния интерфейса) происходит лишь в 
моменты включения главной обратной связи, а текущие изменения 
отображаются после каждого совершенного обучающимся и 
управляющим центром действий. 

Для реализации местной обратной связи после каждого действия 
обучающегося вычислительное звено 12 определяет изменение 
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параметров объектов проблемной среды, а элемент сравнения 13 
определяет рассогласование между текущей обстановкой и 
значениями, сохраненными звеном 7. Величина этого 
рассогласования, выраженная в количестве дискретных шагов 
(каждый из которых – это конкретное действие обучающегося, 
дискретно изменяющее определенный параметр проблемной среды) 
определяет расстояние до цели (решения задачи). В моменты 
времени, когда расстояние до цели равно нулю, переключатель 9 
может изменить свое состояние при поступлении от обучающегося 
сигнала об окончании выполнения задания. Если такого сигнала не 
поступает (обучающийся не нажимает соответствующую кнопку), 
регулятор продолжает функционировать по малому кругу чрез 
местную обратную связь. И напротив, если расстояние до цели не 
равно нулю, переключатель 9 не изменит своего состояния при 
поступлении этого сигнала. 

Изменение состояния переключателя 9 включает контур главной 
обратной связи, в который включено звено 10, определяющее 
параметры структуры системы действий обучающегося на основе 
формализованной информации, сохраненной в модуле внешней 
памяти 11. Отметим, что при формировании очередной проблемной 
ситуации вновь возникает рассогласование в элементе сравнения 13 
и переключатель 9 переходит состояние, когда сигналы проходят по 
контуру местной обратной связи и регулируют процесс поиска 
обучающимся решения текущей задачи. 

Во внешней памяти сохраняется не только последовательность 
действий обучающегося с указанием затраченного времени, но и 
управляющие воздействия регулятора Tr@cK: условия 
поставленной задачи, параметры работы датчика «Расстояние до 
цели», параметры структуры системы действий обучающегося. 

Приведенное описание показывает, что регулятор Tr@cK 
производит поиск такого режима работы местной обратной связи, 
при котором деятельность обучающегося наиболее эффективна. 
Tr@cK можно определить как экстремальную 
самонастраивающуюся систему автоматического управления 
дискретного действия. 

Поиск аргументов передаточной функции звена 6 реализующего 
местную обратную связь, при котором структура системы действий 
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)t(z  обучающегося 8 будет соответствовать целям 
функционирования регулятора )t(g  производится. 

Проблема диагностики не только результатов, но и процесса 
научения решению задач никогда не теряла своей актуальности. В 
данной работе речь идет о процессуальной стороне научения. При 
этом, имеется ввиду самостоятельная учебная деятельность 
обучающегося. Научение решению задач или проблем всегда 
связано с адаптацией обучающегося к той или иной деятельности 
или к проблемной среде (см. работу [7]. В качестве управляющего 
параметра адаптации обучающегося к проблемной среде вводится 
коэффициент обратной связи 0R  между обучающимся и 
проблемной средой или управляющим устройством системы 
автоматического регулирования учебной деятельностью Tr@cK 
[2,3] 

0
1

k

j
j

R R


     (1) 

где j - номер петли обратной связи, k - число петель обратной 

связи, jR  - коэффициент j  - ой петли обратной связи. 
В процессе адаптации коэффициент обратной связи 

0R стремится к нулю, что означает автономность деятельности 
обучающегося от управляющего центра. Важной процессуальной 
характеристикой адаптации обучающегося к деятельности является 
обучаемость ( )i  , как функция номера задания. Диагностика 
коэффициентов обратной связи и обучаемости получены из данных 
деятельности по конструированию пространственных объектов из 
фрагментов [4]. 

Второй датчик, регулирует приближение деятельности 
обучающегося к оптимальной. Он выводит на экран монитора 
информацию о достигнутом ранее уровне относительной частоты 
неправильных действий i

AP  ( i – номер выполняемого задания). 
 
 
 



 378 

Коэффициент обратной связи, как показатель 
эффективности 

Коэффициент обратной связи [6] является показателем 
эффективности функционирования обучающегося в проблемной 
среде при выполнении i-го задания. 

Коэффициент обратной связи системы R  определяется как 

1 1 1,i i i
i A B AR P P P      где 1 1

0

i
A

NP
N

   – доля неправильных 

действий ( 1N  – количество неправильных действий; 0N  – общее 

количество действий); 1i
BP   – относительная частота включения 

датчика «расстояние до цели». Экспериментально полученные 
зависимости коэффициента обратной связи ( )R i  от номера задания 

i можно аппроксимировать функцией ( ) (1 ) iR i e       . 

Наложение ограничения 0( ) 0R i  , (где 0i  - номер задании, при 
котором завершается адаптация) приводит к зависимости ( , )R i   
от одного параметра  : 

0

0
( )

1

ii

i
e eR i

e













    (2) 

На рис. 2 представлены экспериментальные данные 
коэффициента обратной связи для двух обучающихся, а так же 
графики аппроксимированных функций. 
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а)    б) 

Рис. 2. Квадратными точками обозначены экспериментальные 
значения коэффициента обратной связи R  при і-ом задании. 
Линией обозначена аппроксимированная зависимость ( )R i . 
Круглыми точками обозначены аппроксимированные значения R  
при і-ом задании ( ( )R i  дискретная функция). 

Обучаемость, как функция i  имеет вид 
oi

i

e1
e








 . Для 

обучающегося на рис. 1 под номером 1 слева 272.0 , 41.01   , 
а под номером 2 на рис. 1 справа 076.0 , 09.02  . 

Выводы 
Таким образом, коэффициент обратной связи в процессе 

адаптации обучающегося к деятельности уменьшается 
экспоненциально с возрастанием номера задания. Число заданий, 
выполненных в процессе адаптации (трудоемкость) зависит от 
параметра  , который определяет обучаемость учащегося. 
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THE COMPETENCE OF STUDENTS-PROGRAMMERS IN THE AREA 

OF COMPUTER MATHEMATICS 
Zaretskaya M.A, Zaretsky M.V. 

Magnitigorsk State Technical University, Russia 
The necessity of the content revision in the course of mathematics for 
students-programmers is proved. An approach to the formation of 
students-programmers competence in the area of computer mathematics 
is described. 
 
КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ- ПРОГРАММИСТОВ В ОБЛАСТИ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКИ 
Зарецкая М.А., Зарецкий М.В. 

Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Россия 

Обоснована необходимость пересмотра содержания курса 
математики для студентов-программистов. Описан подход к 
формированию компетенции студентов-программистов в области 
компьютерной математики. 
 

Традиционно при изучении курса высшей математики в высших 
технических учебных заведениях большое количество часов 
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отводилось на выработку у студентов навыков аналитических 
преобразований. Особенно трудоемки были аналитические 
выкладки при изучении тем «Неопределенный интеграл», 
«Определенный интеграл», «Дифференциальные уравнения и их 
системы». Умение применять в процессе интегрирования сложные 
преобразования считалось необходимым в практической 
деятельности. 

В реальности специалисты чаще всего пользовались 
справочниками [1], справедливо полагая, что если какой-либо 
интеграл не может быть отнесен к одному из типов интегралов, 
рассмотренных в справочнике, то у инженера-практика мало 
шансов правильно вычислить его самостоятельно. Не выдерживает 
серьезной критики и утверждение о том, что в любом случае 
благодаря аналитическому нахождению первообразной появляется 
возможность точного вычисления определенного интеграла. В том 
случае, если первообразная содержит много приближенно 
вычисляемых функций, суммарная погрешность вычисления 
интеграла с ее помощью может быть не меньше погрешности 
вычисления определенного интеграла. В подтверждение этого 
приведем цитату из книги двух выдающихся ученых 
Я.Б. Зельдовича и А.Д. Мышкиса: «После смерти великого 
итальянского физика Энрико Ферми, построившего первый 
урановый котел, были опубликованы странички из его рабочей 
тетради. По ходу расчетов надо было вычислить интеграл. Ферми 
предпочел найти его численно, хотя интеграл можно было выразить 
через логарифм и арктангенс» [2]. 

Не выдерживает критики и утверждение о том, что сокращение 
часов, отводимых на аналитические выкладки, приведет к потере 
строгости в изложении всего математического курса. Заметим, что 
весь курс математики для технического вуза выдержан в «кусочно-
строгом» стиле. Например, понятие вещественного числа, на 
котором базируется весь элементарный анализ, считается понятным 
интуитивно. Заметим, правда, что если ввести строгое построение 
вещественного числа по Дедекинду, то возникнет вопрос о строгом 
построении целого числа и т.д. Поэтому можно сделать вывод, что 
уровень строгости в каждом конкретном курсе определяется, 
исходя из принципа разумной достаточности. 
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Заметим, что мы не отрицаем необходимости при определенных 
условиях тщательного изучения аналитического решения 
принципиально важных в конкретной сфере деятельности задач.  

В настоящее время в распоряжении инженера имеются такие 
мощные системы компьютерной математики (СКМ), как MathCAD, 
MatLab, Maple, Mathematica. Эти математические пакеты ценны 
сами по себе, кроме того, с их помощью студент готовится к 
освоению современных CAD/CAM/CAE систем. 

Применение систем компьютерной математики требует 
определенной математической культуры. Суть проблемы хорошо 
передана Н.Д. Парфеновой и В.Д. Клочко: «Наявність 
різноманітних СКМ аж ніяк не означає, що успішно можна 
розв’язувати математичні задачі без відповідної математичної 
підготовки, наявності вмінь розв’язувати задачі. Отже, СКМ є 
потужним засобом комп’ютерної підтримки діяльності науковців, 
учнів, студентів, педагогів, інженерів, але ефективність і методична 
цінність такого засобу залежить від вмінь застосовувати його. Тому 
проблема розробки методик навчання математичних дисциплін з 
використанням СКМ, гармонійне поєднання традиційних 
методичних систем навчання з сучасними комп’ютерними 
технологіями залишається актуальною» [3]. Приведенный авторами 
пример весьма нетривиального применения СКМ, на наш взгляд, 
убедительно показывает богатые дидактические возможности 
данного подхода. 

Заметим, что возможности современных СКМ выходят далеко за 
рамки традиционного вузовского курса математики. Изложить весь 
материал, необходимый для понимания принципов работы какой-
либо из СКМ (например, MatLab) в рамках курса математики 
невозможно. Необходимо выбирать те средства СКМ, которые 
наиболее важны для студентов той или иной специальности. 

Значительную сложность представляет практическое 
закрепление знаний, полученных студентами при изучении 
численных методов. Не может быть и речи об использовании в 
данной ситуации ручного счета. В то же время простое применение 
«абсолютно готовых» средств ничего не дает для понимания сути 
численных методов.  

Идеальным решением было бы самостоятельное 
программирование студентами изучаемых численных методов, но 
реализовать такую идею невозможно ввиду ее чрезмерной 
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трудоемкости. Для освоения численных необходимо применение 
заданий, близких по идее к описанному в [3]. Интересный подход к 
построению курса вычислительной математики, основанного на 
СКМ, предложен в [4]. 

Использование СКМ позволяет решить еще одну важную задачу 
— наглядно показать пределы применимости тех или иных 
математических методов. В частности, средствами этих систем 
можно моделировать эффекты, к которым приводит плохая 
определенность систем уравнений, неустойчивость 
дифференциальных уравнений. Таким образом, студент наглядно 
видит, к каким абсурдным результатам может привести 
некорректное применение программного обеспечения. 

Наш опыт показывает, что наиболее эффективен для активного 
изучения математики с применением СКМ практикум [5]. Заметим, 
что заинтересованный студент может изучать входящие в СКМ 
MatLab функции, самостоятельно разрабатывать программы на 
имеющемся в данной СКМ высокоуровневом языке 
программирования. 

Особо следует отметить существенную черту работы со 
студентами-программистами. Специфика их профессии состоит в 
том, что за время активной профессиональной деятельности им , 
скорее всего, придется работать в различных предметных областях. 
Разумеется, невозможно их обучить всему, что предположительно 
может им потребоваться. Поэтому у студентов-программистов 
необходимо формировать умение самостоятельно расширять знания 
и умения в сфере применения СКМ. 

Таким образом, все изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что имеется необходимость в формировании у студентов-
программистов компетенции в области применения компьютерной 
математики. 

Статья подготовлена в процессе выполнения НИР в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно – педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы. Гос. контракт П2565 
от 25 ноября 2009 г. 
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CREATING OF A DISTANCE COURSE "DATABASES AND 

INFORMATION SYSTEMS" TAKING INTO ACCOUNT SCIENTIFIC 
BASIS OF THE SYLLABUS CONTENTS SELECTIONS 

Zaritska Oxana 
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The interpretation of distance education notion by Ukrainian and foreign 
scientists is considered in the article. The main stages of the 
development (analysis, planning and design) of the distance course 
"Databases and Information Systems" taking into account scientific 
basis for selection of educational material content are highlighted. 
 

СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ "БАЗИ ДАНИХ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ НАУКОВИХ 

ЗАСАД ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
Зарицька Оксана Леонідівна 

Житомирський державний університет імені Івана Франка  
Розглянуто трактовку поняття дистанційної освіти українськими 
та зарубіжними науковцями. Висвітлено основні етапи створення 
(аналіз, планування та проектування) дистанційного курсу "Бази 
даних та інформаційні системи" з урахуванням наукових засад 
добору змісту навчального матеріалу. 
 

В останні роки процес інформатизації українського суспільства 
стає закономірним чинником й інформатизації системи 
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національної освіти. В Указі Президента "Про Національну 
доктрину розвитку освіти" та Концепції Державної цільової 
програми "Сто відсотків" зазначено, що впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій розглядається як 
пріоритетний напрямок у розвитку національної освіти, оскільки це 
забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління 
до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. У названому 
Указі Президента також окреслені й шляхи досягнення 
вищеназваних задач: забезпечення поступової комп'ютеризації 
системи освіти, запровадження мережного навчання із 
застосуванням у навчальному процесі, поряд із традиційними 
засобами, нових інформаційно-комунікаційних технологій. 

Від успішного вирішення цих завдань суттєво залежатиме 
поступальний розвиток країни та її місце у світовій спільноті. 

Саме завдяки процесам інформатизації освіти можливою стала 
нова форма навчання – дистанційна, яка втілює найкращі здобутки 
традиційних форм навчання – очної, заочної, екстернатної. До 
трактовки поняття дистанційної освіти зверталися багато 
зарубіжних та українських вчених.  

А.А. Андрєєв визначає дистанційне навчання як "...синтетичну, 
інтегральну, гуманістичну форму навчання, що базується на 
використанні широкого спектру традиційних і нових інформаційних 
технологій та їх технічних засобів, які залучаються для доставки 
навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації 
діалогового обміну між викладачем і учнем, коли процес навчання 
некритичний до їх розташування в просторі і в часі, а також до 
конкретної освітньої установи» [1: 26]. 

А.А. Аханян, досліджуючи поняття дистанційного навчання, 
сформулював кілька його визначень, що доповнюють одне одного 
[2: 39]: 

 "нова організація освітнього процесу, яка базується на 
принципі самостійного навчання студента", характеризується 
тим, що "учні, часто віддалені від викладача у просторі та в 
часі, у той же час мають можливість у будь-який момент 
підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікації"; 

 "сукупність інформаційних технологій, які забезпечують 
доставку учням основного обсягу матеріалу, що вивчається, 
інтерактивну взаємодію учнів і викладачів у процесі 



 386 

навчання, надання студентам можливості самостійної роботи 
із засвоєнню навчального матеріалу, а також оцінювання 
знань та навичок, одержаних в процесі навчання"; 

 "нову ступінь заочного навчання, де забезпечено 
використання інформаційних технологій: персональних 
комп’ютерів, відео- і аудіотехніки, космічної та 
оптоволоконної техніки". 

На думку вітчизняного вченого В.М. Кухаренка, "дистанційне 
навчання є комплексною педагогічною технологією, що поєднує 
досягнення педагогіки і психології з дидактичними можливостями 
інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють 
використовувати комп'ютер як носій інформації та засіб організації 
спілкування. Дистанційне навчання наслідує всі сучасні особливості 
розвитку суспільства і має на меті формування особистості, здатної 
до творчого саморозвитку" [3]. 

Дистанційне навчання перебуває на етапі активного 
становлення: розв’язуються питання технічного забезпечення 
організації дистанційної мережі, розробляються методичні аспекти 
створення дистанційних курсів, розглядаються можливі шляхи 
організації дистанційних занять та вирішуються інші теоретичні та 
практичні питання, пов’язані з впровадженням у навчальний процес 
дистанційної форми навчання. Одним із нагальних питань 
дистанційної форми навчання є питання навчально-методичного 
забезпечення процесу навчання, створення відповідних 
дистанційних курсів з урахуванням теоретично і експериментально 
обґрунтованих принципів добору змісту: принцип пріоритету 
розвиваючої функції навчання; принцип диференційованої 
реалізованості; принцип інформаційної ємності і соціальної 
ефективності; принцип діагностико-прогностичної реалізованості, 
дидактичні принципи навчання (науковості та доступності, 
наступності, систематичності, системності, перспективності і 
наочності); модульний принцип добору змісту; принцип 
концентризму; принцип гуманізації і гуманітаризації освіти [4; 5]. 

Курс дистанційного навчання – це педагогічно самостійна, 
функціонально завершена, цілісно структурована і організована 
навчальна одиниця, яка базується на методології побудови систем 
дистанційного навчання. 
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Основними етапами створення курсу дистанційного навчання є 
такі: аналіз; планування та проектування; реалізація; доставка 
(реклама курсу, реєстрація студентів); оцінювання курсу. 

Під час створення дистанційного курсу "Бази даних та 
інформаційні системи" на етапі аналізу було визначено: 

 дистанційний курс "Бази даних та інформаційні системи" 
розробляється для студентів третього курсу фізико-
математичного факультету; 

 теоретичний матеріал дистанційного курсу "Бази даних та 
інформаційні системи" повністю відповідає діючій навчальній 
програмі для студентів фізико-математичного факультету та 
узгоджується з навчальними планами; 

Також на етапі аналізу з метою вивчення поінформованості 
студентів про дистанційну освіту, а також їхньої зацікавленості у 
запровадженні та використанні саме цієї форми навчання у 
Житомирському університеті, було проведено соціологічне 
опитування студентів заочної форми навчання, результати якого 
визначили, зокрема, наступне [6]: 

 зацікавленість дистанційною освітою виявили більшість 
опитуваних (незалежно від факультету) і вважають її 
надзвичайно перспективним кроком на сучасному етапі. 
Найбільш обізнаними в цьому питанні є студенти фізико-
математичного факультету. Але більше половини студентів як 
філологічного факультету, так і факультету підготовки 
вчителів молодших класів розуміють значення поняття 
"дистанційна форма навчання": 

 переважна більшість респондентів виявила своє позитивне 
ставлення до запровадження дистанційної освіти у 
Житомирському університеті. Особливу зацікавленість 
виявили студенти фізико-математичного факультету. 

На першому етапі було також проаналізовано наявність ресурсів 
для впровадження створюваного курсу та узгодження його із 
Стратегічним планом розвитку Житомирського державного 
університету імені Івана Франка на період з 2010 по 2020 р. 

Етап планування та проектування є основним з 
концептуальної точки зору, оскільки саме на цьому етапі 
розробляється концепція курсу, яка уточнюється, реалізовується й 
оцінюється на подальших етапах. 

В процесі планування було визначено мету курсу: 
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 формування у студентів ґрунтовної теоретичної бази знань 
про: об'єкти системи управління базами даних; властивості 
цих об'єктів; проектування інформаційних систем, баз даних і 
систем їх керування; 

 формування практичних навичок з розробки логічної 
структури бази даних, створення таблиць баз даних та 
подальшої роботи з ними (конструювання запитів, зокрема 
мовою SQL, проектування форм, звітів тощо). 

До теоретичної бази знань належить: етапи розвитку технології 
баз даних, ієрархічні, мережні та реляційні моделі інформаційних 
систем, склад інформаційної системи, фізична організація БД, хеш-
функції, принципи концептуального проектування баз даних, 
реляційна модель даних, реляційна алгебра та реляційне числення, 
управління реляційною базою даних, мова SQL. 

До практичних навичок належать: навички розробки логічної 
структури бази даних в процесі технічного проектування; вміння 
перетворювати розроблені концептуальні моделі БД у реляційні; 
навички розробки таблиць баз даних, вводу, модифікації, 
відображення даних із використанням форм та табличного режиму; 
використання мови SQL під час роботи з базою. 

Мета курсу досягається через вивчення теоретичного матеріалу 
по кожній з визначених тем та поступове практичне оволодіння 
студентами навичками розробки, створення та експлуатації баз 
даних. 

Також на етап планування було визначено програмні засоби, 
необхідні для забезпечення курсу: ПЕОМ із встановленою ОС 
Windows та СКБД Microsoft Access. 

Проектування розглядуваного курсу передбачало розроблення 
його загальної структури. Цьому процесу було приділено значну 
увагу, оскільки успіх дистанційного навчання значною мірою 
залежить від організації навчального матеріалу. 

По-перше, правильне визначення структури, обсягу, змісту 
дисципліни, що відповідає рівню інформатизації суспільства і 
забезпечує ефективне досягнення цілей освіти, є однією із головних 
проблем на сучасному етапі вищої школи. У визначенні змісту 
створюваного курсу слід виходити з положень [7: 223], що 
відображають логіко-психологічний аспект добору навчального 
матеріалу. Суть їх полягає у тому, що знання засвоюються у процесі 
аналізу умов їх походження, завдяки яким вони стають 
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необхідними, і, поряд з цим, навчальний матеріал має забезпечувати 
можливість: 

 виявлення предметних джерел знань і виділення генетично 
вихідного, суттєвого, всезагального відношення, що визначає 
зміст і структуру об’єкта даних знань;  

 відтворення такого відношення у відповідних моделях, що 
дозволяє виявляти його властивості у чистому вигляді; 

 конкретизувати вказане відношення об’єкта у системі 
окремих знань про нього, єдність яких дозволяє здійснювати 
мисленні переходи від всезагального до окремого і навпаки; 

 набуття загальнонавчальних умінь переходу від виконання 
дій у розумовому плані до виконання їх у зовнішньому плані і 
навпаки. 

По-друге, варто уникнути однієї з найбільш розповсюджених 
помилок при створенні курсів дистанційного навчання – подання 
основних навчальних матеріалів курсу у вигляді простої 
електронної копії стандартних друкованих підручників. 
Використання інформаційних технологій надають викладачу 
потужні можливості, засобами яких досягаються цілі учбового 
процесу за умов дистанційної форми навчання. На основі 
друкованих матеріалів є можливість створювати, так звані, 
мультимедійні підручники, в яких зв'язок змісту з відповідним 
текстом здійснюється за допомогою гіпертекстових посилань (за 
допомогою гіпертекстових посилань можна звернутися також і до 
матеріалу, що вивчався раніше). Крім того, дистанційний курс 
передбачає: наявність методичних рекомендацій щодо вивчення 
курсу; виконання студентами лабораторного практикуму; тести для 
самоконтролю; індивідуальний тематичний та підсумковий 
контролю знань; можливість спілкуватися з викладачем та іншими 
студентами у режимі реального часу. 

По-третє, на етапі проектування було враховано, що програма 
дистанційного курсу складається з окремих змістових модулів. 
Модульні програми будуються за такими принципами: 1) цільове 
призначення інформаційного матеріалу; 2) поєднання комплексних, 
інтегруючих і окремих дидактичних цілей; 3) повнота навчального 
матеріалу в модулі; 4) відносна самостійність модулів; 5) реалізація 
зворотного зв'язку; 6) оптимальна передача інформаційного та 
методичного матеріалів [8]. Форма-модуль є структурно-
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організованою дидактичною реалізацією змістового модуля і 
характеризується такими рисами: 

 нерозривний зв'язок і єдність змістового модуля і форми-
модуля; 

 організація навчального процесу по одній темі обмежується 
30-хвилинним часовим відрізком; 

 психолого-педагогічна спрямованість, смислова цінність та 
логічна завершеність кожного міні-модуля (теми); 

 вибір і поєднання способів навчальної діяльності, виходячи з 
принципу їх оптимальної різноманітності і взаємодоповнення 
[9]. 

Змістова незалежність модулів курсу "Бази даних та 
інформаційні системи" дозволила розробити модульну структуру 
відповідного дистанційного курсу за визначеними вище 
принципами [10: 118-119]. 

На етапі проектування також було визначено: послідовність 
роботи з окремими модулями та опанування тем курсу; терміни, що 
відводяться на їх опрацювання; графік консультацій у режимі on-
line. 

Подальшого дослідження потребує встановлення у межах 
кредитно-модульної системи взаємозв’язку між заліковими 
модулями та кредитами, а також обґрунтування необхідної 
кількості кредитів, що виділяються на курс. 
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считаются его знания, опыт, навыки и умения, развитие его 
интеллектуального потенциала, образованность. Инновационным 
обществом востребованы высокоинтеллектуальные специалисты с 
креативным мышлением, готовые к генерации и решению новых 
задач, проявляющие профессиональную компетентность. При этом 
именно в сфере высшего профессионального образования 
формируется интеллектуальный класс общества. Сегодня новые 
подходы в образовании направлены на следующее: 1)переход от 
усвоения значимых объёмов информации, накопленных при 
изучении какой-либо дисциплины, к овладению способами 
непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться 
самостоятельно; 2)освоение навыков работы с любой информацией, 
с самыми разнородными данными и формирование на этой основе 
самостоятельного критического мышления; 3)дополнение 
известного традиционного положения о формировании знаний, 
умений и навыков новым положением о формировании 
компетентности обучающегося. 

Одним из путей решения проблемы профессиональной 
подготовки специалистов для работы в быстроменяющемся 
информационном обществе является формирование в процессе 
обучения личности, способной в дальнейшем компетентно решать 
возникающие задачи, сохраняя инициативу, творческий подход, 
гражданскую позицию и социальную значимость. 

Сделана попытка разработать систему управления 
формированием профессиональной компетентности специалиста 
(СУФПКС). Под управлением в широком значении этого термина 
понимается непрерывный процесс воздействия на объект 
управления для достижения оптимальных результатов при 
наименьших затратах времени и ресурсов. СУФПКС предназначена 
для последовательного целенаправленного формирования 
компетентного специалиста с учётом его творческого начала и 
усовершенствования образовательных программ и систем обучения. 

Проведённые нами исследования показали, что на формирование 
компетентности специалиста влияют следующие основные 
составляющие: личность (как основа, на которой формируется 
компетентный специалист), вуз(как источник образовательных 
услуг), наставник-консультант (как персональный помощник) и 
сфера деятельности личности.  
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Формирование компетентного специалиста можно 
рассматривать как рост личности, рост профессионализма человека 
до определённого, более высокого, уровня его компетентности в 
конкретной сфере деятельности при самореализация в обществе. 
Личность (работник) может развить свои знания и навыки путём 
обучения по выбранному профессиональному направлению, 
овладевая определённым числом компетенций. При этом вуз 
предоставляет личности набор образовательных услуг, 
направленных на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций в процессе обучения и помогает 
сформировать в личности специалиста. Далее выпускник вуза, став 
молодым специалистом, продолжает закреплять свои теоретические 
и практические навыки в конкретной выбранной профессиональной 
сфере деятельности, превращаясь постепенно в компетентного 
специалиста. Задача заключается в поиске оптимальной траектории 
формирования компетентного специалиста. 

Система управления формированием профессиональной 
компетентности состоит из следующих подсистем: 1)подсистема 
«Личность», 2)подсистема «ВУЗ», 3)подсистема «Наставник», 
4)подсистема «Деятельность». Каждая подсистема функционально 
связана с другими подсистемами и обеспечивает системный подход 
в достижении возможного наивысшего уровня формирования 
профессиональной компетентности специалиста. Наибольшее 
влияние при управлении формированием компетентностью 
молодого специалиста, обучающегося в вузе, оказывают 
подсистемы «Личность» и подсистема «ВУЗ». 

Подсистема «Личность» включает набор положений, 
рекомендаций, помогающих ориентироваться в самообучении и 
обучении. Разработанная подсистема предназначена для повышения 
личностной эффективности за счёт максимально возможной 
реализации в профессиональной деятельности. Построена 
функциональная схема развития личности и отмечены этапы её 
профессионального роста. Для активизации творческого процесса 
личности при решении научно- технических инновационных задач 
были разработаны карты становления личности, развития 
творческих способностей, искусства успевать, рекомендации по 
генерации идей новых технических решений и созданию 
патентоспособных конструкций технических объектов. 
Предложенные материалы локализуют внимание человека на 
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поставленной цели, учат эффективно использовать свое время и 
интенсивно использовать свои силы, жить без напряжения, легко и 
просто, с креативными подходами решая поставленные задачи. 
Каждый человек может приносить пользу обществу, если 
правильно использовать его склонность и обучать его в 
подходящем для него направлении. 

Подсистема «ВУЗ» осуществляет, в частности, связь дисциплин 
образовательной программы и контроль их усвоения. Одним из 
ведущих звеньев педагогического процесса является преподаватель. 
От его профессиональных и личностных качеств, от способности к 
саморазвитию в значительной степени зависит уровень подготовки 
будущего специалиста. От современного преподавателя высшей 
школы в первую очередь требуются знания психологии и 
педагогики, владение современными информационными 
технологиями, ораторским мастерством. Высокие требования 
предъявляются к этической и эстетической стороне общения. 
Особое внимание уделяется профессиональным качествам 
преподавателя и его способности быть наставником младшему 
поколению. Преподаватель должен уметь не только методически 
правильно донести студентам учебную информацию, но и 
выступать в роли исследователя, способного придать учебному 
процессу научный характер. Кроме этого для подсистемы «ВУЗ» 
важными составляющими являются также организационно-
техническая и информационная системы, издательская 
деятельность, методическая база обучения, научно-
исследовательская составляющая и другие. Всё это отражается на 
качестве подготовки специалистов для общества в условиях 
инновационных преобразований. Вузам следует эффективно 
использовать высокий потенциал профессорско-преподавательского 
состава, нарастить технические возможности, организовать 
инновационную деятельность, связанную с учебным процессом, на 
факультетах и в институтах расширять создание учебных центров, 
максимально приближенных к практике. 

Подсистема «Наставник». На этапе обучения личности в вузе 
подсистема «ВУЗ» тесно связана с подсистемой «Наставник». Здесь 
предполагается закрепление за каждым студентом 
наставника(преподавателя-консультанта), который помогает ему 
правильно ориентироваться в выполнении учебных планов, 
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индивидуальных комплексных заданий. В дальнейшем подсистема 
«Наставник» тесно связана с подсистемой «Деятельность». 

Подсистема «Деятельность». Созданием условий для творческой 
работы может послужить применение системы сбалансированных 
показателей, позволяющей с учётом интересов организации и 
личных интересов работников найти их общие точки 
соприкосновения и дать возможность сотруднику (бывшему 
выпускнику вуза) максимально проявить свои способности. 
Определяя правильное место каждого сотрудника в организации, 
можно повысить уровень развития его творческого мышления и 
изобретательской деятельности. В то же время если сотрудники 
начинают сами вводить инновации в производство, то это 
способствует и прогрессу в работе предприятия. Необходимы 
условия, в которых личность пришедшего в организацию 
выпускника вуза сможет раскрыть и реализовать себя. Так, 
например, для эффективного развития одной из фирм, 
занимающейся выполнением различных высотных работ с 
применением техники промышленного альпинизма, была 
разработана система сбалансированных показателей и оценены 
условия доминирования на рынке промышленного альпинизма. 
Затем была построена стратегическая карта развития предприятия, 
отражающая миссию и стратегические приоритеты данной 
организации. В процессе работы сотрудник этой организации 
(студент БГТУ) разработал конструкцию устройства «Карабин 
страховочный», предназначенную для контрольных тренировок 
персонала. Изобретение повышает профессиональные навыки 
сотрудников, внося тем самым вклад в стратегическое развитие 
фирмы. На данное изобретение получен патент № 2342179. Любая 
практическая задача может быть эффективно решена, если 
существует научно-методологически и методически обоснованные 
стратегия и тактика реализации этой задачи. 

Модель специалиста строится на основе обобщённой модели 
профессиональных компетенций студентов [1]. При этом в основу 
модели молодого специалиста заложены следующие признаки: 
а)ориентация на конечный результат в виде общих и 
профессиональных компетенций выпускников вузов, 
сформулированных исходя из современных и будущих требований 
рынка труда; б)компетенции формируются при участии 
специалистов вузов и специалистов-практиков с учётом 
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фундаментального образования и практической подготовки; 
в)ориентация осуществляется на усиление роли самостоятельной, 
обязательной научно-исследовательской работы студентов с 
применением инновационных технологий образования. 

Результатом обучения являются конкретные измеряемые 
учебные достижения (знания, умения, навыки, компетенции), 
которыми должен обладать студент (выпускник) на завершающем 
этапе обучения. Приведём один из возможных вариантов оценки 
уровней результатов при защите выпускных квалификационных 
работ студентов, разработанного на основе [2]. 

1.Низкий уровень. Несамостоятельное выполнение разделов 
проекта (работы). Фрагментарные знания по теме проекта (работы) 
в рамках образовательного стандарта. Неумение использовать 
научную терминологию из специальных дисциплин. Наличие в 
ответе грубых ошибок. 

2.Допустимый уровень. Достаточный объём проекта (работы) в 
соответствии с заданием на базе основной литературы по 
дисциплинам учебного плана. Использование научной 
терминологии, логическое изложение пояснительной записки и 
удовлетворительное выполнение графической части. Приемлемое 
умение делать основные выводы без существенных ошибок. 

3.Достаточный уровень. Достаточно полный объем проекта 
(работы) в соответствии с заданием. Систематизированное, 
грамотное, логически правильное изложение пояснительной 
записки и выполнение графической части с использованием 
научной терминологии, умение использовать инструментарий 
специальных дисциплин в решении профессиональных задач. 
Умение делать обобщённые и обоснованные выводы по теме 
проекта (работы). Умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях по теме проекта (работы) и давать им 
сравнительную оценку. Способность защищать, принятые в 
проекте(работе) решения. 

4.Высокий уровень. Полный объём проекта(работы) по всем 
поставленным в задании вопросам. Использование учебной, 
монографической, справочной, патентной и периодической 
литературы. Систематизированное, грамотное, логически 
правильное изложение всех разделов пояснительной записки и 
качественное выполнение графической части. Использование 
научной терминологии, в том числе на иностранном языке. 
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Владение инструментарием специальных дисциплин и техникой 
информационных технологий в постановке и решении 
профессиональных задач. Умение делать обоснованные выводы и 
обобщения по всему проекту в целом. Способность самостоятельно 
решать сформулированные задачи. Способность аргументировано и 
доказательно защищать принятые в проекте (работе) решения. 

5.Высший уровень. Полный объём проекта(работы) с 
проведением теоретических исследований по самостоятельно 
разработанным методикам, алгоритмам, программам на ЭВМ или 
их элементам и получением новых результатов, разработкой новых 
технических решений, оформленных заявками на изобретения, 
разработкой нетиповых решений по заданию 
предприятия(организации). Широкое использование учебной и 
специальной литературы. Выраженная способность самостоятельно 
и творчески решать сложные задачи в нестандартной ситуации. 
Способность и готовность аргументировано и исчерпывающе 
защищать корректность полученных в проекте(работе) результатов. 

Выпускникам вузов, а также студентам 3-4 курсов, 
рекомендуется научиться делать самооценку усвоенным ими в 
процессе обучения компетенциям. Это можно делать в виде 
самопрезентации студента. В качестве примера приведём некоторые 
основные пункты презентации выпускника квалификации 
«магистр» по направлению подготовки «Информационная 
безопасность», разработанной на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (нового поколения). Можно 
выделить следующие основные пункты, на которые студент должен 
дать ответы в своей презентации выпускника: 1. Область 
профессиональной деятельности (проблемы в сферах науки, 
техники и технологии, связанные с обеспечением защищенности 
объектов информатизации). Перечислить объекты и процессы, с 
которыми и на которых он может работать. 2. Для выполнения 
каких видов профессиональной деятельности он подготовлен 
(проектная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 
организационно-управленческая). Указать вид наиболее 
предпочтительной деятельности. Например, научно-педагогическая. 
3. Указать, какими компетенциями обладает при выполнении 
данных видов деятельности. Например, при выполнении научно-
педагогической деятельности могу подготовить методические 
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указания к лабораторным работам. Кроме этого в презентации 
выпускника можно указать освоенные за время обучения учебные 
дисциплины в соответствии с планом специальности и полученные 
по перечисленным дисциплинам оценки, а также пройденную 
практическую подготовку в виде выполненных курсовых работ 
(проектов) и производственных практик. Особенно важно отметить, 
в чём специализировался студент за время обучения. Например, 
умеет программировать на современных алгоритмических языках, 
способен составлять заявки на изобретения и другое. 

Предложенная система управления формированием 
профессиональной компетентности позволяет комплексно подойти 
к вопросам выбора оптимальной траектории образовательного 
процесса при подготовке компетентных молодых специалистов, 
способных найти своё достойное место на рынке труда 
современного информационного общества. 
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Розглянуто ефективні підходи до організації самостійної роботи 
студентів вищих навчальних закладів за допомогою засобів 
електронного навчання та системи Moodle. 
 

Важлива складова людської особистості — це вміння 
самовдосконалюватися, що в свою чергу передбачає вміння 
самостійно організовувати свою роботу і взагалі бути самостійною 
особистістю. Особливо це важливо в наш час швидких змін та 
постійного прогресу. Тому виховання такого вміння у студентів є 
однією з пріоритетних задач сучасної освіти. 

Досягнути цього можна через правильно організований процес 
самостійної роботи. З точки зору офіційної української педагогіки 
самостійна робота виступає як "різні види індивідуальної і 
колективної навчальної діяльності, яка здійснюється на навчальних 
заняттях або вдома за завданнями вчителя, під його керівництвом, 
однак без його безпосередньої участі" [1: 297]. 

Самостійна робота є однією з найдавніших проблем педагогічної 
теорії й практики. На її значущість вказували класики (Ф.-А. 
Дістервег, Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинський). Цій 
проблемі приділяють увагу й сучасні науковці (А. Алексюк, В. 
Буряк, В. Загвязинський, В. Козаков, П. Підкасистий, Н. Сидорчук 
та ін.). Досліджується самостійна робота як загальне поняття 
(наприклад [2]), так і з комплексі як спосіб раціоналізувати 
аудиторний час (наприклад [3]). 

Як показує практика, більш ефективні способи організації 
самостійної роботи пов’язані з використанням інформаційних 
комп’ютерних технологій. За останні роки в західних країнах 
отримав широкого розповсюдження термін E-learning, який означає 
навчання за допомогою технологій глобальної мережі Інтернет. 
Таке електронне навчання сьогодні є розширеним поняттям 
дистанційної освіти. Електронне навчання — це ширший термін, 
який означає різні форми та способи навчання з використанням 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

Про суть дистанційної освіти описано зокрема в роботах 
М.Моисеева, В.Бикова та інших [4,5]. Вивчення основ дистанційної 
освіти дає важливе розуміння, що їх технології прийнятні не тільки 
там, але також і для підтримки денної форми навчання, зокрема в 
підходах до організації самостійної роботи. 
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Застосування електронних посібників (принципи створення яких 
зокрема можна переглянути в [6]) та електронних навчальних 
середовищ з використанням мережевих технологій на базі систем 
управління навчанням LMS (Learning Management System) дозволяє 
під час аудиторних занять більшу частину часу відводити на 
безпосередню роботу з критично важливими пунктами, залишаючи 
на самостійне відпрацювання більш зрозумілі завдання. При цьому, 
кожен студент може виконувати роботу незалежно від інших, у 
власному темпі. Сильні студенти отримують можливість швидкого 
просування та поглибленого засвоєння навчального матеріалу, а 
слабкі не затримують навчальний процес. У викладача також 
з’являється час для індивідуальної роботи з кожним студентом. 

Використання електронних навчальних середовищ не тільки 
дозволяє підвищити ефективність навчання, але й готує студентів 
до правильного використання мережевих мультимедійних 
технологій, які завойовують все більше місця в сферах життєвої та 
бізнес комунікації. 

Успішне впровадження елементів електронного навчання 
базується на правильному виборі програмного забезпечення, яке 
відповідає поставленим вимогам. Ці вимоги визначаються 
потребами студентів, викладачів та адміністрації. 

Одним з найбільш використовуваних навчальних середовищ на 
сьогодні є система Moodle, розроблена австралійськими 
спеціалістами та надана у користування під відкритою ліцензією. За 
даними moodle.org [7] цією системою користуються в 193 країнах 
на 73 мовах. Ця система має великі можливості формування та 
представлення навчального матеріалу (включає вбудований 
візуальний текстовий редактор, дозволяє вводити формули в 
форматі ТеХ або Algebra, створювати глосарії), перевірки знань та 
контролю за успішністю (створення бази тестових питань, 
статистичний обробіток результатів тестування, самоаналіз 
результатів тестування), спілкування між слухачами та викладачами 
(електронна пошта, обмін файлами, форум, чат), організація 
групової роботи (форум, чат, wiki). Інтерфейс системи достатньо 
простий у використанні. Це вигідно виділяє навчальне середовище 
Moodle серед інших подібних систем. А відкриті технології також 
дозволяють доробити систему під власні особливі задачі. 

Використання Moodle відкриває широкі можливості в організації 
підтримки денної форми навчання, і зокрема організації самостійної 
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роботи студентів. Ці підходи з використанням системи Moodle 
ефективно впроваджені в навчально-інформаційній мережі 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України (moodle.nauu.kiev.ua). 

Далі буде показано, які ресурси системи Moodle 
використовуються для організації самостійної роботи. 

Всі лекції включають в себе інтерактивні елементи, які 
дозволяють студентам закріпити знання отримані на заняттях. 
Також в кожну лекцію включається додатковий матеріал, 
покликаний розширити знання предметної області, або пояснити 
викладений матеріал іншими словами та прикладами, на що у 
викладача під час занять може не вистачити часу. 

На відміну від простого читання підручника, електронні лекції 
мають низку додаткових властивостей. Вони насичені різного роду 
інтерактивами, що дозволяє постійно змінювати вид діяльності. 
Так, застосовані гіперпосилання дозволяють швидко перейти на 
інші частини лекції, курсу або інші сторінки інтернету, для 
додаткового пояснення прочитаного. Використовуючи можливість 
прихованого тексту викладач має можливість в лекціях задавати 
питання по прочитаному матеріалу попередньо ховаючи від читача 
відповідь. Той в свою чергу намагається дати відповідь на питання 
та, відкривши прихований текст, має можливість перевірити її 
правильність. Також в лекціях викладач може розміщувати аудіо та 
відео матеріал, для наочної демонстрації описаного. 

Кожна лекція закінчується тестом для самоконтролю, який 
складається з 10-15 питань та обмежений за часом. На нашу думку 
перенесення цього виду діяльності в електронну форму дозволяє 
економити час на заняттях, та зберегти час викладача, якому не 
доведеться перевіряти результати тестування, оскільки це за нього 
зробить Moodle, а також видасть аналіз як по кожному тестованому, 
так і по всій групі в цілому. 

Інший цікавий вид діяльності електронної освіти в системі 
Moodle — це уроки (може зустрічатися термін тренінги). Це 
можливість подачі інформації порційно (слайдами) з періодичною 
перевіркою розуміння отриманої інформації за допомогою тестів. 
Урок може бути чимось схожим на звичайний тест, але різниця в 
тому, що на відповіді (як правильні так і неправильні) можуть 
даватися розгорнуті коментарі викладача, що надає можливість 
студенту не тільки побачити свою помилку, але і зрозуміти 
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причину, через яку він її допустив. Можливість викладачу 
самостійно визначати переходи між слайдами дає широкі 
можливості для вивчення матеріалу. Так, при неправильних 
відповідях система може направити слухача саме до того слайду, де 
описується відповідь на це питання, заставляючи його ще раз 
перечитати матеріал. Ця можливість також створює умови для 
різноглибинної подачі матеріалу. Викладач має можливість 
визначити проходження уроку за різними гілками складності, 
надаючи своїм учням можливість вибирати мінімальне або глибше 
засвоєння матеріалу. 

Проходження кожного уроку може бути оцінено системою. А 
можливість пройти його повторно та покращити свій результат, 
буде стимулювати студентів. Як показує практика, студентам 
подобається подібний вид навчання, до того ж він показує високі 
результати. 

Використання різних типів завдань, представлених в системі 
Moodle дозволяє також спростити організацію самостійних робіт. 
Викладач готує і описує хід робити у вигляді web-сторінки, 
викладає потрібні файли та посилання на них для скачування. Це 
позбавляє потреби роздруковувати завдання для кожного окремо 
(або використовувати інші способи персональної подачі 
інформації). 

Якщо результатом самостійної роботи повинен бути файл, то 
його можна закачати в систему як власну відповідь. Викладач у 
зручний для себе час переглядає відповіді, виставляє оцінки та 
кожному пише коментар до його роботи. Подібний підхід дуже 
економить час на заняттях, оскільки студенти також віддалено у 
зручний для себе час можуть ознайомитися з результатами 
перевірки своїх робіт. 

Використання випадкового завдання (система кожному 
випадково надає варіант завдання з підготовлених викладачем) 
забезпечує роздачу різних варіантів без участі викладача, що 
виключає чинник суб'єктивного. Звичайно при перевірці завдання 
викладач бачить поряд з файлом відповіді файл виданого варіанту. 
Тому всі завдання та відповіді залишаються персоніфікованими. Ще 
однією перевагою є те, що студенти відправляють рішення 
викладачу всередині системи, так що всі результати успішності 
студента зберігаються в одному місці. 
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Цікавою та важливою особливістю Moodle є можливість 
організації групової роботи студентів. Групи можна розбити на 
підгрупи або вручну, або випадково засобами системи. Студенти 
можуть через систему обмінюватися своїми частинами робіт, 
обговорювати результати та напрямки діяльності через форуми, 
чати або персональні повідомлення. 

На час написання статті майже готова до виходу версія Moodle 
2.0, яка надасть ще додаткових нових можливостей в правильній 
організації самостійної роботи. Наприклад, функція слідкування за 
проходженням навчання має широкі можливості в налаштуванні, 
які дають викладачу методи скеровування роботи студента в 
правильному руслі. Викладач має можливість визначити, що доступ 
до тих чи інших частин самостійної роботи буде можливим тільки 
при успішному проходженні деяких попередніх. 

Отже, технічні можливості електронної навчальної системи 
Moodle надають викладачам можливість краще та ефективніше 
організувати самостійну роботу студентів, що є все актуальнішим з 
кожним навчальним курсом і набирає максимальної ваги при 
навчанні в магістратурі. 
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Представлено теоретичний аналіз понять: інформаційна 
готовність, компетентність та професіоналізм. 

 
У сучасних умовах суспільство висуває підвищені вимоги до 

якості підготовки фахівців технічного профілю, які повинні 
володіти не тільки необхідними знаннями у своїй предметній 
області, але й володіти уміннями їх застосування, тобто бути 
професіоналами. 

У процесі професійної підготовки інженерів в технічних вузах до 
застосування інформаційно-комп'ютерних технологій у своїй 
діяльності вимагають деякого уточнення понять інформаційної 
компетентності, готовності та професіоналізму, що і є метою даної 
статті.  

Професійна успішність майбутнього фахівця залежить не тільки 
від його здібностей, особистісних якостей, мотивацій та цінностей 
як таких, а й від їх відповідності обраної професії. На думку автора 
даної статті, професіоналізм - це компетентність фахівця плюс 
досвід, пов'язаного з цією професією і плюс професійна етика. 

Поняття професіоналізму не обмежується тільки результатами 
спеціальної підготовки та досвідом роботи; це ще й особливий 
світогляд людини. Методологічний фундамент вивчення психолого-
педагогічного феномена формування професійного світогляду 
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розглядається через теорію діяльності (С. Л. Рубінштейн, О. М. 
Леонтьєв). 

Проблема формування професіоналізму тісно пов'язана з 
питанням про ресурси психічного розвитку. Б.Г. Ананьєв писав, що 
«для социального прогнозирования необходимы научные знания о 
резервах и ресурсах самого человеческого развития, об истинных 
потенциалах этого развития, еще крайне недостаточно 
использующихся обществом» [1, с.4]. Ці положення не втратили 
своєї актуальності і в наші дні. 

Необхідно розглядати професіоналізм не тільки як високий 
рівень знань, умінь і результатів людини в цій галузі діяльності, але 
і як певну системну організацію його психіки [Климов, 2003]. 

Хоча питання професіоналізму і професійної компетентності в 
останнє десятиліття і стали предметом уваги психологічної науки 
(Є. О. Клімов, А. К. Маркова, М. С. Пряжников та ін.), все ж в 
більшості випадків дослідники обмежуються вивченням 
професійно-важливих якостей, професійної компетентності та 
професійної спрямованості їх формування та оцінки. 

Під професійно-важливими якостями (ПВЯ) розуміються 
індивідуальні якості суб'єкта діяльності, що впливають на 
ефективність діяльності і успішність її володіння [2].  

ПВЯ є суто психологічним поняттям, і роботи в цій області 
спрямовані на аналіз якостей особистості і особистості у 
професійній діяльності взагалі. Так, за словами В.Д. Шадрикова, в 
міру професіоналізації успішність діяльності все більшою мірою 
починає визначатися усією структурою ПВЯ, а не окремими 
якостями. Таким чином, мова йде про професійний розвиток 
суб'єкта в певній галузі діяльності. 

Необхідною складовою професіоналізму людини є професійна 
компетентність. Сучасні підходи і трактування професійної 
компетентності досить різні. 

А. К. Маркова співвіднісши професіоналізм із різними аспектами 
зрілості спеціаліста, виділяє чотири види професійної 
компетентності [Маркова, 1996]: 

1. Спеціальна, або діяльнісна, характеризується володінням 
діяльністю на високому професійному рівні і включає не тільки 
наявність спеціальних знань, а й вміння застосувати їх на практиці. 
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2. Соціальна - володіння способами спільної професійної 
діяльності та співпраці, прийнятими у професійному співтоваристві 
прийомами професійного спілкування. 

3. Особистісна - володіння способами самовираження і 
саморозвитку, засобами протистояння професійної деформації. 
Сюди ж відносять здатність фахівця планувати свою професійну 
діяльність, самостійно приймати рішення, бачити проблему. 

4. Індивідуальна - володіння прийомами саморегуляції, 
готовність до професійного зростання, несхильність професійного 
старіння, наявність стійкої професійної мотивації. 

Однією з найважливіших складових професійної компетентності 
А. К. Маркова називає здатність самостійно здобувати нові знання 
та вміння, а також використовувати їх у практичній діяльності. 

Ю. Г. Татур компетентність інженера визначає як суму 
кваліфікацій, які характеризуються набором знань, умінь і навичок, 
тобто професійних компетенції і соціальної поведінки. 

У якості однієї з компетентностей, що характеризує професійні 
якості майбутніх інженерів є інформаційно-комп'ютерна 
компетентність, яка передбачає діяльність у галузі освоєння та 
використання засобів інформаційно-комп'ютерних технологій. 

У словнику термінів інформаційна компетентність 
характеризується як здатність людини реалізовувати свої задуми в 
умовах багатофакторного інформаційного та комунікаційного 
простору [3]. 

Компетентність Б.Д. Ельконін характеризує як міру включення 
людини в діяльність, при цьому знання розглядаються не як набір 
відомостей, а як засіб уявного перетворення ситуації [4]. 

Інформаційна компетентність розуміється [5] як здатність 
особистості орієнтуватися в потоці інформації, як уміння 
працювати з різними джерелами інформації, знаходити і вибирати 
необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично 
до нього ставитися, як уміння на основі отриманого знання 
конкретно і ефективно вирішувати якусь інформаційну проблему. 

Для успішного виконання будь-якого виду діяльності необхідно, 
щоб у суб'єкта діяльності насамперед сформувалася готовність до 
цієї діяльності. 

Формування інформаційної готовності майбутніх інженерів є в 
даний час однієї з актуальних завдань системи підготовки фахівця в 
рамках вищої професійної освіти. 
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Що стосується самого поняття «готовність» інженера до 
інформаційної діяльності, то в даний час існує безліч його 
визначень, в основі яких лежать самі різні підходи. 

Готовність розуміється як інтегративну якість особистості [6] як 
фундаментальна умова успішного виконання будь-якої діяльності. 

Готовність - це внутрішній стан особистості, що являє собою 
певну цілісність, що є ознакою професійної спрямованості, а також 
результатом цілеспрямованої підготовки [7, c.545]. 

Інформаційна готовність - це здатність і вміння самостійно 
шукати, аналізувати, відбирати, обробляти і передавати необхідну 
інформацію за допомогою усних і письмових комунікативних 
інформаційних технологій. 

В основі підходу І.А. Зимней [8] лежить трактування 
професійної готовності через особистісну готовність фахівця 
професійної діяльності, його світоглядну зрілість і професійно-
предметну компетентність, яка включає знання, вміння і навички, 
набуті в процесі навчання. 

Так інформаційну готовність інженера можна розглядати як 
базову складову інформаційної компетентності. 

Аналіз результатів теоретичних і практичних досліджень щодо 
формування інформаційної готовності інженерів до застосування 
інформаційних технологій у своїй діяльності дозволяє визначити 
готовність як комплексний стан особистості, заснований на її 
психологічних, моральних та професійних якостях. 

У зв'язку з цим розвиток інформаційної готовності як однієї з 
професійно значущих характеристик майбутнього спеціаліста є 
найважливішим завданням вищої професійної освіти. 

Дане розмежування понять «компетентність» і «готовність» 
істотно, оскільки в ряді випадків фахівець повинен володіти, не 
просто інформаційною компетентністю, як складовою частиною 
його професійної компетентності, але і готовністю до ведення цієї 
діяльності. 

У висновку можна відзначити, що представлені в статті 
теоретичні дослідження не претендує на повноту і вимагає більшої 
конкретизації досліджуваного питання. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ 
НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ПОЖЕЖНОГО-

РЯТІВНИКА 
Рак Тарас Євгенович, Рак Юрій Павлович, Ренкас Андрій Гнатович, 

Придатко Олександр Володимирович 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 

Україна 
Запропоновано проектний підхід та інформаційні технології при 
підготовці сучасного пожежного-рятівника засобами 
інтерактивних тренажеров. 

 
В умовах глобальної фінансово-економічної кризи та 

інформатизації суспільства актуальною задачею стає розробка 
нових методів навчання в професійній освіті при підготовці фахівця 
пожежного-рятівника, здатного конкурувати на світовому ринку 
праці. Сучасний стан світового суспільства вказує на необхідність 
розглядати систему професійної освіти як проектно-керовану 
організацію. Проекти управління в професійній освіті дозволять 
виконати стратегічний та інвестиційний менеджмент, маркетинг і 
реструктизацію вищих навчальних закладів профільного типу. 
Такий інструмент проектного управління, внутрішньою складовою 
якого є інтерактивні засоби навчання, забезпечує процес управління 
часом, вартістю, матеріальними та людськими ресурсами і, 
відповідно, якістю при підготовці сучасного пожежного-рятівника 
[1,2]. 

Найчастіше впровадження інтерактивних засобів навчання 
здійснюється через використання так званих інтерактивних 
тренажерів. 

Розгялянемо коротко методику та середовище створення таких 
тренажерів. Практика створення інтерактивних тренажерів показує, 
що для імітації окремо взятого об’єкту, наприклад, пожежного 
насосу, цілком достатньо показати цей об’єкт з однієї сторони 
(двовимірна картинка) [3]. Швидка зміна деякої частини цього 
зображення створює ілюзію руху об’єкта (анімацію). В такій 
технології є безсумнівна перевага – простота реалізації. 
Багатофункціональним та простим у використанні є анімаційний 
пакет Fash МХ, який ми використовували для створення 
інтерактивних ком’ютерних тренажерів. Цей пакет є досконалим 
середовищем для створення найрізноманітнішої мультимедійної 
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продукції. Саме цей пакет дав можливість зменшити трудомісткість 
промальовування кадрів, за його допомогою створюється 
початковий кадр і з нього, шляхом трансформації, можна одержати 
кінцевий кадр анімації. Проміжні кадри будуються пакетом 
автоматично. 

За допомогою розроблених інтерактивних тренажерів можна 
навчитись виконувати будь-які вправи з пожежним насосом, 
агрегатом чи обладнанням [4]. Тренажери надають можливість 
практично відпрацювати вправи з пожежним насосом без значних 
фізичних затрат та заощаджувати ресурси. Єдиною вимогою є 
наявність комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням. 
Відпрацювання вправи на тренажері здійснюється поетапно. Кожен 
етап виконання вправи при роботі із тренажерами супроводжується 
текстовими та голосовими коментарями. При допущенні помилки, 
робоче вікно тренажера сповіщяє користувача про невірну дію 
текстовим та голосовим коментарем і надає можливість самостійно 
виправитись. Курсант, при бажанні, може відпрацьовувати вправу 
необмежену кількість разів. Для запобігання допущення помилок на 
практиці, які можуть спричинити вихід з ладу певного агрегату чи 
вузла, після закінчення вправи курсантові надається можливість 
ознайомитись з характерними помилками, які зустрічаються при 
роботі з реальними установками. Алгоритм дії та робочі вікна 
розроблених інтерактивних комп’ютерних тренажерів з 
відпрацювання вправ із пожежними насосами зображені на рис 1,2. 

Для підтвердження переваг використання інтерактивних 
тренажерів над відпрацюванням вправ у традиційній формі на 
практиці, нами було проведено ряд експериментів, які полягали у 
тестуванні та порівнюванні результатів контролю знань курсантів, 
що навчались за двома принципово різними методиками. Колектив 
курсантів, при вивченні спеціальних вправ із використанням 
методики інтерактивного навчання у поєднанні з практичним 
відпрацюванням вправ на пожежному автомобілі продемонстрував 
вищий рівень засвоєння матеріалу. 

На основі результатів тестування двох груп, із використанням 
нормального розподілу Гауса, було визначено ймовірність 
отримання певної оцінки («задовільно», «добре», «відмінно») 
курсантами, які в подальшому навчатимуться вправам на 
інтерактивних тренажерах або традиційно з допомогою пожежного 
автомобіля. 
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Рис. 1. Алгоритм дії інтерактивного комп’ютерного тренажера 

 

  
Рис.2. Робочі вікна інтерактивних тренажерів по роботі з 

пожежними насосами 
Результати теоретичних досліджень вказали на доцільність 

подальших розробок та пошуку якісно-нових методів застосування 
інтерактивного навчання у професійній освіті. 

Висновок: Впровадження інформаційних технологій, 
проектного підходу та інтерактивних засобів навчання в 
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професійній освіті при підготовці сучасного пожежного-рятівника 
дозволяє: 

 стратегічно прогнозувати впровадження інноваційних 
технологій в професійну освіту; 

 мінімізувати час, вартість, матеріальні та людські ресурси в 
процесі підготовки пожежного-рятівника; 

 забезпечити якісну підготовку пожежного-рятівника 
сучасного типу здатного конкорувати на світовому ринку 
праці. 
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Інститут обдарованої дитини Академії педагогічних наук України 
У статті розкриваються питання інноваційного підходу до 
організації навчального процесу в закладах освіти. У статті 
розглянуто питання використання інтерактивної технології у 
процесі навчання. 
 

Вступна частина. Сучасний період розвитку суспільства, 
оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує 
якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним 
стандартам. В умовах державотворення в Україні, яка стала на шлях 
демократизації, відкритості та гуманістичних орієнтацій, поряд з 
питаннями про суспільний устрій, ключовими словами стають 
проблеми пошуку національної ідеї, ціннісних орієнтирів, 
виховного ідеалу, нових тенденцій в освіті. 

Нові цілі модернізації освіти спрямовані на досягнення вищого 
рівня розвитку, що має відповідати потребам часу та особистості, 
яка має усе необхідне для особистої реалізації в суспільстві, що 
постійно змінюється. 

В умовах глобалізації активного розвитку сучасного суспільства 
знань, нового інформаційного суспільства, здійснюється 
впровадження інформаційних технологій. Основоположним 
напрямом і основним фактором розвитку кожної особистості є 
освіта і наука сьогодні. Тобто, реформація повинна відбуватися 
першочергово саме в цих сферах, оскільки вона виступає серйозним 
дієвим фактором підвищення інтелектуального потенціалу країни. 

Актуальність проблеми технологізації освіти пояснюється 
бурхливим розвитком и розповсюдженням різноманітних інновацій, 
в тому числі і нових педагогічних технологій. Інтерактивні форми і 
методи навчання здобувають сьогодні в Україні все більше 
прихильників і використовуються при викладанні різноманітних 
навчальних предметів. Використання в навчально-виховному 
процесі різноманітних технологій дозволяє викладачам, вчителям, 
вихователям підвищити мотивацію суб’єктів освітнього процесу, 
реалізувати не лише теоретичну, а практичну спрямованість 
заняття. 
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У ході написання роботи використані наступні методи: 
теоретичні (аналіз державних документів, узагальнення науково-
методичної педагогічної літератури, опрацювання досвіду роботи 
науковців та вчителів), емпіричні (експеримент, спостереження, 
опитування, колективні та індивідуальні бесіди). 

Основна частина. Проблема інноваційних процесів в освіті 
почала активно досліджуватися з 90-х років 20 ст. і до тепер: західні 
дослідники Санто Б., Хартман В., Твісс Б., Фостер Р., Шумпетер Й. ; 
впровадження технологій в освіті висвітлювали – Колчук І., 
Макарова В., Баликін О., Коломієць Н..; творчі пошуки вчителів-
новаторів – Захаренко О., Палтишева Ю., Гузика М., Белікова О., 
Павленко Ю.; технології у вищій школі - Удод О., Кремень В., 
Мороз В., технології у школі - Іванов І., Петренко Л., Кацинська Л. 
та ін. 

Важливість здійснення-інноваційних процесів в освіті 
наголошено в сучасному законодавчо-правовому базисі, а саме: 
Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Закони України 
«Про інноваційну діяльність» (від 04.07.02 р. № 40- ІV), «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (від 
16.01.03 р. № 433-ІV), накази Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності» (від 07.11.00 р. № 522), «Про 
затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад» (від 20.02.02 р. № 114), «Про затвердження 
Положення про здійснення моніторингу виконання інноваційних 
проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних 
парків» (від 17.04.03 р. № 245) та інші[3,2]. 

У сучасному суспільстві навчання можна організувати таким 
чином, що джерелом знань виступатиме не тільки педагог, а й 
комп'ютер, телевізор, відео. Діти, відповідно, повинні вміти 
осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в 
конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти 
висловити особисту думку. Саме цьому сприяють інтерактивні 
технології навчання.[7, 6] 

Ми впевнені, що використання інформаційних технологій сприяє 
активізації: уваги; мислення; уяви; сприйняття; пам’яті; творчих 
здібностей; пізнавальних інтересів,що являється пріоритетною 
метою навчально-виховного процесу і в свою чергу забезпечує 
активний розвиток пізнавального інтересу дитини, підвищення 
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успішності навчання, забезпечує його повноцінний інтелектуальний 
і фізіологічний розвиток. 

Педагог може прагнути до досягнення ефективних, якісних 
результатів, працюючи з дітьми в сучасних умовах з використанням 
можливостей інтерактивну в навчальний час та під час позакласної 
роботи, що дає більш високі результати. 

Використовуючи мультимедіа на уроках, учитель не ставить 
перед собою самоціль – «здивувати» учня новими сучасними 
технологіями, хоча не будемо забувати і про те, що діти живо 
реагують на використання нового, непізнаного. Знання та 
використання учителем на практиці новітніх технологій не може не 
визвати у учнів:зацікавленості;інтересу; поваги. Саме тому 
інтерактивні технології навчання сприяють виникненню суб’єкт – 
суб’єктних відносин. 

 Таким чином, використання інноваційних технологій в 
навчальному процесі допомагає сформувати новий стиль між 
відносинами в дитячому колективі, коли процес передачі інформації 
йде не від однієї особи до багатьох, а від всіх до всіх. 

Можливості використання мультимедіа дозволяють зробити 
навчальний процес насиченим різними видами діяльності, 
продуктивнішим, емоційнішим.  

«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути», - каже народне 
прислів’я, що допомагає нам ще раз переконатися, що велику 
частину інформації ми отримуємо візуально[3]. 

Шлях до знань за допомогою інтерактивних технологій: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Використання інтерактивних технологій розповсюджується не 
лише в Україні, але й в усьому світі . Можемо з упевненістю 
сказати, що розвиток інновацій почався раніше у США, Франції, 
Японії, Великій Британії, Німеччині. Отже, розглянемо зарубіжний 
досвід і перенесемо його на його українську сучасність. 

виконанні індивідуального завдання 
(можливо з допоміжною наочністю,  
довідковими матеріалами)  

діти відчувають себе 
впевненішими 

ситуація успіху 
підвищує 
самооцінку 

це сприяє  успіхам у 
навчальному процесі. 
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Іноземна країна Україна 
У США з 1981 р. почали 

входити в обіхід навчальні 
програми ігрового 
характеру, яким віддають 
перевагу завдяки їхній 
мотиваційній цінності. 
Введено програму «Діти і 
комп’ютер». 

В Україні програма навчання 
дітей «Сходинки до 
інформатики» деякий час 
активно існувала, але у зв’язку з 
не доопрацюванням курсу вона 
потроху почала втрачати 
ефективнівність і зникати з 
переліку навчальних дисциплін, 
адже в багатьох школах курс 
почав зводитися до ігор на 
комп’ютері. А в університетах 
курс інформатики є доволі 
відірваним від життя, та плину 
сучасного прогресу(відповідно 
одним з чинників є і наявність 
сучасної техніки). 

У Франції з 1970-1975 р. 
здійснювався «Експеримент 
58 ліцеїв». З 1985 р. 
запроваджена програма 
«Інформатика для всіх».  

Що було б позитивним 
досвідом для Україні, оскільки 
основною метою було 
ознайомлення з новими 
технологіями всіх громадян 
незалежно від віку. 

У Японії з 1985 р. 
введена програма « 
Застосування комп’ютерів 
в освіті»: - оснащення 
класів;- курси по 
навчанню роботи з 
інтерактивними 
технологіями. 

Схожа програма « 100%» 
реалізується на території України 
– мета якої до кінця 2010 р. 
забезпечити усі навчальні 
заклади комп’ютерною технікою. 
На даний момент програму 
виконано на 30%. 

Нашими пропозиціями є введення програм «Застосування 
комп’ютерів в освіті»,«Інформатика для всіх». 

Розглянемо практично ступінь розвитку використання 
інтерактивної моделі навчання на грудень 2009 та порівняємо з 
травень 2010 р. за допомогою проведеного емпіричних методів 
дослідження (спостереження, опитування, колективні та 
індивідуальні бесіди). 
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Експериментальна перевірка впровадження мультимедійних 
технологій у вищому навчальному закладі 

Примітка – усі дослідження проводилися у статусі студента. 
Експеримент 1. Експериментальна перевірка впровадження 

мультимедійних технологій у Національному педагогічному 
університеті імені М.П.Драгоманова. 

Мета: дослідити чи використовують студенти IV, V 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
мультимедійні технології під час навчально-виховного процесу ( до 
педагогічної практики, після педагогічної практики). Основне 
запитання, яке задавалося студентам: Чи використовуєте ви 
мультимедійні методи навчання до та після педагогічної практики? 

Грудень 2009 р. Травень 2010р. 
Загальна кількість студентів - 
160. 
Етапи:1. До педагогічної 
практики в школі (рис. 1, 2) 

Кількісний показник: 
1( використання)-45студентів; 
2 (невикористання)-108 
студентів; 
3 ( неознайомленість)-7 
студентів 

 

Загальна кількість студентів - 
160. 
Етапи:1. До педагогічної 
практики в школі (рис. 3, 4) 

Кількісний показник: 
1( використання)-54студентів; 
2 (невикористання)-101 
студентів; 
3 ( неознайомленість)-5 
студентів 

 

Рис. 1. Використання 
мультимедія студентами НПУ 

імені М.П.Драгоманова 
допедагогічної практики 

Рис. 3. Використання 
мультимедія студентами НПУ 

імені М.П.Драгоманова 
допедагогічної практики 

Проміжний результат Найбільш характерною причиною 
вибору використання мультимедійних методів навчання є 
наявність навчального закладу методичної бази закладу. 
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1. Найбільш харак-терними 
причинами неви-користання 
мультимедійних засобів 
навчання є: 
- нестача часу на підготовку до 
цієї діяльності ( 50 студентів); 
- відсутність методичної бази (41 
студентів); 
- негативне ставлення до такого 
методу ( 1 студенти); 
- небажання (6 студенти) 
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Рис. 4. Обгруниування причин 
студентами 

1. Найбільш характерними 
причинами невикористання 
мультимедійних засобів навчання 
є: 
- нестача часу на підготовку до цієї 
діяльності ( 80 студентів); 
- відсутність методичної бази (20 
студентів); 
- негативне ставлення до такого 
методу ( 3 студенти); 
- небажання (4 студенти) 

 
Рис. 2. Обгруниування причин 

студентами 
2. Після педагогічної практики 
(рис. 5.) 

Кількісний показник: 
1 (використання)-73 студенти; 
2 (невикористання)-75 студентів; 
3 (невизначеність)-12 студентів 

0

20

40

60

80

з використанням методів
без використання
невизначенність

 
Рис. 5. Використання 

мультимедійних технологій сту-
дентами НПУ ім.. М.П.Драгома-

нова після педагогічної практики. 

2. Після педагогічної практики 
(рис. 6.) 

Кількісний показник: 
1 (використання)-64 студенти; 
2 (невикористання)-89 студентів; 
3 (невизначеність)-7 студентів 

0

20

40

60

80

100

з використанням методів
без використання
невизначенність

 
Рис. 6. Використання 

мультимедійних технологій 
студентами НПУ імені 
М.П.Драгоманова після 
педагогічної практики. 
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Проміжні результати. За показниками бачимо, що 
використання мультимедійних методів навчання збільшилася, 
невикористання зменшилася, але наше здивування викликала 
третя група, яка збільшилося у кількості, оскільки з групи 
невизначених з’явилися студенти, які тепер не виключають 
використання інтерактивних технологій. 

Результати 
 кількість студентів після педагогічної практики, які 

використовують мультимедійні технології збільшилася; 
 кількість студентів після педагогічної практики, які не 

використовують мультимедійні технології зменшилася; 
 кількість студентів після педагогічної практики, які не 

визначились у використанні мультимедійних технологій 
збільшилася. 

 кількість дітей, які не використовують інтерактивні технології 
у зв’язку з нестачею методичного обладання збільшилася. 

Експеримент 2. Експериментальна перевірка впровадження 
мультимедійних технологій вчителями, які були керівниками 
студентів-практикантів під час проходження педагогічної 
практики. 

Мета: експериментально перевірити впровадження 
мультимедійних технологій вчителями, які були керівниками 
студентів-практикантів підчас проходження педагогічної практики 
(рис.7.) 
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Рис. 7. Використання мультимедійних методів навчання вчителями 

Етапи: 
1. Розглянемо анкетування вчителів, яке проводиться згідно із 

планом діагностичної роботи в листопаді 2009 року та в квітні 2010 
року. 
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Мета анкетування полягає в тому, щоб визначити основні 
здобутки і прорахунки в роботі вчителя. Зазначимо, що анкетування 
анонімне. Його результати використовував-тимуться лише для 
службових цілей. 

Дослідження цього питання здійснювалося у двох напрямках: 
1. опитування студентів після практики, стосовно використання 

ними інтерктиву. 
2. використання вчителями загальноосвітніх навчальних закладів 

(Деснянського, Дніпровського, Дарницького району міста Києва) 
1.Дослідження керівників-студентів 
Основне запитання: Чи використовували ваші вчителі – 

наставники мультимедійні технології? Загальна кількість – 160 
студентів в усіх районах міста Києва 

Проміжний результат. Показник 20 з 160 заставляє критично 
розглядати розвиток інноваційних процесів в Україні. Основна 
причина показника – відсутність метеріально - технічного 
забезпечення. Цікаво, що ці ж самі результати були отримані у 
квітні 2010 

2.Дослідження вчителів міста Києва (рис. 8.) 
Загальна кількість опитуваних 320 учителів (додаток Б). 
Мета: експериментально перевірити впровадження 

мультимедійних технологій вчителями міста Киева. 
Діаграма використання мультимедійних технологій в 

київських закладах освіти 
Проміжний результат: Відповідна діаграма підкреслює, що 

відповідно в трьох районах використання здійснюють гімназії, на 
другому місці - ліцеї, на третьому - школи. За загальними 
показниками Дарницький район є домінуючим. Бентежить показник 
того, що цю діяльність здійснюють лише половина вчителів – у 
загальній кількості 158. 
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Рис. 8. Використання мультимедія в Київських закладах освіти 
Були також проаналізовані конспекти уроків 320 вчителів на 

наявність занотовано використання мультимедія в планах – 
конспектах уроку (рисунок 9.) 
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Рис. 9. Аналіз конспектів уроків вчителями 
Бачимо, що показник конспектів ще погіршив вихідні данні з 

попереднього дослідження. Цікаво , що данні на травень 2010 року 
едентичні. 

Результат 
Студенти педагогічного вузу проходили практику в 

основному у вчителів,які не використовують мультимедійні 
технології-це пояснює показники 1 експерименту. Основна 
причина показника – відсутність метеріально- технічного 
забезпечення. Але загальна картина по місту Києву краща -
найбільше використання здійснюють гімназії на другому місці 
ліцеї, на третьому школи. За загальними показниками Дарницький 
район є домінуючим. Бентежить показник, того, що цю діяльність 
здійснюють лише половина вчителів. Отже, студентів-практикантів 
найпродуктивніше краще відправляти на практику у гімназії міста 
Києва, саме тоді показник використання мультимедійних 
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технологій у них збільшиться. Покащзники у 2009 та 2010 році 
однакові, у зв’язку з незмінною складу керівнику – вчителів. 
Відповідно цей показник закликає до швидкого реагування : або 
зміну керівників практики, або обов’язкове проходження вчителями 
курсів навчання роботи з інтерактивними технологіями, або 
введення нової дисципліни під час проходження ним підвищення 
кваліфікації. 

Експеримент 3. Дослідження учнів ( додаток Д – уроки 
математики, додаток Е- уроки англійської мови) 

Мета: експериментально перевірити вплив мультимедійних 
технологій на учнів  

Рівень засвоєння знань учнями 1-А , за допомогою 
мультимедійного методу навчання на листопад-грудень 2009 року. 
Спостерігається зовсім різний стрибкоподібний розвиток дітей. 
Показники оцінювалися в комплексі: активність, читання, письмо, 
математичні здібності, природничі, трудові, загальна ерудованість 
(рисунок 10). 
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Рис. 10. Вплив мультимедійних засобів на учнів 

Особливу роль відіграє показник – рівень пізнавальних 
інтересів (рис.11). 

РЕЗУЛЬТАТ: Отже, на даному етапі розвитку освіти в Україні 
йде становлення нової системи освіти, що відображається у зміні 
освітньої парадигми: пропонуються інші підходи, інший зміст, інші 
відносини, інша поведінка, інша педагогіка нового змісту. 
Мультимедійні технології навчання стимулюють пізнавальну 
діяльність і самостійність учнів. Ця модель бачить спілкування в 
системі учень – вчитель, наявність творчих (часто домашніх) 
завдань як обов’язкових. 
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Рис. 11. Вплив мультимедійних засобів на навчальний процес 
Експеримент 3. Аналіз показників використання 

інтерактивну у ВНЗ. 
Мета: експериментально перевірити вплив мультимедійних 

технологій у ВНЗ 
Дослідження проводилося на базі: Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, Київського університету імені 
Б.Д.  

Грінченка. Респондентська група 120 викладачів з кожного 
навчального закладу – по 20 на кожен рік навчання (рисунок 12.) 
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Рис. 12. Використання мультимедійних засобів викладачами 

Аналіз показника наявності мультимедійної методичної бази, 
як основного елемента навчання на даному етапі розвитку інновації 
в українському суспільстві. Для цього було оцінено на наявність 
інтерактивної дошки аудиторії для занять зі студентами три 
провідних університети: Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, Київського університету імені Б.Д. 
Грінченка. За еталон було взято центральні корпуси університетів і 
аудиторії у кількості 410 (рисунок 13.) 
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У зв’язку з чим така різниця між 1-ою діаграмою і другою. Як ми 
дізналися пізніше в КНУ ім. Тараса Шевченка є переносні 
проектори і викладачі та студенти носять ноутбуки, таку практику 
здійснюють і студенти двох інших університетів. 
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Рис.13. Наявності мультимедійної методичної бази у ВНЗ 

Провівши таке дослідження дійшли висновку: не лише 
показник наявності інтерактивної дошки розкриває поняття 
інтерактивну.Наряду з дидактичними та методичними вимогами 
також виділяють низку психологічних вимог, що впливають на 
успішність та якість створення мультимедійних засобів навчання. 

Загальний висновок. Використання в навчально-виховному 
процесі інтерактивних технологій дозволяє викладачам, вчителям, 
вихователям підвищити мотивацію суб’єктів освітнього процесу, 
реалізувати не лише теоретичну, а практичну спрямованість 
заняття.Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію 
комфортних умов навчання. Мультимедійна творчість педагога й 
студента безмежна. Важливо тільки вміло направити її для 
досягнення поставлених навчальних цілей. Саме тому, сучасному 
викладачу для застосування інтерактивних технологій на заняттях 
потрібна, насамперед, теоретична та практична подготовка. 

Різноманітні форми і методи навчання сприяють створенню 
ситуації успіху, що є великим поштовхом і стимулом для дітей. 
Інноваційні методи забезпечують підняття освіти, її багатогранних 
секторів на якісно новий рівень. Але необхідно пам’ятати, що 
всього повинно бути в міру, так і в навчально-виховному процесі 
слід мультимедія повинні чергуватися з іншими методами 
навчання. 
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FEATURES OF EDUCATIONAL-TESTING SYSTEM CREATION FOR 

THE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION OF I-II LEVELS 
ACCREDITATION 
Yakubovska Nina 

MCTF ONMA, Odesa, Ukraine 
The features of educational-testing system creation for the institute of 
higher education of I-II levels accreditation, which train specialists on 
the base of complete secondary education are examined. An educational-
testing system’s general structure taking into account the specific of 
studies in the institute of higher education of I-II levels accreditation is 
outlined. 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТЕСТУЮЧОЇ 
СИСТЕМИ ДЛЯ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

Якубовська Н.Л. 
Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної 

морської академії 
Розглядаються особливості створення навчально-тестуючої 
системи для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку 
спеціалістів на базі повної середньої освіти. Окреслена загальна 
структура навчально-тестуючої системи з урахуванням специфіки 
навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 
 

25 років назад почалося широке впровадження комп’ютерної 
техніки у навчальний процес. Перед викладачами, шкільними 
вчителями постало питання: які освітні задачі будуть вирішувати 
комп’ютери у процесі навчання. 

Для шкіл сьогодні існує велика кількість комп’ютерних програм, 
які вчителі використовують під час уроків. Більшість цих програм - 
це електронні енциклопедії, презентації, демонстрація дослідів, 
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словники та інтерактивні уроки. Крім всього, ці програми в 
основному англомовні або російськомовні. В інтернеті можна також 
зустріти багато посилань на освітні ресурси. Однієї із самих 
популярних комп’ютерних програм з вивчення як інформатики та і 
математики є розробка НПУ ім. М.П. Драгоманова ППЗ GRAN 
(Gran1, Gran-2D, Gran-3D). Вона, а також “Динамічна геометрія” 
(Харків), MathCad, Mathematika, DERIVE використовуються 
вчителями і викладачами під час занять математики та 
інформатики.  

Більшість навчальних дисциплін, які викладаються у ВНЗ ІІІ-IV 
рівнів акредитації мають вузько спеціалізований характер. Для 
проведення занять використовуються спеціальні програми, 
комп’ютерні тренажери, які моделюють ті чи інші технологічні 
процеси тощо. 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку 
спеціалістів на базі повної середньої освіти [1], у процесі навчання 
мають певні відмінності як від школи, так і від ВНЗ ІІІ-IV рівнів 
акредитації. По закінченні техніку, коледжу, тобто ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, студент разом із дипломом молодшого спеціаліста 
отримує ще і атестат про повну середню освіту. Студенти разом із 
спеціальними дисциплінами вивчають ще і загальноосвітні 
дисципліни, тобто курс старшої школи. По закінченні вивчення 
курсу загальноосвітніх дисциплін проводиться іспит, оцінка з якого 
і іде в атестат. Часу на вивчення матеріалу старшої школи у 
студента ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за навчальним планом менше, 
ніж у школі, деякі предмети вивчаються протягом старших курсів 
разом вже із спец дисциплінами. Тому ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація у 
повному об’ємі не підходять ні шкільні комп’ютерні програми, ні 
програми, які використовують ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. 
Потрібен новий підхід до створення комп’ютерної програми, яка б 
враховувала усі специфічні відмінності навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації від шкіл та ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Одним із 
основних факторів, які визначають необхідність такого підходу, є і 
нагальна вимога сьогодення до знань та навичок молодшого 
спеціаліста, якого готують ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Це 
мобільність у отриманні все нових та нових знань, гарні 
комунікативні якості та уміння працювати у команді, яке 
сполучається з ініціативністю та самостійністю. [2] 
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Форма проведення заняття у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
відрізняється як від шкільного уроку, так і від лекції або 
практичного заняття, які проводяться у ВНЗ. Комбіноване заняття 
включає в себе як елементи лекції, так і шкільного уроку. 

Зміни, які відбуваються у школах, вже почали впливати на 
навчальні програми ВНЗ. А саме: у вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівнів акредитації, починаючи вже з цього навчального року, були 
змінені майже всі навчальні програми. Уперше для студентів І 
курсу у програмі передбачені години для самостійної роботи. Тому 
і виникла необхідність у створенні комп’ютерних програм, які 
дозволять з однієї сторони оцінити об’єктивно знання студентів, а з 
другої – полегшити процес самопідготовки. [3] 

Але треба враховувати, що студенти коледжів, технікумів – це 
вчорашні школярі, які в силу своїх вікових особливостей ще не 
звикли до самостійної роботи. І треба їм допомогти у процесі 
адаптації до студентського життя. Тому і виникла нагальна потреба 
створити таку навчально-тестуючу систему, яка б задовольняла 
вимоги ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до процесу навчання і 
допомагала викладачам та студентам. 

Структура процесу навчання студента ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
традиційна: 

 визначення рівня початкових знань студента; 
 вивчення студентом нової теми ; 
 закріплення вивченого матеріалу; 
 перевірка рівня засвоєння студентом отриманих знань. 
Заняття, яке проводиться у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації носить 

комбінований характер: структура і шкільного уроку і лекції і 
практичного заняття. Створювана навчально-тестуюча система має 
так ж саму структуру навчання як і у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Ця 
система повинна задовольняти вимоги до навчання ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації і бути: 

 комплексною, тобто охоплювати всі етапи навчання та всіх 
учасників процесу навчання (студентів та викладачів); 

 мати простий та зрозумілий інтерфейс користувача для 
студента та викладача; 

 контролювати успішність студента. 
Навчально-тестуюча система спочатку визначає або отримує 

першу оцінку знань студента (вхідний контроль). Ця оцінка буде 
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першою змінною, яка враховується при побудові вектора 
подальшого навчання студента. Далі студент вивчає нові 
запропонуванні теми у навчально-тестуючій системі. Але у нього є 
можливість вивчати тему на тому рівні, який він вибере для себе: 
високий, середній або низький. 

Після вивчення певної теми студент повинен відповісти на 
контрольні питання. Під час відповіді на контрольні питання 
студент може користуватися довідкою. Кількість звернень до 
довідки або до попереднього матеріалу рахується системою. Таким 
чином ми отримуємо другу змінну вектора подальшого навчання. 

Система також фіксує питання, на які студент дав неправильну 
відповідь. Пізніше, після виставлення оцінки студенту буде 
запропоновано опрацювати ще раз ці питання. Після вивчення всіх 
тем розділу студент повинен пройти контрольний тест. Цей тест має 
майже таку ж структуру як тест ЗНО. Він складається з двох частин. 
Питання кожної частини мають різну вагу. Під час відповіді на 
питання контрольного тесту студент не може користуватися ні 
довідкою, ні попереднім матеріалом. Навчально-тестуюча система 
рахує кількість набраних балів. Це буде третя змінна вектора 
подальшого навчання. Також рахується кількість правильних 
відповідей на питання І частини і ІІ частини окремо. 
Співвідношення процентів правильних відповідей на питання 
кожної частини окремо дає нам четверту змінну, яка буде 
індикатором «випадковості» відповіді студента, тобто посередня 
перевірка випадковості відповіді. 

Наближена схема навчально-тестуючої система представлена на 
рисунку 1. 

Лічильники, які рахуються під час роботи навчально-тестуючої 
ситеми: 

1 – вхідний контроль  
2 - лічильник кількості звернень до довідкового матеріалу 
3 – кількість набраних балів на контрольному тесті 
4 – лічильник співвідношення процентів правильних відповідей І 

та ІІ частин контрольного тесту. 
Ці чотири лічильники дають змогу отримати уявлення про рівень 

засвоєння студентом вивченої теми, що у свою чергу дає 
можливість правильно побудувати вектор його подальшого 
навчання. Отримані в результаті змінні передаються у Matlab, де на 
їх основі будується нейрона мережа. Нейрона мережа за допомогою 
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Matlab оцінює знання студента. Ця оцінка передається у навчально-
тестуючу програму і студент бачить її на екрані комп’ютера. 
Студент отримує рекомендації повторити питання , на які він дав 
неправильні відповіді, коли він відповідав на контрольні питання 
після кожної теми. Також студенту буде рекомендовано той рівень 
навчання, який відповідає його знанням. 

 
Рис. 1. Загальна схема навчально-тестуючої системи 

Вивчення нової теми 

Контрольні 
питання 

Контрольний тест 

MATLAB 

Ви отримали оцінку: 
Рекомендуємо повторити 
теми: 
Рекомендуємий для Вас 
наступний рівень навчання: 

1 Вхідний 
контроль 

4 

3 
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Отже, можна сказати, що створювана навчально-тестуюча 
система дозволить студенту навчатися у тому темпі, який 
притаманний саме йому, і на тому рівні, який він вибере сам для 
себе. Викладач отримає змогу об’єктивно оцінити знання студента, 
дати можливість студенту опрацювати теми, які він не засвоїв під 
час занять або пропустив. 

Створювану навчально-тестуючу систему можна буде 
використовувати у процесі навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 
які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на базі повної 
середньої освіти, не тільки для викладання загальноосвітніх 
дисциплін, а і спеціальних дисциплін також. І можна сподіватися, 
що навчально-тестуюча система удосконалить організацію 
навчального процесу та підвищить індивідуальний підхід до 
кожного студента. 
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V. ICT IN PRESCHOOL AND SCHOOL 
EDUCATION: PERSPECTIVES AND 
CHALLENGES 
 
SCHOOL INFORMATION ENVIRONMENT BASED ON THE USE OF 

INTERNET-SERVICES GOOGLE 
Boychuk Victoria 

Department of Education Kolomiya City Council 
In this article the idea of school information environment characterized 
by the presence of distributed resources and scheme of administrators, 
teachers and students distance interaction, based on the use of Internet-
services Google is reviewed. Ways to establish effective communication 
between students and school teachers and to create a common 
information space. 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 
ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ GOOGLE 

Бойчук Вікторія Василівна 
Управління освіти Коломийської міської ради 

В статті розглянута ідея створення інформаційного середовища 
навчального закладу, для якого характерні наявність розподілених 
ресурсів та схеми віддаленої взаємодії адміністрації, вчителів і 
учнів, що базується на використанні Internet-служб компанії 
Google. Розглянуті способи налагодження ефективної комунікації 
між учнями і педагогічним колективом навчального закладу і 
створення єдиного інформаційного простору для вирішення 
робочих питань. 
 

Впровадження та використання сучасних комп'ютерних 
інформаційних технологій, а саме Служб Google, комплексне їх 
застосування дозволяє підняти на новий рівень процеси управління 
і організації навчального процесу. 

Жодна компанія в Інтернеті не надає настільки повного набору 
необхідних для організації роботи і документообігу сервісів та 
інструментів як Google. 

Основною перевагою застосування сучасних Інтернет-
технологій у створенні системи взаємин в межах навчального 
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закладу можна вважати можливість інтеграції розподілених 
ресурсів та технологій їх спільного використання.  

Вибір зроблено на користь служб Google, оскільки по-перше, 
навчальний заклад не має у своєму розпорядженні штату 
кваліфікованих програмістів, здатних розробляти й удосконалювати 
програмні компоненти інформаційного середовища, по-друге 
розробка та підтримка таких середовищ вимагає постійного 
витрачання досить значних фінансових коштів - від оплати праці 
програмістів та оплати хостингу, до витрат на підтримку створеного 
програмного забезпечення, його оновлення і реалізацію постійно 
виникаючих нововведень. 

Отже, в якості основних цілей розробки і використання 
інформаційного середовища навчального закладу були виділені:  

• побудова надійного комунікаційного середовища для 
інформування вчителів і учнів;  

• використання загальноприйнятих принципів взаємодії 
(електронна пошта) в рамках такого середовища;  

• використання сайтів, сервісів і служб, характерних для роботи 
навчального закладу;  

• мінімізація витрат на розробку і підтримку такого середовища.  
При розробці проекту інформаційного середовища Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.О.Пушкіна я намагалася 
максимально використовувати безкоштовні Інтернет-сервіси та 
служби, що надаються компанією Google [1].  

Аргументами на користь вибору Google Services виявилися:  
• можливість постійного доступу до даних незалежно від 

місцезнаходження користувача;  
• підтримка найбільшої Інтернет-компанії;  
• відсутність власної служби технічної та програмної підтримки; 
• безоплатність послуг, що надаються;  
• наявність стандартних сервісів, що реалізують базові процеси 

навчального закладу - електронна пошта, підтримка розкладу 
роботи і календарів, засоби спільної підготовки документів, служби 
оголошень та обміну новинами.  

Google відомий насамперед як найпопулярніший пошуковий 
сервер, але насправді – це великий набір веб-засобів, що надаються 
компанією для вільного використання. Це засоби для ведення 
блогів, розробки сайтів, роботи з документами, тощо. Компанія 
Google пропонує також професійний пакет і служби для навчальних 
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закладів [1]. Відмінною особливістю останніх є безкоштовне 
використання, наявність широкого кола додатків, безкоштовної 
електронної пошти з необмеженою кількістю поштових скриньок, 
розкладу використання ресурсів та конференц-залів, мобільного 
доступу до ресурсів. 

Спектр завдань онлайнової освіти, а також очної освіти з 
елементами дистанційної, які можна ефективно вирішувати за 
допомогою служб Google в навчальному процесі надзвичайно 
широкий. Далі коротко описні деякі з реалізованих нами завдань. 

Робота з навчальними завданнями: їх публікація, здавання 
результатів та перевірка. Для цього доцільно застосувати групи 
Google – середовище, в якому кожен зареєстрований користувач (а 
зареєстрованими є учні та вчитель) може створювати веб-сторінки, 
публікувати на них дописи та завантажувати в середовище файли. 
Отже, викладач публікує завдання на сторінці групи, учні 
завантажують у групу архів виконаної роботи та створюють на 
нього посилання. Під посиланням викладач може записати 
коментар до учнівської роботи. 

Облік успішності та відвідування. Це завдання найкраще 
вирішується за допомогою онлайнових електронних таблиць, що 
створюються в середовищі «Документи Google». Учитель створює 
документ, а отже має право його редагувати, всі інші — тільки 
переглядати. 

Спільне виконання навчальних проектів. У цьому також 
допомагають групи Google, у яких учні та вчитель можуть спільно 
редагувати одну сторінку, на які розміщуються матеріали певного 
ІТ-проекту. Обговорення ходу робіт можна вести в дискусіях груп 
Google. 

Ведення колективного робочого зошита. До онлайнової 
електронної таблиці в документах Google можна здійснювати 
спільний одночасний доступ, зокрема її одночасне редагування, що 
дозволяє учням спільно розв’язувати певні задачі або бачити 
розв’язання одне одного. 

Надання консультацій. Наявність у групах Google дискусій 
(форумів) дає вчителю можливість спілкуватися з учнями в 
позаурочний час. 

Ведення електронної бібліотеки. За допомогою служби «Сайти 
Google» учитель може створювати веб-ресурси з посиланнями на 



 434 

презентації, навчальні програмні засоби, заготовки для виконання 
завдань тощо. 

Як приклад інформаційного середовища навчального закладу 
рзглянемо сайт Коломийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№8 
ім.О.Пушкіна. 

Як компоненти інформаційного середовища розглядаються 
• інформаційний сайт навчального закладу 
http://sites.google.com/site/kolschool8/ 
• середовище зберігання та подання навчально-методичних 

матеріалів. Прикладом є сайт творчої групи вчителів інформатики 
міста: 

http://sites.google.com/site/kolomiyainformatuka/ 
• засоби електронних комунікацій та оперативного подання 

інформації, що включають:  
- електронну пошту школи, реалізовану на основі служби Gmail. 

Електронна пошта, поряд з інформаційним сайтом закладу, 
розглядається як основне середовище комунікації для інформування 
вчителів і учнів про хід навчального процесу та надання їм 
необхідних методичних матеріалів (питання та вимоги до іспитів, 
виконання контрольних робіт, домашніх завдань). Першим 
відчутним ефектом від використання електронної пошти стало 
суттєве зменшення витрат на роздруківку і персональну роздачу 
друкованих матеріалів учням. 

- персональні календарі учителів і учнів - засіб для планування 
роботи. 

• службу спільної розробки і використання документів Google 
Docs. Як приклад ефективного використання даного сервісу можна 
навести спільну роботу з інформаційного забезпечення проведення 
свята школи - підготовку списків випускників, представлених 
виступів, програми святкування. 

• електронна бібліотека навчального закладу, яка містить 
електронні книги у форматах PDF та DjVu згідно шкільної 
програми. 

• середовище освітнього закладу, за допомогою якого педагоги 
спільно з батьками учнів можуть вирішувати актуальні питання, 
здійснювати розсилку та збирання інформації 
тощо.http://groups.google.com/group/Kolomiyaschool8?hl=ru 

• довідник інтернет-ресурсів для школяра, сайт, на якому 
розміщені проаналізовані інтернет-ресурси для школяра. 
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http://sites.google.com/site/mydruipavuchok/ 
• сайт з підготовки до олімпіади з інформатики 

https://sites.google.com/site/olimpiadazinformatiki/pidgotovka-do-
olimpiadi-z-informatikik є прикладом середовища, призначеного для 
обміну інформацією між учителем та учнями в межах певного 
навчального курсу. 

Прикладом такого середовища освітнього закладу, за допомогою 
якого педагоги спільно з батьками учнів можуть вирішувати 
актуальні питання, здійснювати розсилку та збирання інформації 
тощо є онлайнова група Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст.№8 
ім.О.Пушкіна. 

Прикладом освітнього проекту може бути сайт управління освіти 
Коломийської міської ради http://sites.google.com/site/kolosvita/, який 
об’єднує учителів і учнів міста. 

Як показує досвід закладів, що використовують у своїй роботі 
систематизовані процеси щодо впровадження та використання 
сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, комплексне їх 
застосування дозволяє підняти на новий рівень процеси управління 
за рахунок використання прогресивних методів взаємодії. 

Служби Google для навчальних закладів – універсальний засіб 
доступу до інструментів спілкування й спільної роботи. Учні, 
вчителі навчальних закладів можуть виконувати пошук серед 
листів, що перебувають в архіві, спілкуватися, використовуючи 
службу обміну миттєвими повідомленнями й додавати в календарі 
записи про навчальні заходи й зустрічі. 
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ORGANIZATION OF THE DEVELOPMENT OF SECONDARY 
SCHOOL TEACHER’S INFORMATION COMPETENCE IN THE 

POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION 
Grabovskiy Peter 

Zhytomyr In-Service Teachers' Training Institute 
The article suggests the teacher's information competence developing in 
the system of postgraduate pedagogical education on the basis of the 
individual approach and modular structure of learning material 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Грабовський Петро Петрович 
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
У статті запропоновано здійснювати організацію процесу 
розвитку інформаційної компетентності вчителя в системі 
післядипломної педагогічної освіти на основі диференційованого 
підходу та модульної структури навчального матеріалу 
 

Інтенсивна інформатизація суспільства, що спостерігається в 
останні десятиліття, ставить перед системою освіти ряд проблемних 
питань. Одним з яких є інформатизація закладів освіти. 
Ефективність вирішення великою мірою залежить від рівня 
професійної підготовки педагогічних працівників у галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Поряд із цим 
спостерігається перехід до компетентністного підходу в розробці 
стандартів освіти, фаховій підготовці та продовженому навчанні. 
Тому нині є актуальною проблема формування і розвитку 
інформаційної компетентності вчителя. Варто зазначити, що значна 
частина теоретичних і методичних робіт науковців зорієнтована на 
розв’язання наявної проблеми під час підготовки майбутніх 
учителів у вищих навчальних закладах (М. І. Жалдак, О. М. Спірін, 
С. А. Раков, Ю. С. Рамський, О. В. Співаковський та інші) і при 
підвищені кваліфікації вчителя в закладах системи післядипломної 
педагогічної освіти (Н. В. Морзе, Н. П. Дементієвська, 
А. Ю. Кравцова Є. Н. Смирнова-Трибульска та інші) Разом з тим 
Міністерство освіти і науки України започаткувало два 
експериментальні проекти для підготовки вчителів і студентів 
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педагогічних навчальних закладів до застосування засобів ІКТ у 
навчальній діяльності. Перший спільно з фірмою Intel –
"Іntel@Навчання для майбутнього", інший – з фірмою Microsoft 
"Партнерство в навчанні". 

Провідну роль у розв’язанні наявної проблеми мають відігравати 
вищі заклади системи післядипломної педагогічної освіти (СППО), 
оскільки саме вони покликані підвищувати кваліфікацію вчителя 
загальноосвітнього закладу і забезпечувати його 
конкурентоспроможність на ринку праці в залежності від змін в 
суспільстві й освіті. Однак, вищі навчальні заклади (ВНЗ) 
переважно застосовують дворівневу систему підготовки з ІКТ що 
охоплює майже весь термін навчання студента (перший, другий 
курс –вивчення інформатики, старші курси –методики застосування 
засобів ІКТ в навчальній діяльності). Обласні інституту 
післядипломної педагогічної освіти (ОІППО) такої єдиної системи 
підготовки не мають [1]. Таким чином, проблема розвитку 
інформаційної компетентності вчителя в СППО залишається не 
розв’язаною. 

Метою цієї статті є уточнення базових елементів організації 
процесу розвитку інформаційної компетентності вчителя в СППО 
на основі аналізу відповідної психолого-педагогічної літератури. 

Розробка та ефективне впровадження будь-яких систем та нових 
технологій навчання можливі лише за умови дотримання 
дидактичних принципів з огляду на те, що "принципи завжди 
містять у собі функціональне значення законів, …відображають 
дидактичні закони і закономірності" [2, с. 396]. 

Враховуючи те, що в ОІППО навчаються дорослі люди, 
необхідно поряд з загальноприйнятими принципами організації 
навчання (науковість, системність, доступність, наочність, 
принципу єдності теорії та практики тощо) керуватися принципами 
андрагогіки –педагогічна наука, яка займається дослідженням 
проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих [3, с.12]. Яка 
спирається на наступні принципові положення: провідна роль у 
процесі навчання належить тому, хто навчається; у процесі 
навчання дорослий прагне до самореалізації, до самостійності; 
дорослий володіє життєвим, побутовим, соціальним, професійним 
досвідом, який може бути використаний, як важливе джерело 
навчання для нього і для його колег; доросла людина навчається для 
вирішення життєвої проблеми і розраховує на негайне застосування 
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одержаних знань; навчальна діяльність дорослого переважно 
детермінується часовими, просторовими, побутовими, 
професійними, соціальними факторами, які або обмежують, або 
сприяють процесу навчання; процес навчання дорослого 
організований у вигляді спільної діяльності того, хто навчається і 
того, хто навчає [4, с. 96; 3 с. 49]. 

Крім того, враховуючи різнорівневість розвитку інформаційної 
компетентності вчителів, що обумовлено їх особистим досвідом 
роботи з ІКТ в повсякденному житті, доцільно використовувати 
принцип диференційованого підходу. Оскільки це, як показано в 
роботі [5], дозволить оптимізувати і інтенсифікувати процес 
розвитку інформаційної компетентності вчителя в СППО. 

Крім принципів навчання необхідно уточнити зміст навчання, 
методи, види і форми організації. 

 Беручи до уваги висновки роботи [6], які ґрунтуються на 
врахуванні перспективних напрямів використання ІКТ в 
навчальному процесі, індивідуальному досвіді роботи, тих хто 
навчається та складових елементів інформаційної компетентності 
вчителя середньої школи, можна виділити наступні змістові лінії: 
інформаційні технології в навчанні; основи ІКТ; мультимедія в 
дидактиці; інтернет-сервіси в навчанні; програмні засоби навчання; 
основи безпечної роботи на персональному комп’ютері (ПК); пакет 
Microsoft Office в дидактиці. 

Кожна змістова лінія, в певній мірі, є цілісною сукупністю 
певних знань та практичних умінь, які будуть набуті слухачем в 
процесі навчання. Тому доцільно створити відповідні навчальні 
модулі, що включатимуть актуальні теми для вивчення. Наприклад, 
можна навести наступну структуру: 

 Модуль 1 – Основи ІКТ, що передбачає наступні теми для 
вивчення: апаратна та програмна складові ПК; файлова 
система; інтернет. 

 Модуль 2 – мультимедія в дидактиці, – комп'ютерна 
презентація та технічні засоби демонстрації; створення 
презентації у середовищі Microsoft PowerPoint. 

 Модуль 3 – соціальні сервіси Інтернет в навчанні, – освітній 
Web-простір: сервіси та ресурси; створення сайту засобами 
CMS-систем. 

 Модуль 4 – програмні засоби навчання, – програмні навчальні 
засоби рекомендовані МОН України; тестові середовища. 
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 Модуль 5 – основи безпечної роботи на ПК, – 
здоров’язбереження під час роботи на ПК; комп'ютерні 
віруси, та антивірусні програми; безпека під час роботи в 
Інтернеті, сервісні програми; локальні політики безпеки в 
операційній системі Windows XP. 

 Модуль 6 – Пакет Microsoft Office в дидактиці, – Microsoft 
Excel; Microsoft Access. 

Причому модуль 1 є необов’язковим для вивчення і призначений 
лише для вчителів, які мають низький рівень розвитку 
інформаційної компетентності, з метою закладання основ для 
подальшого самостійного розвитку. 

З огляду на те, що в навчальних планах підвищення кваліфікації 
вчителів, зазвичай, виділяється незначна кількість годин на 
розвиток інформаційної компетентності, доцільно, решту модулів 
пропонувати на вибір для вчителів, які мають певний досвід 
використання ІКТ в своїй професійній діяльності. Оскільки 
вивчення всіх модулів неможливе через недостатню кількість годин 
і значний обсяг навчального матеріалу. 

Вивчення модулів доцільно проводити у вигляді практичних 
занять, що максимально дозволить вчителям набути певних 
практичних навичок використання ІКТ. А також з огляду на [7] 
дасть змогу виділити дві підгрупи: вчителі з низьким рівнем 
розвитку інформаційної компетентності; та вчителів з достатнім і 
високим рівнем. Для цього необхідно здійснити вхідне анкетування 
(тестування) навчальної групи. 

Крім того модульна структура навчального матеріалу дозволяє 
легко адаптувати його до використання при реалізації кредитно-
модульної системи, яка на сучасному етапі в науковій літературі 
розглядається як перспектива для існуючої класичної системи 
навчання в ОІППО. 

Заняття по темі "інформаційні технології в навчанні" доцільно 
проводити зі всією групою (або декількома) у формі тематичної 
дискусії – інтерактивної форми навчального заняття, що являє 
собою організований викладачами обмін думками, в якому слухачі 
відстоюють особисті суб’єктивні точки зору з розглядуваних 
проблемних питань. У ході проведення тематичної дискусії 
забезпечується залучення всіх слухачів до активної взаємодії, що 
перетворює їх на суб’єкт пізнавальної діяльності. Тематична 
дискусія передбачає вільне висловлювання власної позиції, 
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виваженої і аргументованої, яка може не збігатися з позицією 
викладача. Саме в процесі зіставлення висловлених думок 
відбувається пошук і виявлення істини. Тематична дискусія 
вважається ефективним засобом переконання, оскільки її учасники 
самостійно приходять до того чи іншого висновку. Водночас, при 
проведенні тематичної дискусії викладач може діагностувати стан 
поінформованості слухачів про предмет дискусії, знання історії 
питання. 

Отже, організація процесу розвитку інформаційної 
компетентності вчителя в СППО на основі загальноприйнятих та 
андрагогічних принципів навчання, диференційованого підходу, 
модульної структури навчального матеріалу дозволить 
інтенсифікувати цей процес та підвищити його ефективність. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на уточнення 
методів та засобів визначення рівня розвитку інформаційної 
компетентності вчителя. 
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освіти» ЗОР, Запоріжжя, Україна 
У статті визначені мета і основні принципи побудови 
інформаційно-освітнього середовища ДНЗ, визначені його базові 
складові, роль і місце учасників освітнього процесу з 
використанням ІКТ. 
 

Світове співтовариство прагне створити систему освіти, яка 
відповідала б викликам часу, потребам особистості і суспільства в 
цілому, а тому прогнозує нові умови і відшукує інноваційні моделі 
освітнього розвитку. У найперспективніших моделях, які 
випробувані часом, в основу покладено ідею підтримання й 
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розвитку природної обдарованості, здібностей кожної дитини як 
запоруки її самоствердження на життєвому шляху. 

В основі моделювання освітньо-інформаційного середовища 
майбутнього має лежати ієрархічна модель особистості як дитини, 
так і педагога, у якій чітко б окреслювалась організаційна структура 
та елементний склад. Освітній процес, у певному спрощенні, можна 
розглядати як процес суб’єкт-суб’єктного та суб’єкт-об’єктного 
інформаційного обміну. Виходячи із цього, навчальне середовище 
можна розглядати як інформаційне середовище, а джерела 
інформації — як складові цього середовища [1, 2, 3]. 

Основною метою моделювання освітньо-інформаційного 
середовища майбутнього стосовно ДНЗ має бути виховання 
здорової, гармонійно і всебічно розвиненої особистості. Новизна 
ідеї полягає в тому, що ставиться завдання сформувати соціально 
активну й відповідальну, творчо думаючу особистість шляхом 
створення оригінальної системи безперервної освіти від 
народження дитини до входження її в самостійне життя. 

Суть принципів моделювання освітньо-інформаційного 
середовища ДНЗ має полягати в наступному. 

Демократизація — це мета, засоби і гарантія перебудови ДНЗ, 
відкритість і варіантність змісту освіти, розвиток педагогіки 
співтворчості та співробітництва. 

Принцип виховання здорової дитини має реалізуватися через 
забезпечення фізичного, морального, соціального й психологічного 
благополуччя кожного вихованця і працівника ДНЗ. 

Системність передбачає логічну взаємодію всіх структурних 
підрозділів, усіх учасників освітнього процесу в ДНЗ і поза ним, 
їхню продуктивну співпрацю. 

Гуманізація ДНЗ та освіти передбачає дитиноцентристський 
підхід. 

Диференціація та індивідуалізація освітнього процесу має 
сприяти розвитку здібностей кожного, хто навчається, розвитку 
особистості з урахуванням її інтересів, мотивів, ціннісних 
орієнтацій, розбіжностей в інтелектуальній, емоційно-вольової і 
дієво-практичній сферах, особливостей фізичного і психічного 
розвитку кожної дитини дошкільного віку. 

Діяльнісний підхід вимагає включення суб’єктів освітнього 
процесу в активну суспільно корисну діяльність для вирішення 
завдань соціальної адаптації вихованців. 
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Співпраця і співробітництво — спільна доцільна активна 
діяльність вихователя та дошкільника, який творчо розвивається, 
спрямовується на опанування знань і соціального досвіду. 

Саморух дитини шляхом розвитку здійснюється в результаті 
створення оптимальних умов та режиму найбільшого сприяння 
(педагогічного, психофізіологічного, медичного, ергономічного 
тощо) для різнобічного самостійного розвитку природних задатків, 
схильностей та інтересів. 

Оптимізація освітнього процесу допускає досягнення кожним 
дошкільником найвищого рівня знань, умінь і навичок, розвитку 
психічних функцій, способів діяльності, можливих для конкретної 
особистості в умовах ДНЗ. Тобто отримання найбільшого ефекту 
при найменших витратах психофізіологічних зусиль. 

Отже, необхідно, на наш погляд, переглянути дизайн освітньо-
інформаційного середовища дошкільної ланки освіти, зокрема ДНЗ, 
у напрямі осучаснення його дидактичної моделі шляхом 
використання комп’ютерних та ІКТ. 

«Інформаційне середовище» (за визначенням І.В. Роберт) 
становить у сучасному суспільстві динамічну систему полів 
діяльності, що охоплюють комп’ютеризацію інформаційних 
процесів. Динамізм середовища позначається у взаємовпливові його 
на розвиток виробничих сил та інтелектуалізацію діяльності членів 
освітнього середовища. Це зумовлює розширення інформаційного 
середовища, в тому числі й освітнього. 

Інформаційні системи — це впорядковані потоки інформації в 
будь-яких фізичних або нефізичних об’єктах. Серед інформаційних 
систем можна виділити класи: освітні інформаційні системи; 
статистичні інформаційні системи та ін. [3]. 

Технології — сукупність прийомів, методів, способів. За 
Дж. Велінгтоном, «інформаційні технології — це системи, створені 
для виробництва, передачі, відбору трансформації і використання 
інформації у вигляді звуку, тексту, графічного зображення і 
цифрової інформації. В основі цих систем використовуються 
комп’ютерні і телекомунікаційні технології, які у свою чергу 
можуть використовуватися спільно з іншими видами технологій для 
посилення кінцевого ефекту» [1]. 

Отже, інформаційні технології — це сукупність методів, 
пристроїв і процесів, що застосовує суспільство для збору, 
зберігання обробки й поширення інформації. У практиці роботи 
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освітніх закладів застосовується поняття «інформаційно-
комунікаційні технології», що трактується як апаратні й програмні 
комп’ютерні засоби організації пізнавальної, творчої, науково-
дослідницької діяльності дітей, засоби телекомунікаційного зв’язку, 
розмножувальна техніка, що використовується для забезпечення 
повноцінного освітнього процесу [4]. 

Для будь-якої сучасної освітньої установи ІКТ — це сукупність 
взаємозв’язаних загальних принципів і концепцій, стандартів і 
правил, теоретичних новацій, що визначають у цілому не лише 
функціонування, але й розвиток освітніх та інноваційних структур у 
масштабі навчального закладу. Застосовування ІКТ у дошкільній 
освіті має базуватися на вирішенні таких завдань: розробка 
мультимедійних електронних освітніх ресурсів (ЕОР), електронних 
навчально-методичних комплексів, електронних контрольно-
вимірювальних матеріалів; впровадження електронних навчальних 
систем і відпрацювання на їх основі методичних аспектів технології 
e-learning; урахування компонентів системи менеджменту якості 
при організації освітніх середовищ. 

Сучасні комп’ютерні та ІКТ, незважаючи на те що вони повільно 
та несистемно запроваджуються в освітній процес ДНЗ, 
забезпечують його оптимізацію, технологічність і відкривають нові 
перспективи для використання ІКТ, а саме: забезпечення нової, 
активної форми фіксації продуктів інтелектуальної діяльності; 
доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної і 
наукової інформації, високу швидкість її отримання, варіативність 
способів аналітичного оброблення, виникнення феномену 
«безпосереднього включення» особистості в інформаційний 
простір; створення можливості вступати до конструктивно 
змістового діалогу з користувачем, утворювати з ним єдине 
функціональне предметно-орієнтоване. 

З огляду на зазначене, вважаємо, що сучасні ІКТ в освітньо-
інформаційному середовищі ДНЗ мають виконувати такі функції: 
засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів); 
технічного засобу автоматизації процесу навчальної діяльності 
дошкільника, що включений у пізнавальну, пошукову, 
дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє мобільно 
працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, 
якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися зі своїми 
однолітками; зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває 
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навички оволодіння ними, дає знання про їх назви і функціональне 
призначення, складові елементи; ефективного тренажера, що 
розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її 
приймати власні оригінальні рішення, бачити їх результат, 
перевіряти їхню правомірність тощо. 

Систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ забезпечить 
формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури як 
педагогічних працівників так вихованців. У науковій літературі 
поняття «інформаційно-комунікаційна культура особистості» 
розглядається як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок, 
які формують в особистості певний стиль мислення, що дозволить 
їй ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології в будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності [5]. 

Серед базових складових мережі інформаційного середовища 
ДНЗ можна виокремити такі: 

 • повноцінна багатофункціональна медіатека, яка охоплює 
мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних 
галузей освіти, науки і культури, навчально-методичні 
матеріали з основних напрямів дошкільної освіти, розраховані 
на різні вікові категорії вихованців; 

 • віртуальна Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості 
для використання всіма учасниками освітнього процесу ДНЗ 
необхідної інформації, систематизованої за розділами; 

 • інформаційний або редакційно-видавничий центр, що 
забезпечить створення, підтримку та оновлення сайтів, 
навчальних, творчих, пошукових, дослідницьких, 
експериментальних проектів, випуск інформаційних 
публікацій, газет, методичних і навчальних посібників тощо; 

 • каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну 
організаційну, методичну та консультаційну інформацію 
щодо реалізації навчальних і творчих проектів; 

 • структурована електронна бібліотека методичних 
матеріалів, пошукових, дослідницьких, експериментальних 
робіт із різних розділів програми ДНЗ. 

Застосування ІКТ докорінно змінює роль і місце педагога й 
дитини в навчальному процесі. У такій моделі вихователь перестає 
бути просто «ретранслятором» знань, а є співтворцем сучасних, 
позбавлених повчальності й проповідництва, технологій навчання. 
Більше того, уже з’явився новий напрям діяльності — розроблення 
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ІКТ навчання і програмно-методичних нвчальних комплексів, що 
базуються на широкому застосуванні інтерактивних методів 
навчання, мультимедійних засобів і віртуальних педагогічних 
технологій, які дають змогу суттєво підвищити рівень методичного 
забезпечення освітнього процесу, відкривають нові можливості для 
підвищення якості освіти. 

Можна спроектувати модель освітньо-інформаційного 
середовища дошкільного навчального закладу. Така модель має, по-
перше, охоплювати всі суб’єкти освітнього простору та визначати 
дидактичні принципи їхньої взаємодії, а по-друге — визначити 
ресурсні складові. Отже, складовими та суб’єктами освітньо-
інформаційного середовища дошкільного навчального закладу є: на 
рівні матеріального ресурсного забезпечення — сучасні технічні 
засоби для широкого використання комп’ютерних та інформаційно-
комунікаційних технологій (комп’ютерні класи, видавничі центри), 
електронні бази програмно-педагогічних засобів (комп’ютерні 
навчальні, розвивальні програми та середовища, тренажери, 
електронні бібліотека, відеотека тощо), комп’ютерно-орієнтовані 
засоби навчання і навчальні середовища для дітей дошкільного 
віку; на рівні кадрового ресурсного забезпечення — вихователь, що 
володіє навичками роботи на персональному комп’ютері та вміє 
застосовувати ІКТ на рівні інтеґрації в існуючий освітній простір, 
адміністрація дошкільного навчального закладу, що володіє 
сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями; на 
рівні інформаційного ресурсного забезпечення — підключення до 
мережі Internet, сайт дошкільного навчального закладу, блоги 
адміністрації, вихователів та вузьких спеціалістів, електронна 
пошта закладу тощо. 

Отже, перспективним напрямом щодо інформатизації 
дошкільної ланки освіти є вирішення проблеми щодо створення та 
застосування моделі освітньо-інформаційного середовища 
дошкільного навчального закладу на рівні матеріального, кадрового 
та інформаційно-ресурсного забезпечення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У 
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Єфіменко В.С. 
Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди 
Розглядаються особливості проведення діагностики навчальних 
досягнень. Показана провідна роль тестування. 
 

У всьому світі відбувається становлення інформаційного 
суспільства. Ця проблема з 1990-х років обговорювалася на 
нарадах, організованих Радою Європи та ЮНЕСКО. З 
інформатизацією суспільства розширюється сфера інформаційної 
культури. На сьогодні розвиток інформаційної культури – одне з 
основних завдань в області інформатизації освіти. 

Велику роль у формуванні інформаційної культури відіграє 
освіта. Для досягнення результатів у навчанні треба систематично 
стежити за процесом. Своєчасно впливати на перебіг навчання на 
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основі систематичного отримання індивідуальних даних про 
результативність навчання учнів дозволяє педагогічна діагностика. 
Питанням педагогічної діагностики присвячено роботи 
Ю.Бабанського, Н.Кузьміної, І.Підласого, К.Інгенкампа та ін. 

Метою даної роботи є: визначити особливості проведення 
діагностики навчальних досягнень з інформатики в умовах 
активного застосування інформаційних технологій. 

Педагогічна діагностика покликана [1]: оптимізувати процес 
індивідуального навчання; на користь суспільства забезпечити 
правильне визначення результатів навчання; керуючись 
розробленими критеріями, звести до мінімуму помилки при 
переводі учнів з однієї учбової групи в іншу, при напрямі їх на різні 
курси і виборі спеціалізації навчання. Спираючись на розроблені 
діагностичні задачі Н.Боритко [2, с. 10] визначимо діагностичні 
задачі для учнів основної школи: виявлення динаміки розвитку 
учнів для корекції можливих відхилень; визначення початкового 
стану навченості учнів для розробки програми або плану роботи з 
ними; визначення темпів научуваності учнів; виявлення умов 
продуктивності навчальної діяльності учнів або класу; оцінка 
ефективності певних дій вчителя; вивчення проблемної ситуації в 
сім'ї учня. 

Розглянемо формування інформаційної культури учнів на уроках 
інформатики з теми «Бази даних. Системи управління базами 
даних» у 8 класі. На вивчення цієї теми відводиться 6 годин. 
Умовно розділимо дану тему на два модулі, у кожному з яких 
виділимо основні елементи знань. 

Модуль 1. Бази даних. СУБД та інформаційно-пошукові 
системи. Види та моделі БД. Об’єкти БД. Способи введення та 
редагування БД. Робота з файлами в СУБД. Виділимо основні 
елементи знань, що складають Модуль 1: 

 Особливості ієрархічної і мережевої баз даних. 
 Моделі баз даних. 
 Типи даних. 
 Сортування полів. 
 Завдання шаблонів при пошуку інформації. 
 Визначення порядку сортування. 
 Зв’язок між таблицями. 
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Тест містить 5 блоків, в кожному з яких від 2 до 4 варіантів. В 
тесті використані завдання на вибір однієї правильної відповіді. 
Тест містив 1 блок другого рівня, 2 блоки третього рівня, 2 блоки 
четвертого рівня. Багатоваріантність тесту дозволяє обрати 
комп’ютерну форму тестування.  

Модуль 2. Запити. Звіти. Пошук даних в БД. Виділимо основні 
елементи знань, що складають Модуль 2: 

 Умови записів 
 Визначення звіту, запиту 
 Читання запитів 
 Визначення поля і умови добору 
 Складна умова запиту 
Тест містить 7 блоків, в кожному з яких від 2 до 4 варіантів. В 

тесті використані завдання на вибір однієї правильної відповіді. 
Тест містив 3 блоки другого рівня, 2 блоки третього рівня, 2 блоки 
четвертого рівня Багатоваріантність тесту дозволяє обрати 
комп’ютерну форму тестування.  

Для проведення тематичного тестування з теми «Бази даних. 
Системи управління базами даних» нами обрана бланкова форма. 
Тест складається з 14 завдань, з яких: 7 завдань другого рівня, 4 
завдання третього рівня та 2 завдання четвертого рівня. В тесті 
використовувались завдання на вибір однієї правильної відповіді. 

На основі результатів тестування вчитель: виявляє конкретні 
недоліки і досягнення у навчанні; своєчасно корегує навчальний 
процес; надає кожному учню індивідуальні практичні та домашні 
завдання. 

Звісно, тестування має доповнюватися іншими формами 
контролю, такими як спостереження, усне опитування, письмовий 
контроль, комбіноване опитування, програмований контроль, 
практичний контроль тощо.  

Висновки 
Визначено діагностичні задачі для учнів основної школи з курсу 

інформатики. 
Показана провідна роль тестування як об’єктивного методу 

педагогічної діагностики. 
Подальшим напрямом цього дослідження є розробка конкретних 

засобів спостереження за формуванням інформаційної 
компетентності. 
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Грінченка 
Розкриті поняття «інформаційна культура», «інформатизація 
освіти», «інформаційно-комунікаційні технології в освіті», 
опрацьовані нормативні документи з означеної проблеми, доведена 
необхідність формування інформаційної культури майбутніх 
педагогів ДНЗ. 
 

Цілеспрямована і планомірна підготовка майбутніх фахівців 
дошкільної освіти у вищих навчальних закладах є основним 
завданням процесу навчання. Розв’язуючи його, ВНЗ водночас, як 
зазначає М. Фіцула, досягають і загальної цілі, яка передбачає 
всебічний розвиток студентів, виховання активних і свідомих 
громадян України [1]. 

У ст. 42 Закону України «Про освіту» зазначено, що «…вища 
освіта забезпечує фундаментальну підготовку, професійну та 
практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-професійних 
рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей…» [2]. 
Національна доктрина розвитку освіти серед пріоритетних напрямів 
вдосконалення вищої освіти вказує на необхідність «…забезпечення 
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високої якості вищої освіти та професійної мобільності випускників 
вищих навчальних закладів на ринку праці, … запровадження 
гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання» 
[3]. 

Тому, завданнями нашого дослідження було опрацювання 
досліджень науковців з проблеми формування інформаційної 
культури, аналіз нормативних документів, розкриття шляхів 
формування інформаційної культури майбутніх педагогів ДНЗ. 

Наукова ефективність ідеї не може бути доведеною, справедливо 
зазначає Л. Ващенко, якщо не з’ясовано смисл термінів та не 
сформульовані положення [4]. Відтак, науковець доречно радить 
звернутись до трьох правил, обґрунтованих Б. Паскалем: правило 
дефініцій, яке забороняє приймати двозначні терміни без визначень, 
а використовувати в дефініціях лише відому (визначену) 
термінологію; правило аксіом, згідно з яким необхідно виводити в 
аксіоми лише очевидне; правило доведення, що зобов’язує 
доводити усі положення, використовуючи лише найбільш очевидні 
аксіоми чи доведені твердження. При цьому вчений застерігає від 
зловживання двозначних термінів та ігнорувань мисленнєвих 
дефініцій, що уточнюють та пояснюють смисл [4]. 

Саме тому, важливим завданням нашого дослідження було 
опрацювання категоріально — понятійного апарату дослідження, а 
саме: «інформаційна культура», «інформатизація освіти», 
«інформаційні технології в освіті». 

Поняттю «інформаційна культура» Енциклопедія освіти дає таке 
тлумачення: «здатність суспільства ефективно використовувати 
наявні в його розпорядженні інформаційні ресурси і засоби 
інформаційних комунікацій, а також застосовувати для цих цілей 
передові досягнення в галузі розвитку засобів інформатизації та 
інформаційно-комунікаційних технологій» [5]. Розрізняють 
інформаційну культуру суспільства та інформаційну культуру 
особи. Інформаційна культура особи є інтегральним показником 
рівня її досконалості в інформаційній сфері діяльності. Для 
виявлення сутності і «внутрішньої логіки» інформаційної культури, 
її специфіки природно відштовхуються від поняття «культура», яке 
є більш загальним щодо даного. Інформаційна культура є 
складовою частиною культури як такої. 

Поняття інформації та інформаційної культури з філософської 
точки зору аналізується А. Сухановим: справитися з гігантськими 
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потоками інформації людина може тільки з допомогою високої 
інформаційної культури, якою необхідно оволодіти; інформаційна 
культура як невід»ємна частина культури вцілому нерозривно 
пов’язана з «другою (соціальною) природою» людини. Вона є 
продуктом його творчих здібностей, виступає змістовим аспектом 
суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних відносин, зафіксованих з 
допомогою різноманітних матеріальних носіїв. При цьому під 
суб’єктом розуміється людина чи соціальна група, носій предметно-
практичної діяльності і пізнання, під об’єктом — те, на що 
спрямована вказана діяльність суб’єкта [5]. 

Основою інформаційної культури особи є знання про 
інформаційне середовище, закони його функціонування та 
розвитку, вміння орієнтуватися в безмежному просторі 
різноманітних повідомлень і даних, раціонально використовувати 
засоби сучасних інфомаційно — комунікаційних технологій для 
задоволення інформаційних потреб. Однією з основних ознак 
інформаційної культури особи , за твердженням М. Жалдак, є 
розуміння сутності інформації та інформаційних процесів, ролі 
інформаційних ресурсів в процесі пізнання оточуючої дійсності і 
продуктивної творчої діяльності людини [5]. До найважливіших 
ознак інформаційної культури особи, як зазначають філософи, 
психологи, педагоги, належить здатність людини, яка володіє 
необхідним інструментарієм, передбачати наслідки власних дій, 
вміння підкоряти свої інтереси тим нормам поведінки, яких 
необхідно дотримуватись в інтересах суспільства, свідоме 
прийняття і дотримання всіх тих обмежень і заборон, які 
породжуються «колективним інтелектом». 

Формування інформаційної культури у майбутніх педагогів ДНЗ 
неможливий без інформатизації освіти, використання 
інформатизаційних технологій навчання у ВНЗ.  

Поняття інформатизація освіти пов’язується з широким 
впровадженням у систему освіти методів і засобів ІКТ. 
Методологічним фундаментом інформатизації освіти, зазначає В. 
Биков, виступає, з одного боку, інформатика, а з іншого — ті 
розділи інших наук (в першу психолого-педагогічні науки і 
кібернетика), в яких досліджуються і розробляються комп»ютерно-
орієнтовні технології діяльності педагогічної, наукової, 
управлінської тощо. Інформатизація суспільства передбачає 
випереджальну інформатизацію галузі освіти та науки, де в 
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основному, формується когнітивний, кадровий і науково-технічний 
фундамент самої інформатизації як процесу і соціально-
економічного явища, закладається майбутнє досягнення і розвитку 
суспільства в цілому. 

Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою 
інформатизації суспільства, відображає загальні тенденції 
глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний 
інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, 
гармонійного розвитку особистості. 

Розвиток інформатизації освіти в Україні, зазначає В. Биков, 
пов’язаний з іменами таких видатних учених, педагогів 
організаторів освіти і науки, як В. Глушков, Б. Малиновський, В. 
Биков, М. Жалдак, В. Зайчук, М. Згуровський, І. Зязюн, В. Кремень, 
В. Луговий, В. Міхалевич, С. Ніколаєнко, В. Олійник, О. 
Співаковський, П. Таланчук, М. Шкіль та ін. 

Процес інформатизації освіти набув цілеспрямованого характеру 
і загальнодержавного значення з часу розроблення і прийняття у 
1984 р. Концепції інформатизації освіти і виходу у 1985 р. 
Постанови Уряду України щодо забезпечення комп»ютерної 
грамотності учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 
навчальних закладів, а також студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів.Подальший розвиток інформатизації освіти 
пов»язаний з прийняттям у 1998 р. Закону України «Про концепцію 
Національної програми інформатизації» та у 1999 р. Постанови 
Кабінету Міністрів України, якою були затверджені завдання 
Національної програми інформатизації України, державним 
замовником яких виступало МОН України. Зокрема, завданнями 
зазначеної програми було суттєве покращення стану інформатизації 
освіти. У 2001 р. була прийнята нова Національна концепція 
інформатизації освіти та Постанова Уряду «Про затвердження 
програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, 
комп»ютеризації сільської школи» на 2001—2003 рр. На сучасному 
етапі розвитку суспільства і освіти головною метою інформатизації 
освіти є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення 
підвищення якості, доступності та ефективності освіти, створення 
умов для навчання протягом усього життя, завдяки широкому 
впровадженню в освітню практику методів і засобів ІКТ та 
комп’ютерно-орієнтовних технологій діяльності. Реалізація 
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головної мети передбачає досягнення таких цілей: формування 
інформаційної культури учнів, створення нових і додаткових умов 
підвищення якості освіти, розвиток нових форм освіти і навчальних 
технологій, які базуються на ІКТ тощо. 

Наступним завданням нашого дослідження було опрацювання 
поняття «інформаційно-телекомунікаційні технології (ІТКТ) в 
освіті». Енциклопедія освіти зазначає, що ІТКТ — це технології, що 
використовують спеціальні технічні інформаційні засоби, а саме: 
аудіо, відео, кіно тощо. Власне, будь-яка педагогічна технологія-це 
інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу 
навчання становить інформація та її рух (перетворення). Коли в 
навчальний процес почали широко впроваджувати комп»ютери, в 
освіті з’явився новий термін — нові інформаційні технології 
навчання». На думку Р. Гуревича, більш вдалим терміном для 
технологій навчання, які використовують комп’ютер, є 
«комп’ютерна технологія». 

Отже, ІТКТ-навчання — це комп’ютерна технологія, яка 
базується на використанні певної формалізованої моделі змісту, що 
представлена педагогічними програмними засобами, записаними в 
пам’яті комп’ютера, і можливостями телекомунікаційних мереж. 
Проникнення ІТКТ в навчальний процес створює передумови для 
кардинального оновлення як змісту, так і технологій навчання. Це 
виявляється у тому, що суттєво збагачується система дидактичних 
засобів і формуються нетрадиційні ІТКТ-навчання, засновані на 
використанні комп’ютерів. Освітня практика породжує розмаїття 
методів, методик, технологій навчання. Проте методологічно 
неправильно та практично неможливо взяти їх всі на озброєння. 
Саме тому, залишається актуальним висловлена К.Д. Ушинським 
думка про те, що передавати готові поради, незалежні від 
конкретних умов навчання та виховання, неможливо, що 
передається ідея, виведена з досвіду, а не самий досвід. Надійну 
основу для творчого відтворення передового досвіду, для пошуку, 
знаходження та прийняття інноваційних розв’язків, на переконання 
Р. Гуревич, створює інформаційна, професійно-технологічна 
культура педагога. 

На сучасному етапі соціальних і технологічних перетворень 
однією з вимог до всіх учасників навчально-виховного процесу у 
ВНЗ є готовність майбутнього фахівця, педагога дошкільнят до 
використання ІТКТ у навчально-виховній роботі з дітьми та 
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власному фаховому вивищенні. Г. Козлакова виділяє три рівні такої 
готовності, а саме: власний рівень володіння комп»ютеризованими 
технологіями, уміння безпосередньо використовувати їх у 
професійній діяльності, уміння підвищувати свій фаховий рівень за 
допомогою засобів Internet. Важливими складовими такої 
готовності є не лише теоретична підготовка з дошкільної 
педагогіки, психології, фахових методик, а також практичні уміння 
майбутнього вихователя ДНЗ провести заняття з дітьми 
дошкільного віку з використанням комп’ютерних засобів і 
технологій; підготувати консультацію для батьків та інших членів 
родини вихованця за дистанційною формою навчання; 
застосовувати в роботі розробки електронних навчальних 
посібників; в ДНЗ запровадити освітній Web-сайт з метою 
поширення інформації серед населення мікрорайону щодо 
організації навчально-виховної роботи з малятами та їх батьками. 

Запровадження в навчально-виховний процес ВНЗ 
інформаційних технологій є об’єктивним процесом розвитку освіти. 
Однак вони не повинні використовуватись бездумно, оскільки 
жодну технологію не можна вважати універсальною. І тому, на 
наше глибоке переконання, нагальною потребою сьогодення є 
формування інформаційної культури у майбутніх педагогів. 

Література 
1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи / Михайло Фіцула: Навч. 

посіб. — К.: Академвидав, 2006. — 352с. 
2. Закон України «Про освіту». — К.: Генеза, 1996. — 36 с. 
3. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. 

— 2002. — № 7. — С.4—8. 
4. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній 

середній освіті регіону: [монографія]. — К.: Тираж, 2005. — 380 
с. 

5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. 
Кремень].-К.: Юрінком Інтер, 2008. —1040 c. 

 
 
 
 
 
 



 456 

ORGANIZATION OF THE INFORMATICS STUDY AT THE 
SECONDARY SCHOOL IN VIEW OF INFORMATION SECURITY 

Kovalchuk Viktoriya 
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine  

The paper discusses the application of organizational issues on 
information security in all secondary schools in particular a rough 
schedule routine maintenance is offered. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ В 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З 
УРАХУВАННЯМ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Ковальчук В.Н. 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна 
В роботі розглянуто питання застосування організаційних заходів 
з інформаційної безпеки в загальноосвітньому навчальному закладі, 
зокрема запропоновано приблизний календарний план регламентних 
робіт. 
 

Комплексна система інформаційної безпеки навчального 
комп’ютерного комплексу (СІБ НКК) розуміється як взаємозалежна 
сукупність заходів, засобів і методів захисту. Використовуються 
різні підходи до визначення сукупності заходів, засобів і методів 
захисту. З огляду на специфіку функціонування навчальних 
інформаційних систем, найбільш прийнятними є такі види заходів: 
нормативно-законодавчі, адміністративні, організаційні, 
процедурні, виховні, програмно-технічні. 

Надійність і безперебійність роботи НКК неможливо реалізувати 
лише самою наявністю програмно-апаратних засобів захисту. Так, 
наприклад, антивірусний захист не може бути вичерпаний лише 
встановленням антивірусного пакету на робочі станції учнів і 
комп'ютер вчителя, це є комплексна система організаційних і 
програмно-технічних заходів. Захист програмної складової НКК від 
можливих загроз вимагає також чіткого планування та виконання 
регламентних робіт обслуговуючим персоналом, що є важливою 
складовою організаційних заходів захисту. 

Окремо взяті технічні чи програмні засоби не можуть бути 
використанні без організованої і цілеспрямованої діяльності всіх 
учасників інформаційних взаємодій, без регламентації, розробки та 
впровадження правил інформаційної безпеки (політики безпеки), 
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постійного керівництва обслуговуючим персоналом і управлінням 
системою безпеки НКК. "Усі зусилля щодо забезпечення 
внутрішньої безпеки комп'ютерних систем фокусуються на 
створенні надійних і комфортних механізмів регламентації дій всіх 
законних користувачів і обслуговуючого персоналу і примушення 
їх до безумовного виконання встановленого в навчальному закладі 
режиму доступу до ресурсів системи. Організаційні заходи 
необхідні для забезпечення ефективного виконання інших заходів 
захисту в частині, яка стосується регламентації дій людей [1, 31] ". 
Оскільки на сучасному етапі інформатизації загальноосвітніх 
навчальних закладів є труднощі з закупівлею або оновленням 
програмно-апаратних засобів, то для захисту НКК можна 
використовувати лише наявні в них засоби. Тому найбільш 
перспективним вбачається максимальне використання 
організаційних та виховних заходів з підвищення ефективності СІБ 
НКК, впровадження яких не потребує витрати додаткових 
матеріально-технічних ресурсів та інших засобів.. Саме 
комплексний підхід до інформаційної безпеки НКК, усвідомлення 
необхідності таких заходів на всіх рівнях управління освітою, 
навчання та підвищення компетентності обслуговуючого персоналу 
і вчителів інформатики є запорукою успішної реалізації вимог, 
висунутих до надійності функціонування програмної складової 
НКК. 

Робота кабінету інформатики має свою специфіку порівняно з 
іншими лабораторіями та кабінетами школи. Для того щоб 
підвищити ефективність роботи обслуговуючого персоналу, 
необхідно розробити нові підходи до організації роботи НКК. 
Використання таких підходів дозволить застосувати методи 
інформаційної безпеки для підвищення надійності програмного 
компоненту НКК, зменшити витрати робочого часу на відновлення 
його працездатності під час програмних збоїв, підвищить 
захищеність програмної складової НКК. 

Серед основних методів, які використовуються для підвищення 
захищеності та відновлюваності програмної складової 
інформаційної системи (ІС), є резервування і періодична перевірка 
її цілісності. Ці методи можуть реалізовуватися системними 
утилітами, які входять до складу операційної системи або іншими 
програмами, наприклад антивірусними. При першому запуску цих 
програм створюється база відповідних значень незмінних файлів, 
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зокрема системних (наприклад контрольних сум); при повторному 
запуску здійснюється перевірка всіх незмінних файлів на 
модифікацію. Якщо така модифікація здійснена, то це може 
свідчити про наявність вірусів або може бути результатом дій 
недосвідчених користувачів. Програми-ревізори, як правило, 
можуть відновлювати пошкоджені файли. Однак, якщо ці 
ушкодження досить значні, зачіпають критично важливі файли 
операційної системи, то для їх відновлення необхідно мати резервну 
копію системної області жорсткого диска. Системні утиліти, які 
створюють архіви-образи логічних дисків допомагають швидко 
відновити роботу пошкодженої операційної системи не 
перевстановлюючи її. Необхідною умовою використання цих 
засобів є чітке планування та виконання регламентних робіт 
персоналом. Наприклад, образ системного диска обов'язково 
робиться як мінімум раз на навчальний рік після відповідних 
підготовчих робіт, а перевірка файлів на цілісність може 
проводитися періодично. 

Методи оптимізації і підвищення надійності роботи кабінету 
інформатики та інформаційно-комунікативних технологій 
навчання (КІІТК). 

Резервування є основним методом боротьби із наслідками збоїв 
та підвищення надійності ІС. Воно буває як програмне так і 
апаратне. В умовах школи мова може йти лише про резервування 
системного програмного забезпечення, та іншої важливої 
інформації. Пропонується проводити резервування системної 
області жорсткого диску принаймні на початку кожного 
навчального року. Питання про необхідну кількість резервних копій 
(чи така копія робиться для кожного комп’ютера учня окремо чи 
одна для всіх комплектів учня (КУ)) вирішується проведенням 
уніфікації. 

Уніфікація. Як правило, програмно-апаратне забезпечення 
кожного робочого місця учня є стандартним. Тобто на них 
встановлено однакові операційні системи, інші прикладні програми. 
Однак під часом експлуатації дана ідентичність щезає, змінившись 
різнорідністю, яка збільшує затрати часу на обслуговування КУ. 
Для того щоб забезпечити ідентичність КУ під час експлуатації, 
пропонуються такі заходи. 

Первинна уніфікація. Якщо апаратні складові КУ є однаковими 
чи з незначними відмінностями, то можливе створення єдиної 
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резервної копії для всіх комп’ютерів учнів. Для цього на одній 
машині перевстановлюється все програмне забезпечення, 
виконуються відповідні налаштування, а потім на базі йього 
створюється резервна копія системного розділу диску. На базі цієї 
копії може бути відновлена працездатність будь-якого комп’ютера 
учня. 

Вторинна уніфікація. Якщо переустановлення програмного 
забезпечення повністю «з нуля» за якихось причин є неможливою, 
то проводиться створення резервної копії на кожному КУ(після 
відповідних підготовчих робіт: повної перевірки на віруси, 
дефрагментації і т.ін.). Цей спосіб вимагає збереження резервних 
копій залежно від кількості робочих місць. 

Управління СІБ НКК та контроль за виконанням правил. 
Системні утиліти, які забезпечують спостереження за роботою 

на КУ і керування КУ з комплекту вчителя (КВ), можуть бути 
використані як засоби централізованого управління безпекою. Вони 
дозволяють з одного комп’ютера виконувати більшість 
регламентних робіт СІБ (наприклад, запускати оновлення 
антивірусних баз, антивірусну перевірку жорстких дисків, перевірку 
програмного забезпечення (ПЗ) на цілісність і т. ін.).  

Для чіткої організації робіт і підвищення надійності СІБ 
необхідно розробити і впровадити цілий ряд задокументованих 
процедур, які визначають обов’язки, відповідальність персоналу 
при виконані регламентованих періодичних процедур, передбачити 
реакцію і дії у випадку інцидентів порушення правил безпеки та 
захисту НКК. Згідно визначення, інцидент  це будь-яке порушення 
правил інформаційної безпеки, встановлених в навчальному 
закладі. До інцидентів належать випадки програмно-апаратних 
збоїв та відмов, які викликані: 

3. Несанкціонованими чи помилковими діями користувачів; 
4. Проникненням вірусу у систему (чи іншого активного 

шкідливого коду); 
5. Відмовою чи поломкою обладнання. 
Для знаходження винуватця інциденту необхідно здійснювати 

протоколювання (аудит) критично важливих для КУ дій 
користувачів-учнів. Для прийняття обґрунтованого рішення про 
необхідну модифікацію СІБ НКК необхідно ввести роботи по 
виявлення частоти і видів даних інцидентів. Для цього у КІІКТ 
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повинно бути передбачено введення журналів обліку наступних 
форматів (див. таб.1 та таб.2) 

Таблиця 1 
Журнал обліку програмно-апаратних збоїв та відмов 

Дата № 
комп’ютера 

Опис 
проблем, що 

виникли 

Дата 
виконання 

Опис 
виконаних дій 

та причин 
проблеми 

Журнал може заповнюватися вчителями, що проводять уроки в 
НКК, а виконуватися лаборантом чи іншими відповідальними 
особами, контроль за виконанням лежить на завідувачі 
лабораторією. 

Таблиця 2 
Журнал самостійної роботи учнів в КІІКТ 

Дата Час 
початку 
роботи 

№ 
комп’ютера 

Які завдання 
виконувалися 

Час 
закінчення 

роботи 
Планування робіт з інформаційної безпеки за етапами 

життєвого циклу. 
Поточне функціонування СІБ НКК неможливе без реалізації 

процедурних заходів, під якими розуміють усі періодичні 
регламентні роботи з інформаційної безпеки. Під час організації 
заходів з інформаційної безпеки, особливо важливим є планування 
та проведення комплексу взаємопов'язаних заходів на всіх етапах 
життєвого циклу СІБ НКК. Під життєвим циклом системи захисту 
інформації розуміються всі етапи її проектування, впровадження та 
експлуатації від початку створення до переходу на іншу програмно-
апаратну платформу. Розподіл робіт за етапами життєвого циклу 
СІБ НКК показаний на мал.1. Оскільки життєвий цикл СІБ в 
основному збігається з життєвим циклом ІС, то більшість фахівців з 
інформаційної безпеки вважають, що найбільшої ефективності СІБ 
можна досягти лише за умови одночасної розробки ІС та її системи 
захисту. Потрібно врахувати вимоги до інформаційної безпеки НКК 
загальноосвітніх навчальних закладів на державному рівні, оскільки 
це дозволить добирати ефективні з точки зору захисту НКК 
програмно-апаратні засоби ще на етапі закупівлі та сертифікації 
обладнання і програмного забезпечення. Розробка відповідної 
нормативної документації дозволить ввести СІБ УКК у всіх 
загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечить вимогливе 
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керівництво та сумлінне виконання на всіх рівнях – від директора 
до лаборанта. 

З огляду на специфіку НКК як навчального середовища, 
доцільно базовим періодом проведення регламентних робіт 
періодом вважати навчальний рік. Це дозволяє всі організаційні та 
процедурні заходи планувати і проводити, узгоджуючи їх з 
особливостями навчального процесу та вимогами до його 
організації. Тому періодичними є процеси створення та оновлення 
резервних копій, знищення залишкових даних, оновлення бази 
облікових записів (видалення застарілих записів і створення нових), 
оптимізації роботи програмного забезпечення (ПЗ). 

Планування регламентних робіт слід узгоджувати не лише з 
періодами навчального року, але і з навчальним планом і 
навантаженням на лабораторію. Тому доцільно під час 
календарного планування визначати не тільки дату, але і час, який є 
найбільш доцільним для проведення тих чи інших робіт. Деякі 
регламентні роботи рекомендується проводити в кінці робочого 
тижня, наприклад, планову антивірусну перевірку в п'ятницю перед 
кінцем робочого дня. Необхідною є також виділення відповідних 
годин на регламентні роботи в розкладі кабінету інформатики. 

Завідувачем лабораторії кожен навчальний рік повинен 
розроблятися детальний календарний план регламентних робіт, в 
якому вказується дата і час їх проведення Регламентні роботи 
виконуються лаборантом і контролюються завідувачем. Вони 
складають основу безперервного циклу інформаційної безпеки 
НКК. Доцільним являється застосування програмних засобів, що 
автоматизують виконання планових завдань, зокрема, програм-
планувальників (наприклад, Scheduled Tasks Explorer в Windows XP, 
Windows Server 2003). 

Організаційні основи антивірусного захисту НКК. 
Для ефективного захисту НКК необхідна не лише наявність 

антивірусного пакету на кожному комп’ютері, але й правильна 
організація роботи по антивірусному захисту. 

До цього можемо включити такі пункти: 
 Обов’язкова наявність антивірусу-резидента в оперативній 

пам’яті. 
 Неможливість зміни налаштувань антивірусного захисту 

користувачами. 
 Обов’язкова перевірка всіх переносних носіїв. 
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 Обов’язкове сканування і лікування всіх жорстких дисків.  
 Якнайчастіше встановлення оновлень ОС та антивірусних баз, 

що ліквідує знайдені уразливості. 
Основними «входами» для шкідливого ПЗ, до якого належать 

віруси, черв’яки, трояни, є з’ємні носії та мережа Інтернет. Якщо з 
взяти до уваги наявність локальної мережі, то будь-який вірус, 
проникнувши в мережу, буде розповсюджений по всіх робочих 
станціях. Для попередження зараження необхідно ввести строгі 
правила антивірусного захисту. 

На кожній робочій станції НКК має бути встановлений 
антивірусний пакет, який проводить сканування на віруси в 
реальному часі. Всі системи, що підключені до мережі організації, 
повинні підлягати періодичній загальній перевірці, щоб виявляти 
заражені вірусами ОС та допоміжне програмне забезпечення. 
Перевірка на віруси жорстких дисків та оновлення антивірусних баз 
має проводиться з визначеним періодом. 

На сервері Інтернету навчального закладу повинен бути 
встановлений антивірусний пакет, що проводить сканування 
вхідного трафіку на наявність вірусів та шпигунських програм. 
Виконання активного вмісту web-сторінок має бути обмежено. 
Завантаження будь-якого програмного забезпечення з Інтернету 
користувачам заборонено. 

Навчальний заклад повинен проводити сканування кожного 
повідомлення електронної пошти на наявність вірусів, черв’яків і 
інших файлів, що виконуються, які становлять загрозу безпеці. 
Інфікована електронна пошта не повинна доставлятися 
користувачу. 

Сторонні данні чи ПЗ повинні спочатку завантажуватися в 
ізольовану систему, на якій можна проводити опробування та 
тестування на наявність вірусів, помилок, закладок і інших проблем 
(наприклад проблем сумісності) при завантаженні цих даних чи 
встановленні цього ПЗ на інші системи в мережі. 

Висновки 
Ретельне планування і проведення регламентних робіт з 

інформаційної безпеки у загальноосвітніх навчальних закладах 
дозволить підвищити надійність функціонування програмної 
складової навчального комп’ютерного комплексу. 
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INSTITUTIONAL- EDUCATIONAL PROBLEM WITH INFORMATION 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) INTRODUCTION AT 
THE SECONDARY SCHOOLS 

Litvinova Svetlana 
Administration Education Obolon District, Kiev, Ukraine 

In the work the results of the information communication technologies 
introduction at the secondary schools are analyzed, as well as Smart 
Board and multimedia systems use by teachers. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Литвинова С. Г. 

Управління освіти Оболонського району м.Києва 
У роботі проаналізовано стан впровадження ІКТ в 
загальноосвітніх навчальних закладах, використання 
інтерактивних дошок і мультимедійних систем педагогічними 
працівниками. 

 
Інформатизація системи освіти безпосередньо пов’язана з 

широким впровадженням і ефективним застосуванням в освіті 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що базуються на 
методах і зособах інформатики. Ці методи і засоби утворюють у 
системі освіти гнучке і адаптивне інтегроване організаційно-
функціональне та інформаційно-технологічне комп’ютерно 
орієнтоване середовище, яке розвивається і активно впливає на 
формування в системі освіти найбільш сприятливих умов 
досягнення її зовнішніх і внутрішніх цілей [1]. 

Інформаційні технології - це сукупність методів, засобів і 
прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, 
опрацювання, розповсюдження, відображення й використання 
різноманітних даних задля інтересів і потреб користувачів. Це 
поняття, яке з’явилося з виникненням інформаційного суспільства. 
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Вони поєднують в собі три компоненти: 
1. Інформаційну (наукові принципи та обґрунтування); 
2. Матеріальну (знаряддя праці); 
3. Соціальну (професійні навички). 
Інформаційно-комунікаційні технології – це поєднання 

інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення 
різноманітних задач сучасного освітнього інформаційного 
суспільства. 

Процес впровадження ІКТ неперервний, тому його коригування 
можна здійснювати тільки після глибокого аналізу і узагальнення 
проміжних результатів. 

Для розуміння сучасного стану впровадження ІКТ було 
проаналізовано забезпеченість закладів освіти комп’ютерною 
технікою. Станом на 1.05.09 в районі працює 2,5 тис. педагогічних 
працівників і 24,4 тис. учнів; нараховується 1303 одиниці 
комп’ютерної техніки і забезпеченість становить 28 комп’ютерів на 
один заклад освіти. Нажаль, 35% комп’ютерів морально і фізично 
застарілі. 

Для створення та розвитку цифрового світу потрібні 
кваліфіковані кадри – інформаційно грамотні, із винахідливим 
мисленням, які вміють працювати з високою продуктивністю й 
ефективно спілкуватися [4]. Тому навчання вчитеплів-предметників 
здійснювалося неперервно протягом 2004-2009 рр. за трьома 
програмами: «Intel. Навчання для майбутнього» - навчено більше 
450 вчителів, «Партнерство в навчанні, Microsoft» - навчено більше 
120 вчителів, «ІКТ-початківець» - навчено більше 300 вчителів.  

Починаючи з 2006 року, тренінги розділилися на два рівня: 
початковий і середній, а з 2008 року - на середній і спеціальні 
тренінги. Навчання проводяться у визначений термін: осінні, 
зимові, весняні канікули та «травневі свята». Так у 2008-2009 
навчальному році було поведено: 

1. Курси “Інтел. Навчання для майбутнього” (3 тренінги по 48 
годин) – 36 педагогічних працівників; 

2. Курси “Новітні комп”ютерні технології” (4 тренінги) – 42 
педагогічних працівника; 

3. Спеціальні тренінги для вчителів інформатики початкової 
школи (2 тренінги) -32 вчителі; 

4. Спеціальні тренінги для вчителів інформатики старшої школи 
(2 тренінги по 40 годин) - 28 вчителів. 
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Всього пройшли навчання -138 педагогів. 
Отже, рівень комп’ютерної грамотності педагогічних 

працівників зростає з кожним роком і сьогодні ми маємо 55% 
педагогів які володіють комп’ютером на середньому і достатньому 
рівнях (Рис. 1, Рис.2). 

Крім навчання роботі на комп’ютері і опанування 
комп’ютерними програмами Microsoft Office (Рис.7), вчителями 
освоєно за короткий період інтерактивну дошку. Масово вони 
з’явилися в школах на початку 2006 року.  

37%

39%

13%

11%

Низький Середній
Достатній Високий

 
Рис. 1. Рівень комп’ютерної грамотності керівників закладів освіти 
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Рис. 2. Рівень комп’ютерної грамотності вчителів-предметників 
Слово «інтерактивна дошка» вже нікого сьогодні не здивує, тому 

що 100% педагогів знають про що йде мова: вони не тільки 
споглядали її, а й спостерігали як вона працює. Інтерактивні дошки 
визнані високоефективним аудиторним, діалоговим та технічним 
засобом навчання і широко використовуються в 75 країнах світу. У 
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зарубіжних країна у початковій школі середня кількість дошок 
зросла з 2 до 6, а у середній школі з 5 до 18 штук. 

Переваги для викладачів: 
 Дозволяє викладачам пояснювати новий матеріал із центра 

класу. 
 Заохочує імпровізацію й гнучкість, дозволяючи викладачам 

малювати й робити записи поверх будь-яких додатків і веб-
ресурсів. 

 Дозволяє викладачам зберігати й роздруковувати зображення 
на дошці, включаючи будь-які записи, зроблені під час 
заняття, не затрачаючи при цьому багато часу й сил і 
спрощуючи перевірку засвоєного матеріалу. 

 Дозволяє викладачам ділитися матеріалами один з одним і 
знову використати їх. 

 Зручна при роботі у великій аудиторії. 
 Надихає викладачів на пошук нових підходів до навчання, 

стимулює професійний ріст. 
Переваги для учнів: 
1. Робить заняття цікавими й розвиває мотивацію. 
2. Надає більше можливостей для участі в колективній роботі, 

розвитку особистих і соціальних навичок. 
3. Звільняє від необхідності записувати завдяки можливості 

зберігати й друкувати все, що з'являється на дошці. 
4. Учні починають розуміти більше складні ідеї в результаті 

більше ясної, ефективної й динамічної подачі матеріалу. 
5. Дозволяє використати різні стилі навчання, викладачі можуть 

звертатися до всіляких ресурсів, пристосовуючись до певних 
потреб. 

6. Учні починають працювати більш творчо й стають 
упевненими в собі. 

7. Їм не потрібна клавіатура, щоб працювати із цим 
устаткуванням, у такий спосіб підвищується залученість учнів 
початкових класів або дітей з обмеженими можливостями. 

Фактори ефективного використання: 
1. Забезпечення доступу до інтерактивної дошки, щоб викладачі 

могли набратися досвіду. 
2. Використання дошки не тільки викладачами, але й учнями. 
3. Надання викладачеві часу на підготовку до заняття. 
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4. Тимчасові витрати викладача для того, щоб стати впевненим 
користувачем і підібрати ресурси для заняття. 

5. Обмін ідеями й ресурсами між викладачами. 
6. Розташування дошки в класі таким чином, щоб не заважав 

сонячне світло й ніщо не перебувало між проектором і 
дошкою. 

7. Високий рівень надійності й технічної підтримки, щоб звести 
до мінімуму можливі проблеми. 

Слід наголосити, що інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті є лише складовою частиною педагогічних технологій. Для 
підвищення ефективності навчання важливий не стільки характер 
використовуваних засобів, скільки спосіб їх застосування. 

Нажаль, інтерактивними дошками район забезпечений тільки на 
63%. Для широкого доступу вчителів до інтерактивних дошок було 
рекомендовано встановлювати їх в окремих класах або кабінетах. 
Приємно відмітити, що деякі школи знайшли можливість виділити 
кабінети і назвати їх «лекційними» або мультимедійними. Це дуже 
вдале рішення при нашій забезпеченості шкіл комп’ютерною 
технікою. Більшість шкіл встановила дошки в кабінетах окремих 
вчителів, чим обмежила доступ до освоєння новітніх технологій 
іншим вчителям. 

Деякі вчителі відмовляються від роботи з інтерактивною 
дошкою мотивуючи це можливістю її пошкодити, але так само 
можна пошкодити і телевізор, і фізичні або хімічні прилади, і меблі, 
і вікна, і будь-що. Ніхто не застрахований від певних життєвих 
ситуацій, але дисципліна в класі, роз’яснювальна робота з батькам і 
учням про відповідальність дають свій результат – розуміння з боку 
батьків і бережливе ставлення до шкільного майна з боку учнів. 

Узагальнимо основні причини негативного ставлення до 
інтерактивних дошок: 

1. вік педагогічних працівників, 
2. відповідальність за пошкодження дошки, 
3. вміння працювати на комп’ютері, 
4. вміння поєднувати новітні комп’ютерні технології із 

стандартними вимогами до уроку, 
5. мотивація вчителя-предметника тощо. 
Аналізуючи роботу вчителів, які систематично використовують 

інтерактивну дошку на уроках було встановлено, що вік 
педагогічних працівників (Рис. 3) на освоєння новітніх технологій 
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не впливає. Наприклад, вчителі віком понад 70 років, володіли 
інтерактивною дошкою і застосовували готові пакети прикладних 
програм на високому професійному рівні! Вони не відчували страху 
перед дошкою, хоча володіли комп’ютером на початковому рівні, 
але вдало поєднували новітні технології у повсякденній 
педагогічній роботі вчителя-предметника. Вони просто були 
професійно компетентними, а інтерактивну дошку використовували 
як найкращий сучасний наочний засіб. 

 
Рис.3. 

На сьогодні, інтерактивна дошка є чудовою наочністю, яка 
допомагає директорам і їх заступникам донести колективу ту чи 
іншу проблему школи; показати позитивні моменти навчально-
виховного процесу, наочно продемонструвати і порівняти навчальні 
досягнення учнів і рівень педагогічної майстерності кожного 
вчителя. Володіння інтерактивною дошкою – це рівень 
інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників. 
Тому, ми маємо таку статистичну інформацію про використання 
інтерактивних дошок педагогічними працівниками району (Рис.4). 
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Рис. 4. 

Чудовою ідеєю було введення в районі «Журналу обліку 
використання інтерактивних і мультимедійних засобів навчання». 
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Ці журнали обліку дали можливість оцінити рівень опанування 
новітніми технологіями кожного вчителя школи в районі. Кількість 
проведених уроків за різними тематиками, різними вчителями 
коливається від 5 до 92 за навчальний рік. Деякі школи 
організували облік використання інтерактивних і мультимедійних 
засобів навчання на особових картках вчителя. Такий облік дає 
можливість директору оцінити частоту проведення інтерактивних 
уроків конкретним вчителем, відстежити тематику уроків, але такий 
облік не дає повної картини використання обладнання закладом 
освіти в цілому. 

Не байдужими до опанування новітніми технологіями є і 
директори шкіл: тільки 6% директорів вважають за непотрібне 
опановувати новітні технології, 15% володіють на високому рівні, а 
решта 79% вміють застосувати дошку за потребою і без додаткової 
допомоги. 

Більш активними є заступники директорів шкіл. Їх професійна 
діяльність пов’язана з узагальненнями, порівняннями, 
демонстрацією і представлення інформації про заклад і роботу 
педагогічного колективу тому: тільки 2% заступників не володіють 
інтерактивною дошкою, 35% володіють на високому професійному 
рівні, і 63% застосовують дошку за потребою і без додаткової 
допомоги. 

Окремо дослідили категорію вчителів, старших 50 років. 19,5% 
вважають за непотрібне опановувати нові технології, 19% - провели 
по одному уроку, 17,5% - провели більше 10 уроків, 20% - можуть 
проводити уроки за потребою, з незначною додатковою допомогою, 
24% - оволоділи технологіями на високому рівні. 

Самими активними в опануванні новими технологіями 
виявилися молоді вчителі віком до 30 років. 77% опанували 
інтерактивними технологіями протягом двох років. 

Зрозуміло, щоб використовувати інтерактивну дошку або 
мультимедійну систему необхідно володіти комп’ютером, хоча б на 
рівні користувача. Приємно відмітити, що адміністрація шкіл 
проводить тренінги для своїх вчителів, тобто закладає фундамент 
для майбутнього всього закладу освіти. Деякі школи виходять на 
фінішну пряму, бо кількість навчених вчителів перевищує 40 осіб у 
кожній школі. Це дає можливість адміністрації шкіл висувати 
колективу нові, більш високі, вимоги до організації навчального 
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процесу, що в свою чергу буде стимулювати вчителів до ще більш 
продуктивної і творчої роботи. 

Комп’ютерна техніка розвивається і змінюється з такою 
швидкістю, що встигнути за нею просто неможливо. У заклади 
освіти встановлюють найбільш вдалі сучасні комп’ютерні рішення. 
Ось у 2007 році було закуплено 35 мультимедійних систем з 
монітором 32’’ для профільних класів. Особливості такої системи - 
це звичайний потужній комп’ютер, але монітор має такі розміри, що 
демонстраційний матеріал видно кожному учню з останньої парти 
(Рис.5). 

 
Рис. 5. 32” мультимедійна система 

Такі системи вдало застосовуються під час демонстрацій 
дослідів на уроках хімії, фізики; географічних карт - на уроках 
географії, під час демонстрації історичних фільмів - на уроках 
історії, під час вивчення систем природи – на уроках біології. 

Переваги для викладачів: 
1. Дозволяє викладачам пояснювати новий матеріал із центра 

класу. 
2. Дозволяє викладачам демонструвати готові фрагменти уроку; 
3. Дозволяє у повному обсязі використовувати інформацію на CD 

та DVD. 
4. Дозволяє викладачам ділитися матеріалами один з одним і знову 

використати їх; 
5. Зручна при роботі з класом або групою дітей; 
6. Надихає викладачів на пошук нових підходів до навчання, 

стимулює професійний ріст. 
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Переваги для учнів: 
1. Робить заняття цікавими й розвиває мотивацію. 
2. Надає більше можливостей для розвитку зорової пам’яті, 

розвитку особистих і соціальних навичок. 
3. Учні починають розуміти більш складні ідеї в результаті більш 

ясної, ефективної й динамічної подачі матеріалу. 
4. Дозволяє використати різні стилі навчання, викладачі можуть 

звертатися до всіляких ресурсів, пристосовуючись до певних 
потреб. 

5. Учні починають працювати більш творчо й стають упевненими в 
собі. 

6. У такий спосіб підвищується мотивація до навчання учнів 
старших класів. 
На даному етапі кожна школа вибирає профілі навчання за 

власним бажанням. Це обумовлено рівнем навченості дітей у 
попередні роки, наявністю педперсоналу, бажанням батьків і дітей. 
Мультисистемні комплекси були закуплені для шкіл з метою 
посилення профілізації, дати можливість педагогам розкрити 
можливості обраного профілю. На сьогодні тільки 22% шкіл 
встановили мультисистемні комплекси у профільні класи, а 78% на 
розсуд адміністрації – під конкретного вчителя.  

Як видно з рисунку, більшість шкіл прислухалась до 
рекомендацій, але є ряд шкіл, які встановили мультимедійні 
комплекси на свій розсуд. Наприклад: одна школа встановила 
мультимедійний комплекс у вестибюлі?! Деякі школи вирішили 
розташувати техніку у початковій школі. Наприклад: спеціалізовані. 

Отже, за 2007-2008 н.р. знайшли можливість і навчилися 
використовувати новітні технології у навчальному процесі 
директори-37%, заступники-26%, це обумовлено тим, що більшість 
директорів – історики!!! Вони демонстрували на своїх уроках 
фільми з CD, презентації і карти (Рис.6). 
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Рис. 6. 

Висновки 
 Володіння сучасними інтерактивними і мультимедійними 

технологіями керівниками закладу освіти веде до стрімкого 
опанування ІКТ колективом школи. 

 Встановлення інтерактивної дошки в кабінеті конкретного 
вчителя, веде до того, що з нею може працювати тільки один 
вчитель і кількість годин, які використовує він для навчання 
учнів і кількість розроблених ним інтерактивних уроків 
адміністрацією не контролюється. 

 Більшість вчителів використовують інтерактивну дошку для 
показу готових програм на CD, власних презентацій, а 
інтерактивну складову дошки SMARTNotebook не 
використовують взагалі. 

 Рівень впровадження ІКТ в закладах освіти високий, 
системний. 

 Стан та розташування мультимедійних систем (32’’ монітори) 
у закладах освіти носить більш хаотичний характер (під 
вчителя). 

 Контроль за використання інтерактивних дошок, 
мультимедійних систем впровадження ІКТ ведеться як на 
рівні закладів освіти, так і на районному рівні. 

 Підвищення комп’ютерної грамотності вчителів-
предметників носить системний характер, виконується і 
контролюється на рівні району. 
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 Питання розробки електронних методичних і дидактичних 
матеріалів вчителями освітніх закладів вимагають певної 
корекції і доопрацювань. 

 ІКТ позитивно впливає на всі компоненти середньої загальної 
освіти, тому підготовка педагогічних працівників до 
використання ІКТ на уроках і в повсякденній педагогічній 
діяльності є складним неперервним процесом. 
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Google, Blogger and improving teachers’ professional competencies 
with their use. 
 
WEB 2.0 І GOOGLE-СЕРВІСИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО 
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ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” 
Полтава, Україна 

У статті розглядаються питання підтримки навчального процесу 
в університеті з використанням технологій Web 2.0 і сервісів 
інформаційного-пошукового порталу Google Документи Google, 
Blogger, а також підвищення професійних компетенцій викладачів-
предметників з допомогою їх використання 
 

Підтримка навчального процесу у традиційній формі і розвиток 
дистанційних форм навчання в університеті є предметом 
дослідження і практичних розробок багатьох фахівців [1,2,3,4]. 
Кінцевою метою цих процесів є ефективне управління знаннями 
студентів, що полягає у збереженні досвіду, знань, інформації і 
даних про події в об’єкті, які потім студенти застосовують для 
прийняття рішень. Нині системи управління знаннями студентів 
реалізується в інформаційно-освітньому програмно-технічному 
середовищі, що технологічно ґрунтується на використанні 
мережних Інтернет-технологій, а методологічно – на концепції 
відкритої освіти. 

Головним і, в той же час, найбільш важким для реалізації 
завданням в утворенні інформаційно-освітніх середовищ в 
комп’ютерних мережах є підготовка викладачами-предметниками, 
що не володіють навичками сучасного програмування, в тому числі, 
Web-програмування, контенту (інформаційного наповнення) 
навчальних мережних сайтів і через нього – ефективне управління 
знаннями студентів. 

З виникненням в Інтернеті нового покоління WWW-сервісу – 
Web 2.0, що за визначенням Тіма О’Рейлі [5] є методикою 
проектування інформаційних систем, котрі шляхом урахування 
мережних взаємодій стають тим краще, чим більше людей ними 
користуються, ситуація змінилася. 

Загалом, на нашу думку, причиною появи Web 2.0 стало таке: 
для створення Web-сторінки до нещодавно потрібно було знати 
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основи технології її створення: від проектування дизайну до 
верстки і програмування. У пересічного користувача завжди існував 
брак таких знань. Складність технології створювала досить високий 
вхідний бар’єр для застосування Інтернет-технологій в освіті. 

Обмеженість, статичність формату Web-сайтів першого 
покоління заважали створенню активних спільнот із їх відвідувачів 
– потенційних користувачів сайтів. Поганий зворотній зв’язок, що 
запобігав створенню активного кола користувачів таких сайтів, 
значущого обсягу їх відгуків, викликав ускладненість і низьку 
ефективність роботи в системах управління знаннями на 
навчальних сайтах. 

Ключовими ж поняттями технологій Web 2.0 є: юзабіліті 
(зручність і “корисність" сайту для його відвідувачів), простий 
дизайн, участь багатьох, конвергенція, ефективне управління 
даними, задоволення від використання сайту. 

У Web 2.0 насамперед вдало вирішуються питання юзабіліті: 
призначення інформаційного навчального ресурсу, корисності його 
відомостей цільовій аудиторії сайту, швидкості доступу до них, 
наявності додаткових сервісів для відвідувачів сайту. 

Тенденціями розвитку дизайну Web 2.0-сайту є таке: 
1. відмова від надлишковості у вигляді великого обсягу графіки, 

масивних колажів і динамічних елементів; 
2. мода на «шрифтовий», «чистий», «білий», «прозорий» дизайн; 
3. акцентування на пріоритетній ролі контенту сайту. 
4. В цілому зміни, які привнесли Web 2.0-технології до Інтернет-

середовища, відбилися на: 
5. формі подання Web-сайту. Так, статичні Web-сторінки більш 

характеризують минулий етап розвитку сайтів, основну масу 
Web-сайтів нового типу становлять блоги. Блог (англ. blog, від 
web log, «мережний журнал або щоденник подій») – Web-сайт, 
основний вміст якого – записи, зображення або мультимедіа, що 
регулярно додаються. Для блогів характерні недовгі записи 
тимчасового значення, відсортовані в зворотному 
хронологічному порядку (останній запис нагорі); 

6. засобах взаємодії з користувачем: нині актуальний принцип 
залучення користувачів мережі до наповнення і багаторазової 
перевірки контенту сайтів. 
Додатково до вищезгаданого специфічними рисами нинішнього 

розвитку Web-технологій стали: 
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1. масове звернення Інтернет-користувачів до Web-служб замість 
звичайного програмного забезпечення. 
Web-служби (сервіси) – програми, доступ до яких здійснюється в 

Інтернеті через Web-систему он-лайн (рис. 1). Як приклад, можна 
навести Web-конструктори сайтів, он-лайнові програми-перекладачі 
й антивірусні програми, служби розташування фото- і 
відеоінформації в он-лайні тощо. Web-служби знаходяться на 
серверах компаній-розробників, завжди доступні їх найсвіжіші 
версії. Користувачу можна не піклуватися про оновлення і 
обчислювальні потужності для їх виконання. Інструменти для 
роботи з Web є у будь-якій операційної системі, що обумовлює 
незалежність Web-служб від апаратно-програмної платформи; 
1. поява соціальних мереж, Wiki-сайтів. 

Рис. 1. Перелік Web-служб інформаційно-пошукового порталу 
Google 

2. Соціалізація Web-cервісу передбачає використання програмних 
засобів, які дозволяють створювати віртуальне співтовариство – 
соціальну мережу. Будь-яка соціальна мережа надає користувачу 
можливість індивідуальних налагоджень сайту і формування 
особистої зони, його персональної Web-сторінки, що дозволяє 
останньому відчувати підтримку соціальної спільноти і певною 
мірою довіряти «колективному розуму». Найвідомішими 
прикладами соціальних мереж є Facebook.com (засновник – Марк 
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Цукерберг), odnoklassniki.ru, vkontakte.ru (засновник останньої – 
Павло Дуров); 

3. використання різних технологій для поліпшення якості взаємодії 
користувача з сайтом, наприклад, Asynchronous JavaScript and 
XML (AJAX), Really Simple Syndication (RSS). 
RSS – сімейство форматів для опису стрічок новин, анонсів 

статтей, змін в блогах тощо. Так, інформація у форматі RSS 
збирається з різних сайтів спеціальними програмами – 
агрегаторами, обробляється і надається користувачу у зручному 
вигляді Інтернет-ресурсу – RSS-каналу, або RSS-стрічки. У самій 
стрічці наводиться стислий опис нової інформації, що з'явилася на 
сайті, і посилання на її повну версію. 

 
Рис. 2. Вхід до Web-служби Документи Google 

(https://docs.google.com) 
Серед усіх тенденцій нинішнього етапу розвитку Web-

технологій найбільш впливовими на концептуальні засади систем 
управління знаннями студентів ми вважаємо створення Wiki-сайтів, 
наприклад, багатомовної вільної енциклопедії – Вікіпедії, і 
поширення блогів як нової форми навчального Web-сайту. У 
згаданих засобах реалізовані нові методи структуризації і пошуку 
інформації на навчальних серверах. Саме ця реалізація обумовлює 
нескладність супроводу мережних навчальних матеріалів на Wiki-
сайтах і в блогах, оскільки локальні викладачі можуть самостійно 
вносити зміни, утворюючи свої версії посібників шляхом заміни або 
додавання модулів, в тому числі власної розробки. Навколо 
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повідомлень навчальних блогів створюється спільнота зацікавлених 
в знаннях користувачів шляхом їх відповідних коментарів, 
передплати новин навчальних сайтів, особистого спілкування з 
автором блога в особистому чи публічному листуванні. 

Автор статті має досвід підтримки традиційного навчального 
процесу з декількох предметів через пов’язані між собою блоги, 
розташовані за адресами http://e-commerceua.blogspot.com, 
http://informatm.blogspot.com/, http://infsysbanking.blogspot.com/, 
http://istmb.blogspot.com/, http://effectis.blogspot.com/ у блоговій 
Web-службі Blogger (http://www.blogger.com) інформаційно-
пошукового серверу Google (рис. 3). Ці блоги мають спрямованість 
на предмети: «Інтернет-технології в бізнесі», «Електронна 
комерція», «Інформаційні технології міжнародного бізнесу», 
«Інформаційні системи і банківській справі», «Ефективність 
інформаційних систем», «Інформатика». З головної сторінки 
авторського комплексу навчальних блогів можливий перехід до 
подібного навчального блогу іншого викладача, котрий асистує 
автору, що надає можливість їм працювати у єдиній педагогічній 
команді. 

Будь-які навчальні матеріали блогів у вигляді файлів 
найпоширеніших форматів (текстового документу, електронної 
таблиці, презентації) можуть бути створені як на локальному 
комп’ютері викладача у стандартних офісних програмах пакету MS 
Office, так і засобами он-лайнової Web-служби Документи Google 
(див. рис. 2) за відсутності офісних програм у користувача на 
комп’ютері. Додатковою перевагою Web-служби Документи Google 
є можливыстьі відкриття автором документів доступу до 
редагування навчальних матеріалів для будь-кого з учасників його 
педагогічної команди. 
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Рис. 3. Навчальні блоги автора з низки предметів 

Створені і відредаговані матеріали легко завантажуються у 
сховище документів служби Документи Google і публікуються в 
Інтернеті (рис. 4). У блогах також можна давати посилання на фото- 
відео- і аудіодокументи, розташовані як на Web-службах, що також 
належать Google: Picasa, YouTube, так і на будь-яких зовнішніх 
Web-сервісах. 

 
Рис. 4. Публікація презентації зі служби Документи Google в 

Інтернеті 
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Досвід створення і використання навчальних блогів підтвердив 
їх зручність як для викладачів в якості засобів керуваннями 
знаннями студентів (оперативне викладення електронних 
навчальних матеріалів, їх своєчасна заміна, компонування, 
визначення індивідуальної траєкторії ознайомлення з навчальними 
матеріалами), так і для студентів (зручний доступ до найсвіжіших 
версій потрібних матеріалів, моніторинг власної успішності тощо, 
мережне спілкування з викладачами та іншими студентами у 
коментарях тощо). 

Таким чином, гострота проблеми створення навчального сайту, 
який постійно перебуває в актуальному стані, має широкі 
демонстраційні і комунікаційні можливості, з появою технологій 
Web 2.0 у значній мірі знята. Сподіваємось, що подальший розвиток 
Web-служб, взагалі Web 2.0-технологій приверне увагу викладачів і 
буде спонукати використовувати їх можливості для викладання 
власних предметів не тільки в дистанційному режимі, а й для 
підтримки навчального процесу у традиційній формі. 

Література 
1. Гриценко В.И. Дистанционное обучение: теория и практика: 

Моногр. / В.И. Гриценко, С.П. Кудрявцева, В.В. Колос, Е.В. 
Веренич. – К.: Наук. думка, 2004. – 376 с. 

2. Манако А.Ф. Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем 
та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної 
освіти: Дис. д-ра наук: 05.13.06 «Інформаційні технології» / А.Ф. 
Манако. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій і систем, 2008. 

3. Норенков И.П. Управление знаниями в информационно-
образовательной среде / И.П. Норенков // Инженер. Научно-
образовательный портал. – Метод доступа на 13.10.2010: 
<http://www.engineer.bmstu.ru/journal/publications/norenkov_men_
know>.  

4. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения/ Е.С. 
Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – М.: "Академия", 2004. 
– 416 c. 

5. O’Reilly Tim. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business 
Models for the Next Generation of Software/ Tim O’Reilly. – Метод 
доступа на 15.10.2010: <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-
web-20.html>. 

 



 481 

THE PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION EXPERTS’ 
TRAINING FOR INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES USAGE IN PRACTICAL ACTIVITY 
Marchenko Tetyana 

University Colledge of Kiev University Boris Grinchenko, Kiev, 
Ukraine 
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КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Бориса Грінченка, Київ, Україна 
У статті розглядаються деякі особливості підготовки працівників 
дошкільних закладів та початкової освіти до використання 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі. 
 

Актуальність використання інформаційних технологій 
обумовлена соціальною потребою в підвищенні якості навчально-
виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. У Базовій 
програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» вперше 
розміщено розділ «Дошкільник і комп’ютер». Здійснюється 
поступове впровадження Базової програми у навчально-виховний 
процес ДНЗ. Педагог дошкільного закладу повинен закласти 
фундамент інформаційної культури дошкільнят, надати допомогу 
батькам у грамотному використанні комп'ютера в домашніх умовах. 

Упровадження комп’ютерних технологій необхідне для 
вирішення таких задач: 1) застосовування нових комп’ютерних 
засобів з метою розвитку дитини, індивідуалізації та диференціації 
навчання; 2) навчання дітей грамотного користування новим 
знаряддям діяльності. 

Розв’язання першої задачі є головним, бо спеціаліст, який не 
знає, що таке комп’ютерні технології, не володіє ними, не зможе ані 
сам використовувати для підготовки до занять, ані навчати дітей. 
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Комп’ютерні технології — це технології навчання з 
використанням комп’ютера, програмного забезпечення, 
мультимедійних засобів, які вирішують такі дидактичні завдання, 
розв’язування яких без використання комп’ютера недостатньо 
ефективне. 

Інформаційно-комунікаційні технології — сукупність методів і 
прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, 
опрацювання, розповсюдження, відображення, пошуку та 
використання різноманітних даних задля потреб користувачів і 
забезпечують передавання даних різними засобами зв’язку [1]. 

Першочергового розв’язання потребує проблема підготовки 
педагогічних кадрів ДНЗ. На це вказують і результати опитування 
студентів-заочників спеціальності «Дошкільна освіта», які 
працюють в ДНЗ Києва. 

Наявність технічних засобів навчання у ДНЗ Кількість 

Брали участь в опитуванні 130 

Комп’ютер є лише у завідувача дошкільним закладом 3 

Комп’ютер є в групі 3 

Комп’ютер, проектор і мультимедійна дошка 
встановлені в методичному кабінеті  

2 

В групі є відеомагнітофон 2 

В групі є програвач 1 
В групі є телевізор 4 
В групі є магітофон 4 

В групі є DVD-програвач 1 

В групі є фільмоскоп 3 
В групі є музичний центр 3 

В групі відсутні технічні засоби навчання 104 
Результати анкетування засвідчують, що 80% місць роботи 

студентів взагалі не забезпечені будь-якими технічними засобами 
навчання. Решта — 20%, складає морально застаріла техніка, яка, як 
правило, не відповідає потребам сьогодення. 
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Аналіз рівня використання комп’ютерів теж дав не втішні 
результати: 

Використання комп’ютерів Кількість 

Брали участь в опитуванні 130 
Використовують в підготовці до занять із 
дошкільнятами 

5 (3,8 %) 

Використовують в підготовці до занять в коледжі 30 (23,1 %) 
Не вміють користуватись комп’ютером 95 (73,1 %) 

Переважна більшість вихователів дошкільних закладів не 
володіє комп’ютером, не вміє використовувати його в навчально-
виховному процесі. Висновки власного анкетування доповнюють 
результати соціологічного опитування вчителів у Харкові та 
області: «лише 7,6% опитаних є користувачами Інтернету. 
Переважна більшість педагогів використовує традиційні джерела 
інформації (навчально-методичні, наукові друковані видання, 
повідомлення традиційних ЗМІ). Причинами такого становища було 
названо незадовільну підготовку у галузі новітніх інформаційних та 
педагогічних технологій (понад 38% опитаних), відсутність 
відповідного навчально-методичного забезпечення (понад 60%), 
програмного та дидактичного забезпечення (понад 60 %)» [2].  

Дещо краща ситуація для студентів стаціонару. Згідно 
Постанови кабінету міністрів України № 1153 від 7 грудня 2005 р. 
«Про затвердження Державної програми “Інформаційні та 
комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006—2010 роки» та 
Наказу МОНУ № 693 від 06.12.2005 «Про проведення педагогічного 
експерименту щодо навчання майбутніх учителів та учителів 
інформаційно-комунікаційним технологіям» здійснюється навчання 
студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю 
впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій. 

Отже першочерговим є завдання навчити вихователів і 
методистів використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології. Розглянемо можливі шляхи розв’язання. Візьмемо за 
приклад досвід роботи нашого коледжу. 

З метою виконання Наказу МОНУ № 693 від 06.12.2005 «Про 
проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх 
учителів та учителів інформаційно-комунікаційним технологіям» та 
за підтримки корпорації Microsoft в рамках реалізації ініціативи 
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«Партнерство в навчанні» в 2006 р. в коледжі було проведено 
семінар для 30 викладачів за програмою «Основи інформаційних 
технологій». Всіх учасників забезпечили посібником Морзе Н.В. 
«Основи інформаційно-комунікаційних технологій», який став 
настільною книгою та помічником-інструктором тренера. 

Оволодівши основами, в січні 2007 р. 14 викладачів коледжу, які 
виявили бажання продовжити навчання на якісно вищому рівні, під 
керівництвом тренерів-методистів пройшли тренінг за програмою 
«Intel® Навчання для майбутнього», де навчалися впровадженню 
інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу, застосуванню методу 
проектів у навчальній діяльності. Кожен викладач створив своє 
власне портфоліо за обраною темою, яке включало 14 документів, а 
саме дидактичні матеріали, презентацію, веб-сайт, тематичну газету 
або буклет, тестові завдання, таблиці оцінювання, план проекту та 
графік робіт по його реалізації. Володіючи інформаційно-
комунікаційними технологіями, використовуючи метод проектів, 
викладачі зуміли зацікавити студентів та залучити їх до створення 
власних розробок. На переддипломній практиці обов’язковими 
стали творчі уроки з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій. В позакласних заходах широко використовуються 
презентації, публікації, відео фрагменти, студенти займаються 
пошуковою і дослідницькою роботою, створюють власні проекти. 
На сьогоднішній день тренінг за програмою «Intel® Навчання для 
майбутнього» пройшли 20 викладачів, 193 студенти 5 курсу та 264 
студенти 2 курсу. 

Вирішення проблеми навчання педагогічних кадрів 
інформаційно-комунікаційним технологіям на нашу думку доцільно 
було б розпочати з розширення експерименту на дошкільні заклади, 
як зробили це свого часу наказом МОНУ, включивши в список 
учасників майбутніх учителів (студентів педагогічних вишів). 
Здобутки та позитивний досвід висвітлювати на сторінках 
періодичних фахових видань, започаткувати нову рубрику 
«Комп’ютер в дошкільному закладі. Досвід використання» 

Важливим фактором успішності навчання є мотивація. Педагог 
повинен розуміти всю повноту відповідальності своєї ролі у 
формуванні особистості інформаційного суспільства та суспільства 
знань, у формуванні основ інформаційної культури, яка останнім 
часом все більше виступає важливим фактором успішної 
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професійної діяльності і навіть соціальної захищеності людини, 
«здатністю існувати в інформаційному суспільстві, якому зокрема 
притаманні новизна, швидкоплинність» [3]. Мотивація 
підкріплюється даними звіту про роботу за програмою INTEL — 
«підготовлено 6 млн. вчителів з 45 країн, 10 країн ЄС, 
впроваджується в усіх областях України, за 5 років навчено 130 
тисяч вчителів і студентів» [4]. 

Застосовування сучасних ІКТ, як технічного засобу розвитку 
дитини, індивідуалізації та диференціації навчання, передбачає: 

 формування інформаційної компетентності вихователя; 
 знання та неухильне дотримання санітарно-гігієнічних норми 

та правила організації навчально-виховного процесу за умови 
проведення занять з використанням сучасних технічних 
засобів; 

 знання видів педагогічного програмного забезпечення 
(навчальні, контролюючі, навчаючі, розвивальні, ігрові 
програми), призначення, організаційно-педагогічних та 
санітарно-гігієнічних вимог до їх створення та використання. 

Комп'ютерна грамотність передбачає вміння: ефективно 
працювати з інформацією в електронному та друкованому варіантах 
(швидко її знаходити та раціонально опрацьовувати); 
використовувати можливості офісних програм для створення 
методичних та дидактичних матеріалів; використовувати технології 
обробки і перетворення звуку та відео для унаочнення процесу 
засвоєння знань. 

У роботі слід враховувати вікові особливості дошкільнят 
(недорозвинена вербальна пам'ять, нестійка і низька концентрація 
уваги, але добре розвинена мимовільна увага, яка сприяє засвоєнню 
матеріалу, поданого в яскравому, цікавому, доступному для дитини 
вигляді). Навчальний матеріал можна супроводжувати 
демонстрацією відеофрагментів (як розкривається квіточка, навіщо 
пташці пір’я, тощо), презентацій (показ слайдів з зображенням семи 
природних чудес України, тощо), звукозаписами (спів птахів, 
художнє читання віршів, виконання музичних творів тощо). 

Торкнемося другого аспекту: використання педагогічного 
програмного забезпечення. Чимало фірм випускає програмне 
забезпечення для системи освіти, але надто мало якісних 
електронних засобів навчання. «Важливими складовими 
інформаційної підготовки педагогів є вміння не лише застосовувати 
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ці засоби у практиці роботи з дітьми, а й аналізувати їх зміст, 
технічну реалізацію, критично оцінювати можливість дитини 
самостійно працювати з ними. Тому педагогам потрібне спеціальне 
навчання щодо використання електронних засобів освітнього 
призначення у практиці роботи.» [1]. 

Програми для дітей є навчальні, розвивальні, ігри-
експериментування, ігри-розваги, комп’ютерні діагностичні ігри, 
тренажерного типу. Комп’ютерні вправи дозволяють моделювати 
ситуацію і повторювати її необхідну кількість разів. Комп’ютер має 
широкі можливості: може виступати в ролі партнера у грі, 
розповідача, репетитора, тренера, екзаменатора. Існують 
комп’ютерні програми, спрямовані на розвиток різних психічних 
функцій дітей, таких як зорове і слухове сприйняття, увага, пам'ять, 
словесно-логічне мислення. Розроблені комп’ютерні засоби 
корекції розвитку і формування вимовної сторони мовлення, 
спеціалізовані програми, спрямовані на корекцію порушень у 
розвитку через навчання, орієнтовані на покрокове навчання в 
різних змістових галузях. Вони дозволяють вирішити два завдання: 
педагогічна діагностика розвитку й індивідуалізація колективного 
навчання. 

Інформатизація освіти, особливо початкової і дошкільної, є 
складним багатогранним процесом, потребує великих матеріальних 
і трудових затрат, наукових досліджень, але є актуальною і 
необхідною. Якщо не ми, то хто? Відступати не маємо морального 
права. Якщо 6 млн. вчителів з 45 країн змогли опанувати 
інформаційні технології, то і ми зможемо. 
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У статті розкриваються питання розробки та створення 
комп’ютерних програм та ігор з метою інтегрування основних 
понять природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку в 
контексті Базового компоненту дошкільної освіти та державної 
програми «Я у Світі».  
 

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базовій 
програмі розвитку дитини дошкільного віку і «Я у Світі» 
передбачено зміст знаннєвої математичної складової, що виступає 
основою формування логіко-математичної компетентності дітей 
дошкільного віку. Слід зауважити, що математичний зміст 
природньо інтегрується в усі сфери Базового компонента, що дає 
підстави розглядати основи природничо-математичної освіти дітей, 
починаючи з молодшого дошкільного віку. У кожній віковій групі 
визначається те коло понять, яке формує в дітей науковий 
світогляд. 

Найпершим і найпростішим математичним поняттям, з яким 
знайомляться діти з самого раннього віку, виступає множина — 
сукупність об’єктів, що розглядаються як єдине ціле. Розрізняють 
скінчені множини (тобто, такі, що містять кількість елементів, що 
можна позначити натуральним числом) і нескінчені (тобто, такі, що 
не відповідають вищезазначеній вимозі). Дітей знайомлять зі 
скінченою множиною, як правило, використовуючи прийом 
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встановлення взаємно-однозначної відповідності між елементами 
множини: кожній ляльці — стрічку; кожному зайчику — 
морквинку; кожному ведмедику морозиво тощо. Вважаємо, що, 
окрім звичайної наочності, яка зазвичай використовується для 
вирішення цієї задачі, можна запропонувати невелику (до 5 хв) 
комп’ютерну програму, що допоможе створити певну сюжетну 
композицію математичного характеру. Наприклад, у кожного 
хлопчика є по одному м’ячу, а в один м’яч лежить збоку. Треба 
порахувати скільки хлопчиків і скільки м’ячиків. Визначивши 
кількість, порівняти отриманий результат — яке число більше і на 
скільки, яке число менше і на скільки. Якщо відповідь правильна, 
до гурту хлопчиків приєднується ще один хлопчик, і на екрані 
з’являється цифровий напис: 7=7. Дитина має прокоментувати 
результат: «М’ячів стільки, скільки хлопчиків», або «У кожного 
хлопчика по одному м’ячу — хлопчиків і м’ячів однакова 
кількість». [1, 2] 

За допомогою комп’ютерних технологій дітей старшого 
дошкільного віку можна ознайомити з нескінченою множиною на 
прикладі точки. Наприклад, використовуючи прийоми, 
запропоновані авторами в посібнику «Навіщо дошкільнику 
математика», можна створити комп’ютерну програму, в якій 
головною діючою особою буде Точка. Точка може бути одна, однак 
це її дуже засмучує. Тому вона вирушає на пошуки подружок. І тут 
виявляється, що доріжка — це багато точок, які взялися за руки. А 
геометричні фігури, що зустрічаються з нашою знайомою Точкою, 
також складаються з багатьох точок. Якщо маленькі точки дружать 
між собою, геометричні фігури дуже красиві й цілком визначені. 
Але, якщо раптом, точки почнуть сваритися між собою, 
геометрична фігура перетвориться на щось некрасиве й не 
зрозуміле: круг з надщербленим боком, квадрат з розімкнутою 
стороною і т. п. 

Ми вжили поняття «краса» в контексті математичного змісту. На 
наше переконання, дітям необхідно транслювати думку про те, що 
математика — це дійсно красива наука. І цьому твердженню можна 
знайти багато прикладів. Найпереконливіший — показати множини 
в живій і в неживій природі. Світ природи навдивовижу 
різноманітний, яскравий, мінливий і невичерпний. Дітей 
дошкільного віку знайомлять з рослинним і тваринним світом та з 
неживою природою. Сфери Базового компоненту «Природа планети 
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Земля» та «Природа космосу» містять багато напрямків, які можна 
поєднати з математичними уявленнями та використати для 
доведення тези про красу математики і її тісний зв'язок з природою. 

Так, діти дошкільного віку знайомляться із класифікацією живої 
природи: рослинами — дерева, кущі, квіти, гриби, мохи; тваринами 
— черв’яки, молюски, раки, павуки, комахи, риби, земноводні, 
плазуни, птахи, звірі (дикі й свійські тварини); людина. 

На цьому матеріалі можна вирішити ряд завдань математичного 
змісту. По-перше, формувати вміння порівнювати, класифікувати та 
створювати серіаційні ряди. Програма може передбачати різні 
варіанти завдань: Де моя мама — знайти дитинчат тварин; Де мій 
дім — метелик живе на лузі, жабеня — в болоті, білка — у лісі, 
дельфін — у морі, тигр — у джунглях, верблюд — у пустелі; Хто 
мої родичі у кішки — рись, у собаки — вовк, у гуски — лебідь, у 
кролика — заєць, у свині — вепр і т. п. У разі правильного 
виконання дитиною завдань такого характеру,на екрані може 
«пропливати» усміхнене сонечко або розквітати ромашка. [2, 3] 

Цікавими, на нашу думку, будуть комп’ютерні ігри на серіацію: 
Посадимо квіти на клумбі — від найнижчих на передньому плані до 
найвищих по центру клумби. При правильному виконанні завдання 
над клумбою починають літати барвисті метелики.  

Знайомлячи дітей старшого дошкільного віку з такими 
поняттями як «екосистема» — ліс, водойма (озеро, річка, море, 
океан), парк, луки, поле, сад і т.п., продовжуємо поглиблювати 
уявлення дітей про множини. Наприклад, ще може бути розроблена 
така гра, як Улюблений парк — з використанням умовних 
позначень: високі вузькі прямокутники — дерева; горизонтальні 
овали — кущі, маленькі квадрати — квіти (колір діти обирають 
самостійно із запропонованої палітри), маленькі рівнобедрені 
трикутники — трава. Біля кожного позначення є цифра, що вказує 
на кількість насаджень. Діти розташовують насадження на всій 
території парку. Якщо всі умови виконані правильно, парк 
«оживає» — на деревах з’являються пташки, у травичці — коники, 
над квітами — метелики. Вся рухлива картинка супроводжується 
звуками природи. 

Ще одним з варіантів може бути гра-завдання на встановлення 
системних зв’язків між елементами множин в межах визначеного 
проекту. Наприклад, «Океан» — ареал океану, мешканці океану, 
сезонні зміни океану, використання людиною дарів океану, 
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природоохоронна діяльність. На екрані з’являється контур, що 
символізує океан. Діти обирають кольори для його розфарбування, 
показуючи інтенсивністю насиченості кольору берег океану та його 
простір до горизонту. Із запропонованого каталогу вибирають ті 
малюнки, що стосуються теми: риби, планктон, голубий кит, 
кашалот, водорості; військові кораблі, підводні човни, туристські 
лайнери, тощо. Правильно відібрана картинка є рухливою — кит 
випускає фонтан, підводний човен рухається і т. п.  

Варто реалізувати через комп’ютерні ігри завдання створення 
екологічних ланцюжків та упорядкування уявлень про час 
(послідовність подій): бджілки, квітуча яблунька, яблука в корзині, 
зав’язь на гілках дерева, стиглі червонобокі яблука на яблуні. Якщо 
ланцюжок сплетено правильно, усміхнена дівчинка простягає 
яблуко дитині з екрана. (Бажано, щоб діти пригостилися 
справжніми яблуками у разі виконання такого завдання чи схожих.)  

Таким чином, запропоновані нами проекти комп’ютерних ігор 
забезпечать активізацію всіх аналізаторів, сприятимуть вирішенню 
завдань інтегрування основ наукових знань природничо-
математичного характеру. 

Певний інтерес можуть становити завдання на формування 
просторових уявлень дітей дошкільного віку. Комп’ютерні 
програми дають можливість познайомити дітей з різними видами 
лабіринтів — від простого до багатоярусного. Найчастіше лабіринт 
передбачає лише один правильний розв’язок. А виразний, чітко 
промальований лабіринт на екрані комп’ютера з наявним маркером, 
що позначає шлях, дає можливість дитині не помилитися у виборі 
напрямку руху. Правильне рішення супроводжується звуковим 
фоном і появою героя на іншому боці лабіринту. Якщо ж рішення 
помилкове, спалахує червоний вогник. Пізніше дітям можна 
пропонувати ускладнені кількома правильними рішеннями 
лабіринти. Завдання дитини — знайти запропоновані варіанти й 
обґрунтувати найефективніший — найкоротший. В цьому випадку 
дитина узгоджує напрям руху і швидкість пересування в даному 
напрямі — тобто поєднуються уявлення про простір і час. 

Цікавим матеріалом для розробки комп’ютерних ігор вбачаємо 
ще й такий вид роботи, як розмальовки. Сюжет картинок пов'язаний 
з природничою тематикою. Палітра кольорів у комп’ютерному 
варіанті значно ширша, ніж закладена у наборах кольорових 
олівців. Після виконання роботи, діти коментують її результати, 
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називають, що намальовано, пригадують вірші чи складають власні 
розповіді про намальоване.  

Таким чином, комп’ютерні технології в роботі з дітьми 
дошкільного віку урізноманітнять шляхи і засоби формування 
логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку, 
сприятимуть розвитку пізнавального інтересу, мислення, 
збагаченню сенсорного досвіду та розвитку мовленнєво-
комунікативної сфери. Варто зауважити, що при виконанні завдань 
творчого характеру із застосуванням комп’ютерних технологій, 
можна використовувати музичний супровід — тихе звучання 
класичних мелодій допоможе урівноважити розумову напругу. Ми 
переконані, що розробники комп’ютерних ігор та програм для дітей 
дошкільного віку повинні перш за все дбати про збереження 
духовного та фізичного здоров’я дітей, та всі свої пропозиції 
суголосно співвідносити із благополуччям кожної дитини. 
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профспілок України 
В статті розглядаються питання впровадження 
компетентнісного підходу в умовах переходу до неперервної освіти. 
Висвітлено результати проведення моніторингового дослідження 
щодо сформованості у випускників шкіл навичок використаня ІКТ у 
практичній діяльності. 
 

Одним із напрямів модернізації освіти на сучасному етапі є 
широке застосування компетентнісного підходу, що пов‘язано із 
формуванням в учнів умінь і навичок діяльності в конкретних 
ситуаціях та розширенням структури безперервної освіти через 
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
навчання. Освоєння методики використання компетентнісного 
підходу дасть можливість підвищити адаптованість випускників до 
життєдіяльності в умовах зростаючого динамізму і невизначеності, 
підготувати їх як активних суб‘єктів нової освітньої парадигми - 
«освіта протягом усього життя».  

Ефективне використання широкого кола засобів, які 
реалізуються на основі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, пов’язується сучасними дослідниками із формуванням 
інформатичної компетентності всіх учасників освітнього процесу. У 
зв’язку з цим відповідно до наказу Міністерства освіти та науки 
України від 23.02.2010 №139 було проведено моніторингове 
дослідження щодо сформованості у випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів навичок використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у практичній діяльності, яким 
було охоплено понад 1200 учнів із усіх областей України. 

Дослідження мало на меті: 
1. сформулювати поняття інформатичних компетентностей 

учнів та визначити шляхи їх формування у середніх 
навчальних закладах; 
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2. перевірити ступінь готовності випускників використовувати 
ІКТ для навчання у школі та ВНЗ, а також для розв’язування 
практичних завдань з повсякденного життя; 

3. визначити рівень сформованості у випускників навичок 21 
століття: критичного мислення, креативного розв’язування 
проблем, співробітництва, вмінь спілкуватися; 

4. визначити рівень готовності вчителів інформатики до 
формування у учнів інформатичних компетентностей; 

5. перевірити ефективність щодо формування інформатичних 
компетентностей чинних програм та навчальних курсів з 
інформатики;  

6. оцінити технічні можливості ЗНЗ щодо проведення 
дистанційних комп’ютерних моніторингів та якість 
підключення ЗНЗ до глобальної мережі Інтернет; 

7. створити відкритий навчальний портал для тестування учнів 
та вчителів, бази даних завдань практичного спрямування; 

8. перевірити можливості використання дистанційних 
технологій для проведення моніторингу та комунікування при 
проведені масових навчальних заходів; 

9. спроектувати систему автоматизованої перевірки результатів 
тестування;  

10. впровадити та експериментально перевірити систему 
дистанційної атестації випускників шкіл тощо. 

Здійснений проект є інноваційним для України, оскільки 
передбачав вперше в педагогічній практиці України проведення 
моніторингу сформованості в учнів 11-х класів інформатичних 
компетентностей; використання дистанційних комп’ютерних 
технологій – створення відкритого порталу для тестування, бази 
даних учнів – випускників шкіл та вчителів інформатики тощо. 

В основу створення інструментарію моніторингу покладено 
концепцію Асоціації бібліотек загальноосвітніх та наукових установ 
ACRL standards (list of the ICT skills), що включає сім складових [1]: 

1. визначення даних та відомостей – здібність використовувати 
інструменти ІКТ для ідентифікації та відповідного подання 
необхідних даних; 

2. доступ до даних та відомостей – вміння збирати та\або 
знаходити дані; 

3. керування даними – вміння застосовувати існуючі 
організаційні схеми чи класифікації; 
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4. інтегрування даних – вміння інтерпретувати та подавати дані 
– узагальнення, порівняння та протиставлення даних; 

5. оцінювання даних – вміння виносити судження про якість, 
важливість, корисність або ефективність даних; 

6. створення даних та відомостей – вміння генерувати дані, 
адаптуючи, застосовуючи, проектуючи або розробляючи їх; 

7. повідомлення даних та відомостей – здібність певним чином 
передавати дані в середовищі ІКТ та здібність подавати 
електронні дані певній аудиторії та передавати знання у 
відповідному напрямку [2]. 

За визначенням М.Голованя [3] інформатична компетентність – 
це інтегративне утворення особистості, яке інтегрує знання (про 
основні методи інформатики та інформаційних технологій), уміння 
(використовувати наявні знання для розв’язання прикладних задач), 
навички (використання комп’ютера і технологій зв’язку), здатності 
(представляти повідомлення і дані у зрозумілій для всіх формі) і 
виявляється у прагненні, здатності і готовності до ефективного 
застосування сучасних засобів інформаційних та комп’ютерних 
технологій для вирішення завдань у професійній діяльності і 
повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість 
предмета і результату діяльності. Формування інформатичної 
компетентності передбачає розвиток універсальних навичок 
критичного мислення, зокрема вміння спостерігати та робити 
логічні висновки, використовувати інформаційні моделі, 
аналізувати ситуацію, розуміти загальний зміст повідомлення та 
його прихований смисл. 

До інформатичних компетентностей включаються такі знання: 
1. розуміння основних комп’ютерних програм, включаючи 

графічний редактор, текстовий процесор, електронні таблиці, 
бази даних, засіб для створення презентацій, засоби 
збереження та опрацювання, архівування даних; 

2. освіченість у своїй сфері діяльності, яка базується на 
використанні Інтернету та електронних способах передавання 
даних, таких як е-пошта, відеоконференції тощо, розуміння 
різниці між реальним та віртуальним світом; 

3. розуміння потенціалу інформаційних технологій для 
можливості працевлаштування, підтримки інноваційної 
діяльності людини та залучення її у справах суспільства; 
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4. базове розуміння надійності та достовірності одержаних 
даних та повага до етичних принципів при інтерактивному 
використанні інформаційних технологій. 

До інформатичних компетентностей включаються такі вміння та 
здатності: 

1. шукати, збирати, створювати, організовувати електронні дані, 
систематизувати отримані дані та поняття, вміння відрізняти 
суб’єктивне від об’єктивного, реальне від віртуального, 
релевантне від не релевантного; 

2. використовувати потрібні засоби (презентації, графіки, 
діаграми, карти знань) для комплексного розуміння та 
подання отриманих даних; 

3. шукати та знаходити потрібні веб-сайти та використовувати 
Інтернет-сервіси, такі як форуми та е-пошту; 

4. використовувати інформаційні технології для критичного 
осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в 
різних контекстах дома, на роботі (школі) і дозвіллі. 

Для проведення моніторингового дослідження було 
запропоновано завдання у дев’яти варіантах, різних за змістом та 
програмними засобами, необхідними для їх реалізації. За своїм 
змістом всі завдання відповідають чинній навчальній програмі з 
інформатики (К.: Перун, 2005) та є компетентнісними, оскільки для 
їх виконання передбачався пошук необхідних даних в Інтернеті, 
добір їх за певними критеріями із всього масиву знайдених, 
опрацювання даних різних типів (графічних, текстових, числових 
тощо) в двох чи трьох середовищах для їх опрацювання: текстовий 
процесор, графічний, редактор, електронні таблиці, бази даних, 
засіб для створення презентацій; та підготовку підсумкового 
документа. Всі завдання були наповнені практичним змістом, їх 
розв’язок передбачав «умовного замовника» поставленого завдання 
(дітей, батьків, однолітків тощо), потреби та особливості якого слід 
було врахувати. Хоча завдання мали творчий характер, але їх 
виконання передбачало чіткий алгоритм виконання, який і можна 
було перевірити за допомогою спеціальної таблиці оцінювання, яка 
мала заповнюватися учнями проміжними даними при пошуку 
розв’язку завдання. 

Наведемо приклад одного з таких завдань. 
 
 



 496 

Завдання «Подорож автомобілем» 
Родина з Дніпропетровська планує протягом року 

подорожувати до різних міст України автомобілем. Знайдіть 
відстані від Дніпропетровська до Києва, Львова, Харкова, Одеси, 
Херсона, Донецька та орієнтовну вартість пального А-95. 
Визначте необхідні технічні характеристики автомобіля – обсяг 
баку для палива та витрати палива на 100 км, якщо родина 
подорожує автомобілем Nissan Note з двигуном 1,6 л та 
автоматичною коробкою передач. 

Створіть електронну таблицю, в якій вкажіть відстані від 
Дніпропетровська до вказаних міст, розрахуйте кількість 
необхідного пального та вартість палива до кожного міста, а 
також за формулою з використанням логічної функції визначте, до 
яких міст необхідно додатково заправляти автомобіль по дорозі. 
Побудуйте діаграму, на якій відобразіть відстані і вартість 
поїздки до кожного з міст. 

Виберіть місто, до якого, на вашу думку, слід поїхати в першу 
чергу, та аргументуйте ваш вибір. 

Перевірка виконання учнями компетентнісних завдань 
здійснювалася вчителями інформатики навчальних закладів-
учасників дослідження за поданими критеріями.  

Експерти вибірково здійснювали контрольну перевірку 
учнівських робіт, яка показала в середньому, що результати 
оцінювання вчителів завищені майже на 25%. Висновок: вчителі не 
вміють перевіряти роботи за конкретними критеріями, а спираються 
на суб’єктивні оцінки, що не відповідають реальним вимогам. 

Узагальнений аналіз результатів виконання учнями завдань 
моніторингу на основі запропонованих критеріїв оцінки дозволяє 
встановити, що у понад 50 % учнів не сформовано такі 
інформатичні компетентності, які відносяться до: 

1. доступ до даних та відомостей: не вміють виключати 
невідповідні та несуттєві відомості (53%); 

2. оцінювання даних: не вміють правильно з умови задачі 
виділяти потрібні вхідні та вихідні дані та їх кількість (53, 
5%); не вміють пояснювати критерії добору результатів 
(67,78%); 

3. створення даних та відомостей: не вміють обґрунтувати 
добір форми подання результату (63, 39%); не вміють 
правильно обирати засіб подання даних для розв’язування 
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завдання (79,61%); не розуміють призначення діаграм різних 
типів, не вміють свідомо обирати тип діаграми та 
аргументувати свій вибір (60, 14%); 

4. керування даними: не вміють подавати дані у наочній формі 
для здійснення порівняння (64,90%); не вміють враховувати 
особливості призначення підсумкового документа (56,93%); 

5. повідомлення даних та відомостей: не вміють стисло і 
логічно грамотно викласти висновки щодо отриманих 
результатів (71,53%); не вміють обґрунтовувати свої висновки 
(62,41%); не вміють структурувати створений документ з 
метою підвищення переконливості висновків (66,41%); не 
вміють оформлювати свої думки грамотно, правильно 
будувати речення (59,12%); 

6. інтегрування даних: не розвинене критичне мислення 
(68,03%). 

Проведене моніторингове дослідження дає підстави сформувати 
такі рекомендації вчителям, керівникам загальноосвітніх 
навчальних закладів: 

1. Звернути увагу на необхідність урізноманітнення методів 
навчальної діяльності на уроках інформатики щодо формування в 
учнів інформатичних компетентностей. Зосередити увагу на 
застосуванні компетентнісного підходу, використання методу 
проектів, вирішення проблемних ситуацій, з якими людина 
зустрічається у повсякденному житті тощо; на створення умов для 
формування цілісної інформаційної картини світу і застосування 
інформатики, як інструменту для розуміння причинно-наслідкових 
зв’язків між факторами і явищами, що спостерігаються в 
навколишньому середовищі; на обґрунтування важливих 
світоглядних питань тощо. 

2. Поліпшити якість підготовки та підвищення кваліфікації 
вчителів, використовуючи сучасні технології організації 
навчального процесу; під час атестації педагогічних працівників 
ввести тестування та перевірку майбутніх вчителів на 
сформованість у них інформатичних компетентностей; організувати 
навчальні семінари з питань формування в учнів інформатичних 
компетентностей, забезпечити навчання вчителів застосуванню 
сучасних ІКТ-технологій, організовувати підвищення кваліфікації із 
застосуванням дистанційних технологій. 
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3. Ініціювати проведення навчання в рамках програми Інтел 
«Навчання для майбутнього», семінарів, майстер-класів провідних 
науковців, педагогів-новаторів. 

4. Сформувати в учнів, учителів і батьків орієнтири на постійне 
тренування «м’язів розуму» через розв’язання нестандартних задач, 
заохочення учнів до пошуку нетрадиційних способів і методів 
розв’язування задач, відмова від поточного контролю знань, умінь, 
навичок на основі завдань тільки репродуктивного рівня.  
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У статті розглядаються особливості розумового виховання дітей 
раннього віку, простежується зв’язок між розумовим та 
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мовленнєвим розвитком дітей, розкривається авторська методика 
розвитку мислення дітей від одного до трьох років. 
 

За ініціативою ЮНЕСКО у вересні 2010 р. у Москві проходила 
Всесвітня конференція по вихованню та освіті дітей молодшого віку 
(ВОДМ). Основні ідеї були викладено у концептуальному 
документі «Створення багатства націй». 

Велике значення у цьому документу приділяється дітям раннього 
віку, їх розвитку, сенситивним періодам, можливостям і 
особливостям виховання. Цей вік визначається як чутливий період, 
що характеризується швидкими змінами у фізичному, 
когнітивному, мовному, соціальному та емоційному розвитку. 
Значний і вирішальний розвиток мозку відбувається до досягнення 
дитиною семирічного віку, особливо в перші три роки життя, коли 
формуються (або не формуються) основні нейронні зв'язки. Те, що 
відбувається в ранньому віці, визначає стан здоров'я, навчання і 
поведінки людини, які можуть зберегтися до кінця життя (Martin та 
ін., 2000 р.; Malenka та ін., 1999 р.; Hensch, 2005 р.; Mustard, 2002 
р.). Важливо знати, що розвиток дитини в молодшому віці дає дуже 
стійкий результат.[1]. 

При наявності позитивного досвіду у дитини закладається дієва 
основа для подальшого успішного розвитку та навчання. Слід 
зауважити, що діти молодшого віку дуже вразливі: поганий 
догляд,недоїдання, відсутність уваги і насильство негативно 
впливають на дитину і травмують його, часто непоправно. 

У новаторському дослідженні Андерссона, яке було проведено у 
Швеції (1992 р.) і в якому вивчалися довгострокові фактори, що 
впливають на освіту, робився висновок про те, що чим раніше 
дитину віддають в ясла або дитячий сад, тим більше підстав 
прогнозувати, що підліток буде креативним, соціально впевненим, 
цікавим для оточуючих, відкритим і незалежним [1]. 

Важливість раннього періоду дитинства все більше 
усвідомлюється в глобальному масштабі. У документі ЮНЕСКО 
зазначається, що багато країн не вживають необхідних заходів у 
сфері політики для забезпечення виховання та освіти дітей у віці до 
трьох років. Лише в небагатьох країнах створені національні 
належні умови. Вважаю, що серед цих країн знаходиться й Україна, 
в якій є давні традиції виховання дітей раннього віку. Про це 
свідчать наявність відповідних вікових груп — у дошкільних 
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закладах, програм виховання дітей цього віку, численних 
методичних матеріалів, написаних ученими і методистами для 
практичних працівників. Наразі змінюється соціальне та 
інформаційне середовище, педагогічні погляди на можливості 
освіти взагалі, а в дитячому періоді — зокрема. Тому особливо 
важливо продумати, які акценти необхідно робити у вихованні та 
освіті сучасних українських дітей раннього віку. Більшість 
вітчизняних вчених (психологів, педагогів) дотримуються думки, 
що ранній вік — це період життя від одного до трьох років. У цьому 
віці дитина активно розвивається у разі створення сприятливих 
умов розвитку. 

У тому випадку, коли дорослі мудро ставляться до організації 
освітньо-інформаційного простору, у дітей своєчасно розвиваються 
психічні процеси. Зокрема, на першому році життя основними 
умовами розвитку ми вважаємо створення позитивної емоційної 
атмосфери та достатнє конструктивне спілкування з дитиною. На 
другому році розумовий розвиток в основному відбувається в 
процесі предметної діяльності, під час якої дитина вчиться робити 
перші узагальнення, перенос дій, виділяти якості предметів та інше. 
На третьому році основною лінією розвитку є розвиток мовлення, 
ознайомлення дитини зі знаковою системою рідної мови. Відомо, 
що мислення і мовлення дуже тісно пов’язані між собою. Якщо 
враховувати окреслені особливості розвитку дітей раннього віку, то 
можна створити адекватне інформаційне поле. 

Психологи розрізняють різні способи пізнання світу. Саме спосіб 
пізнання визначає майбутні досягнення дитини або, навпаки, 
викликає певні труднощі у навчанні. Зокрема, діти, як і дорослі, 
поділяються на три групи: «глядачі», «слухачі», «діячі». «Глядачі» 
пізнають світ візуально. Сприймаючи інформацію, вони більше 
спираються на зорові відчуття, їхня увага спрямована на видимі 
ознаки предметів. Такі діти добре запам’ятовують візуальні ознаки 
предметів (колір, розмір, форма). «Слухачі» пізнають світ, 
спираючись на слухові враження (голоси та звуки). Оскільки 
мовлення сприймається на слух, саме вони краще за інших дітей 
засвоюють рідну мову, рано починають говорити. «Діячі» пізнають 
світ кінетичним способом. Такий спосіб одержання інформації 
вказує на сильно розвинену моторику, активний рух. Такі діти 
раніше починають повзати, а потім ходити [2]. 
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На нашу думку, важливу роль у пізнанні світу дітей раннього та 
дошкільного віку відіграє дослідницька діяльність. Розвиваючи 
пізнавальну активність та бажання пошуку у дітей, ми таким чином 
готуємо їх до самостійного пошуку інформації у майбутньому. На 
наш погляд, пропедевтика інформаційної і комп’ютерної 
грамотності — важливе педагогічне завдання в роботі з 
дошкільниками. У цьому напрямку маємо власні наробки з 
методики активізації мовлення у дітей раннього віку, розвитку їх 
мислення, [3]. 

Зокрема, експериментальна методика інтегрованого навчання 
дітей раннього віку будувалась на поступовому ускладненні 
розумових дій. У роботі з дітьми, яким виповнилося 1,2—1,4 року, 
використовувались репродуктивні методи — дитина лише 
відтворювала знання або навички, яких навчав дорослий. Найлегше: 
предмет — слово. Далі створювалась ситуація, при якій дитину 
знайомили із якостями предмета: кубик буває великий-маленький, 
дерев’яний — пластмасовий, різного кольору. На третьому році 
життя діти вже залюбки виконувати продуктивні (і навіть творчі) 
завдання. Розвиток аналітичних здібностей ми починали із 
контрастних понять: один — багато, ведмедик — пташка, червоний 
— синій, солодкий — гіркий, теплий — холодний, високий — 
низький. Потім добирались іграшки «проміжного» плану: високий 
— середній — низький, один — два — багато, ведмедик — собачка 
— пташка тощо. 

Мовленнєва активність — одна із форм загальної активності. І 
так само, як загальна активність, вона відображає потребу людини. 
Якщо людині щось потрібна, вона стає активною: починає активно 
думати, рухатися, шукати шляхи досягнення бажаного (або 
необхідного). Ця закономірність характеризує й поведінку дітей. 
Якщо дитину розуміють без слів, то навіщо їй напружуватися і 
висловлювати свої побажання? Якщо мама або вихователь говорять 
за неї, то їй залишається лише мовчки погоджуватися. А якщо 
дорослий у певних випадках «не зрозуміє» жестову мову малюка, то 
йому доведеться перейти до вербальної. Тобто, заговорити. Це й 
підтвердив експеримент із дітьми другого і третього року життя. 

Дорослий поступово ускладнював мовленнєві завдання для 
малюків. Спочатку діти лише повторювали за ним назви предметів 
(наприклад, іграшки, одягу), потім називали самостійно. До назв 
предметів дорослий додавав назви дій. Пізніше в словник дітей 
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вводити характеристики предметів: великий, зелений, солодкий, 
веселий та ін. Засвоєнню прикметників дуже сприяли музичні 
інструменти та твори. Тембровий слух розвивали з допомогою гри 
«Вгадай, що звучить за ширмою?» Дві ляльки (велика та маленька) 
символізували для дітей швидкий та повільний темпи як музики, 
так й мовлення. Тобто, складні поняття — темп, висота, тембр — 
«опредмечувались» для легшого засвоєння дітками. 

Взагалі, дослід показав, що розвиток розумової діяльності сприяє 
й розвитку мовленнєвої. На початку роботи дітям третього року 
життя запропонували відгадати загадки. Побачивши інтерес до 
цього, спробували включити у подальшому вирішення дітьми 
посильних пізнавальних завдань, з якими вони справились. 
Наприклад, легко вгадували, що слід робити ляльці під певну 
музику (марш, колискова, танець). Або правильно добирали 
картинки до пісні (треба вибрати необхідну серед трьох різних 
одного плану). Зазвичай, із такими завданням справляються більш 
старші діти. А наші,» експериментальні», дітки робили це без 
проблем. 

Успіх мовленнєвого розвитку дітей залежить і від того, як 
організовано процес засвоєння знань. Відомо, що основним 
джерелом позитивного ставлення дітей до навчання й виховання є 
його зміст. В нашому дослідженні доведено, що необхідно будувати 
процес розвитку мовлення так, щоб дитина засвоювала рідну мову 
не тільки «вшир» (кількість слів, граматичні форми, стилістичні 
структури), а й «вглиб» (узагальнення, аналіз, причинно-наслідкові 
зв’язки тощо). Дорослому необхідно враховувати під час 
спілкування з дітьми не тільки «зону актуального розвитку», а й 
«зону найближчого розвитку» [4]. Для цього ми з успіхом 
використовували з дітьми раннього віку проблемі ситуації, загадки, 
варіативний повтор програмного матеріалу. 

У експерименті ми використовували велику кількість наочних 
матеріалів, які діти могли бачити не лише під час інтегрованих 
занять, а й в груповій кімнаті, роздягальні, на прогулянці. 
Наочність, за моїм задумом, повинна була постійно знаходитися 
перед очима дітей, впливати на їх підсвідому пам’ять. 

Спілкування з дітьми мало насичений емоційний фон. Для цього 
використовувався певний «стрижень» заняття, своєчасна зміна 
дитячої діяльності, сюжетність, тон дорослого, музичні засоби та ін. 
Щоб діти швидше заговорили, я спробували використати відомий 
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вислів співаків «Без правильного дихання немає відомого співака». 
Почали із дітьми робити дихальні вправи: «здуй пушинку зі стола», 
«допоможи затанцювати паперовому клоуну», «заспівай пісеньку 
паровоза —у-у-у», «заколисуй ляльку —а-а-а» та ін . 

Один із основних прийомів у нас був запитання до дітей. 
Запитання різного плану — які потребують односкладної або 
розширеної відповіді. Наприклад. «Що це?», «Якого кольору 
прапорці?», «Куди йде лялька Катя?», «Що треба робити під цю 
музику?», «Який зайчик: веселий чи сумний?» 

Під час педагогічної роботи (і не лише на заняттях) ми 
інтонаційно виділяли ті поняття, які ми хотіли, щоби діти засвоїли. 
Цей акцент допомагав дитині виділити в потоці слів найголовніше 
та запам’ятати його. 

Слушним виявився метод переносу знань. Адже дітям раннього 
віку слід повторити декілька разів одне й теж для засвоєння .А якщо 
повтор відбувається у інший обстановці (тобто, варіативно), це, 
безумовно, сприяє не тільки розвитку пам’яті, а й розвитку 
мислення. Такий процес розвитку узагальнень позитивно вплинув й 
на активізацію мовлення діток. Що й доведено експериментально. В 
цьому аспекті використовувався також метод варіативного повтору 
дидактичного матеріалу. Один й той же матеріал діти бачили в 
різних ситуаціях, на різних заняттях. 

Велике значення ми надавали прикладу дорослого, його 
особистості, його вмінню спілкуватися з дітьми, впливати на них. 

І, безумовно, позитивний результат дає індивідуальний підхід. 
Щодня, під час проведення різних видів діяльності — вмивання, 
одягання, прогулянки, ігор, занять — дорослий знаходив слушні 
моменти, щоб розговорити дитину. Справжній вихователь завжди 
відчуває дитину, доречно запропонує їй той вид діяльності, до якого 
малюк саме зараз схильний. Таке спілкування дорослого з дитиною 
корисне для неї (і для дорослого) не лише емоційно та соціально, а 
й пізнавально. 

Отже, авторська методика, спрямована на розвиток мислення і 
мовлення дітей раннього віку, активізує та мотивує їх пізнавальну 
діяльність, допомагає здійснювати загальний психологічний 
розвиток. 

 
 
 



 504 

Література 
1. Создание богатства наций. Концептуальный документ. 

Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей 
младшего возраста. М., 27-29 сентября 2010 г. 

2. Кочерга Олександр. Психофізіологія раннього дитинства. — К.: 
Шк. світ, 2006. 

3. Науменко Т. І. Як активізувати мовлення малят? // Дошкілля. — 
2007. — № 1. — С. 10—13.  

4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы 
общей психологии/ Под ред. В. В. Давыдова. — М: Педагогика, 
1982. — 504 с. 

 
BUSINESS GAMES AS THE FORM OF GIFTED CHILDREN 

PREPARATION TO RESEARCH ACTIVITY 
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Popova Maryna 
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NASU, Kiev, Ukraine 

Modern computer business games using IT technologies provide 
numerous opportunities for improving ecological training of gifted 
children to research activities, including not only theoretical training but 
also the acquisition of practical skills. 
 

ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поліхун Н.І., Інститут обдарованої дитини НАПН України,  
Попова М.А., Інститут телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору НАН України 
Сучасні комп'ютерні ділові ігри з використанням мережевих 
технологій відкривають широкі можливості для удосконалення 
екологічної підготовки обдарованих дітей до дослідницької 
діяльності, включаючи не лише теоретичну підготовку, але і 
вироблення практичних умінь і навичок. 
 

В останні роки комп'ютерні ділові ігри, як одна з ефективних 
форм активного навчання, що відрізняється особливою наочністю і 
динамічністю, знаходять все більш широке застосування в 
екологічній освіті. Однак, окрім ефективного використання 



 505 

технічних можливостей комп`ютера для організації навчання 
важливо перейти до організації навчальної діяльності дитини у 
віртуальному просторі, усвідомленої дії в інформаційних освітніх 
середовищах. Одним із перших кроків організації освітнього 
середовища через залучення учнів до діяльності, спрямованої на 
вирішення глобальних проблем, повязаних із знанням і його 
застосуванням в суспільстві, є навчально-ігрові проекти з 
екологічної тематики. У звязку з цим, варто визначити ще одну 
важливу роль, яку відіграють ІКТ в підтримці та розвитку 
обдарованості через створення креативного комунікативного 
середовища взаємодії інтелектуально обдарованих учнів.  

Наразі, в цій галузі існують новаторські розробки, які можуть 
слугувати орієнтиром, а накопичений досвід роботи в цій галузі 
демонструє, що використання ІКТ проектів та ділових ігор в 
навчальному процесі, особливо в умовах дефіциту часу, відведеного 
на екологічні дисципліни, відкриває широкі можливості для 
вдосконалення екологічної підготовки обдарованих дітей до 
дослідницької діяльності. 

Ділову гру визначають як метод імітації прийняття 
управлінських рішень у різних виробничих ситуаціях шляхом дій за 
заданими правилами групи людей чи людини з ПК в діалоговому 
режимі [1].  

На думку Ю. С. Арутюнова, сьогодні ділову гру можна 
розглядати як нову галузь діяльності і науково-технічного знання, 
як імітаційний експеримент, як форму рольового спілкування, як 
метод навчання, дослідження і вирішення виробничих завдань [2]. 

Зазначимо, що ми розглядаємо ділову гру, як засіб розвитку 
творчого мислення, в ході якого обдарована дитина набуває 
здатність аналізувати складні за інформаційною структурою 
ситуації і вирішувати нові для себе завдання. Ділова гра імітує 
цілком конкретні умови дослідження, діяльності та відносин 
фахівців. Її учасники повинні ставити на перший план не ігрову 
мету, а пізнавальну. Виконання учасниками правил гри і 
дотримання професійних норм - необхідна передумова 
індивідуальних і спільно прийнятих рішень в рамках відведеної 
кожному ролі. Учасники створюють, розігрують і вирішують 
проблемні ситуації, спілкуючись один з одним та фахівцями з 
обраної проблематики. 



 506 

Ділові ігри довели, що вони сприяють не тільки закріпленню 
знань і використанню їх у практичній діяльності, а й набуттю умінь 
і навичок. 

Ділові ігри сприяють: 
 • адаптації «новачка» до роботи в даному навчальному або 

дослідному закладі; 
 • формуванню вміння вирішувати складні організаційні 

завдання; 
 • надбанню досвіду роботи на комп'ютері з використанням 

«навчальних програм». 
Ділові ігри проявили себе, як унікальний метод навчання, який 

сприяє ефективному підвищенню якості підготовки до наступної 
професійної діяльності. Реалізація пізнавальної діяльності в 
середовищі ділових ігор викликає зацікавленість у вивченні 
предмета, підштовхує учнів до ділової активності. Ділові ігри 
навчають колективному опрацюванню проблем, створюють 
атмосферу колективної роботи, призначені для вироблення і 
прийняття самостійних рішень. 

Застосування ігрового моделювання в процесі підготовки 
обдарованих учнів до дослідницької діяльності дозволяє імітувати 
конкретну ситуацію, у якій доведеться знайти правильне рішення, 
відповідне до реальних обставин. При цьому, зазвичай, 
використовується не тільки програмний матеріал, але, що особливо 
важливо, виробляються уміння та навички системного мислення, 
пробуджується прагнення до пошуку нових ідей, прагнення до 
творчості та колективної взаємодії.  

У ході проведення ділових ігор та колективного обговорення їх 
результатів у обдарованої особистості формуються важливі 
соціальні установки, виробляються практичні навички і вміння 
знаходити рішення конкретних завдань. Імітаційна гра є 
надзвичайно динамічним процесом, розвиває навички прийняття 
рішень, аналізу ситуацій й зворотних зв'язків, планування дій на 
тривалу перспективу. 

Обдаровані діти охоче навчаються, коли їм цікаво, якщо вони 
вільно вирішують практичні проблемні ситуації і беруть участь у 
складанні та розвитку своїх навчальних планів, коли вони знаходять 
свою власну дорогу в навчанні. Ділові ігри дають їм таку 
можливість.  
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Конструкція гри передбачає певну ступінь правдоподібності 
інформації [3]. На початку її проектування треба визначити 
навчальну програму гри і на основі цієї програми створити для 
кожного учасника відповідний навчальний план. У плані повинні 
бути зазначені множини послідовностей дій учасників та критерії, 
за якими вони можуть бути реалізовані. 

Методичне забезпечення ділової гри має визначати порядок 
оцінювання якості рішень, що приймаються учасниками. Повинні 
бути також відпрацьовані методи визначення результативних 
рішень, їх вплив на показники імітованого об'єкта чи явища.  

Події, ігрові епізоди та етапи, що відбуваються в грі повинні 
бути ув'язані в часі, а необхідні ліміти часу - узгоджені з 
навчальним планом.  

У розробці ділової гри, що зорієнтована на розвиток обдарованої 
особистості, повинні брати участь фахівці різних областей: 
експерти за предметною областю, педагоги, інженери, математики 
та інші - залежно від її цілей, завдань і аудиторії, на яку вона 
розрахована. Це не виключає ролі провідного розробника - 
фактичного автора або адаптатора гри. 

Окремо зупинимось на понятті навчального проекту, одне з 
визначень якого «спеціально організоваий вчителем і самостійно 
виконуваний учнями комплекс дій, де вони можуть бути 
самостійними при прийнятті рішень і відповідальними за свій вибір, 
результат праці, створення творчого продукту» [4]. Зазначимо, що 
екологічний навчальний проект дозволяє організувати сумісну 
дослідницьку діяльність учнів разом з вчителем. Кожному учаснику 
проекту, з урахуванням інтересів та рівня загального розвитку, 
пропонується: проаналізувати та знайти розв’язок певного 
практичного завдання, здійснити дослідження, підготувати 
презентацію та виступити із захистом результатів власної роботи. 
Розробляючи напрямки навчальних досліджень та формулюючи 
тематику проектів, необхідно спиратися на такі пріоритетні 
завдання, які відповідають концептуальним умовам розвитку 
обдарованості: 
1. включати вивчення широких (глобальних) проблем, що дозволяє 

враховувати прагнення обдарованих дітей до узагальнення, 
теоретичного осмислення, інтерес до майбутнього;  

2. використовувати в навчанні міждисциплінарний підхід на основі 
інтеграції тем і проблем з різних областей знань. Це дозволить 
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стимулювати прагнення обдарованих дітей до розширення й 
поглиблення своїх знань, а також розвивати здатність до 
співставлення різноманітних явищ, пошуку рішень на «стиках» 
різних наук; 

3. перевага повинна віддаватися проблемам «відкритого типу», що 
дозволяє враховувати схильність дітей до евристичної 
діяльності, а також формувати навички й методи дослідницької 
роботи, організувати її сумісно з керівником проекту; 

4. необхідно враховувати інтереси обдарованої дитини й 
максимально заохочувати поглиблене вивчання теми, обраної за 
власним бажанням; 

5. сприяти вивченню способів одержання знань (процедурних 
знань, або «знань про те, як …»); 

6. підтримувати й розвивати самостійність у навчанні; 
7. гарантувати наявність і вільне використання різноманітних 

джерел і способів одержання інформації; 
8. передбачати якісну зміну самої навчальної ситуації й 

навчального матеріалу: підготовка спеціальних навчальних 
посібників, організації польових досліджень, забезпечення 
спеціальним лабораторним обладнанням; створення «робочих 
місць» при лабораторіях, музеях тощо; 

9. навчати дітей оцінювати результати своєї роботи за допомогою 
змістовних критеріїв, формувати в них навички публічного 
обговорення й відстоювання своїх ідей і результатів творчої 
діяльності; 

10. сприяти розвитку рефлексії, самопізнання, а також розумінню 
індивідуальних особливостей інших людей; 

11. включати елементи індивідуалізованої психологічної підтримки 
й допомоги з урахуванням своєрідності особистості кожного 
обдарованої дитини. 
Прикладом поєднання ділової гри та мережевого навчального 

проекту екологічної тематики виступає проект Малої академії наук 
України та Інституту обдарованої дитини НАПНУ «Дослідження 
впливу антропогенного навантаження на рослини в паркових 
зонах міст України». 

Цей міжпредметний проект об’єднує екологічні, біологічні, 
хімічні, фізичні, географічні, історичні й соціально-економічні 
науки та комп’ютерні технології для вирішення проблем, які 
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пов’язані з питанням впливу антропогенного навантаження на 
екосистеми в цілому та окремі складові паркових зон міст України.  

Представимо навчальний план даного проекту-гри 
«Дослідження впливу антропогенного навантаження на 
рослини в паркових зонах міст України». 

Вид діяльності Вимоги 

Теоретична 
підготовка 

1. Учень повинен: 
1.1. Мати навички роботи з ПК; 
1.2. Вміти працювати з операційними 
пакетами у середовищі Windows; 
1.3. За необхідності обробки масивів даних 
вміти працювати з пакетом Excel; 
1.4. Збирати, організовувати, представляти, 
зберігати та опрацьовувати інформацію чи 
дані (бази даних, програми роботи з 
статистичними даними); 
1.5. Співпрацювати та спілкуватися 
(електронна пошта, програми-браузери для 
роботи з Web-сайтами); 
1.6. Здійснювати пошук та вміти знаходити 
доступ до різноманітної інформації та 
розглядати проблеми з різних точок зору 
(телекомунікації, електронні бібліотеки, 
електронні форуми); 
1.7. Створювати мультимедійну PowerPoint - 
презентацію; 
1.8. Описувати загальні тенденції в даних; 
1.9. Представляти дані в таблицях і графіках; 
1.10. Обговорювати основні ідеї, результати. 

2. Мати уявлення: 
1.1. Про структуру живої клітини та її 
складові; 
1.2. Про механізм утворення хлорофілу в 
клітинах; 
1.3. Про історію виникнення та існування 
обраного об’єкту; 
1.4. Про взаємодію обраного об’єкту з 
іншими об’єктами навколишнього 
середовища; 
1.5. Про соціально-економічне значення 
обраного об’єкту та його окремих складових 
тощо; 
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1.6. Пояснювати ситуації змін екосистем та 
організмів під зовнішнім впливом людини; 
1.7. Досліджувати та пояснювати, як 
впливають антропогенні фактори на 
рослини, повітря, ґрунти. 

3. Організаційні навички: 
1.1. Визначати мету дослідження та його 
завдання; 
1.2. Досліджувати та пояснювати можливі 
рішення; 
1.3. Складати план роботи; 
1.4. Здійснювати інформаційний пошук; 
1.5. Співпрацювати в групі; 
1.6. Представляти результати досліджень. 

Практична 
підготовка 

1. Встановити та оцінити кількісно (за 
меточними рекомендаціями О.В. Брайон, Д.Ю. 
Корнєєв, О.О. Снєгур, О.І. Китаєв 
«Інструментальне вивчення фотосинтетичного 
апарату за допомогою індукції флуоресценції 
хлорофілу»): 

1.1 Індукції флуоресценції хлорофілу в листі 
в кількох контрольных точках (умовно 
екологічно чистій, індустріальній або 
промисловій зонах) приладом «Флоратест»; 
1.2. Зміну індукції флуоресценції хлорофілу 
по контрольних точках та у різних видів 
рослин; 
1.3. Зміни в екосистемах об’єкту. 

2. Порівняти дані з контрольних точок та 
зробити висновки на основі цього порівнювання 
(використовуючи Excel); 
3. Оцінити вплив антропогенного навантаження 
на оточуюче середовище та людину. 

Контроль 
результатів 

1. Написати учнівську науково-дослідницьку 
роботу, засновану на інтерпретації отриманих 
даних (за методичними рекомендаціями Скиба 
Ю.А., Скиба М.М. Науково-дослідна робота з 
біології та екології у середніх та вищих 
навчальних закладах): 

1.1. Скласти звіт про виконану роботу у 
вигляді реферату; 
1.2. Побудувати таблиці, графіки, діаграми 
тощо в MS Excel; 
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1.3. Створити мультимедійну PowerPoint – 
презентацію. 

2. Викласти роботу на форумі СПНВ 
Учні проводять дослідження в парках або зелених зонах своїх 

рідних міст за допомогою портативного хронофлуорометру для 
експрес-діагностики фотосинтезу «Флоратест» [4] в 3 етапи: 

 
Рис.1. Портативний хронофлуорометр для експрес-діагностики 

фотосинтезу «Флоратест». 
1. Підготовчий етап: за допомогою літературних та інших 

джерел учасники гри – члени МАН ґрунтовно знайомляться з 
особливостями природних умов місця розташування паркової або 
зеленої зони, підбирають необхідний картографічний і довідковий 
матеріал, готують польове спорядження, інструменти, прилади й 
устаткування, складають програму досліджень. На підготовчому 
занятті керівник знайомить учасників дослідження з задачами й 
умовами досліджень, правилами поведінки та технікою безпеки. 

2. Експедиційний етап: учасники дослідження працюють за 
затвердженими програмами. Результати заносять до польового 
щоденника, замальовують, фотографують, проводять відеозйомку, 
збирають дані. Частину аналізів виконують безпосередньо під час 
польового дослідження, використовуючи устаткування і відповідні 
методики. 

 
Рис. 2. Експедиційний етап дослідження 
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3. Камеральний етап: в лабораторних умовах учасники 
аналізують отримані дані, складають звіт про виконану роботу, 
будують таблиці і графіки та пишуть учнівську науково-
дослідницьку роботу, засновану на інтерпретації отриманих даних. 
Учасники гри з різних куточків України мають можливість 
спілкуватися між собою, порівнюючи отримані результати та з 
фахівцями екологами, вченими для отримання необхідних 
розяснень. Таким чином даний проект виходить на рівень 
мережевого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Відображення результатів дослідження на екрані приладу та 
ПК 

Як один з результатів проекту, учні створять спеціальну 
PowerPoint-презентацію для представлення її у формі захисту на 
Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України. 

В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання висунуті і 
вдосконалені впродовж розробки теми проекту. Вони матимуть 
змогу надати конкретні підтвердження своїх гіпотез. 

Пілотний етап проекту був проведений в ліцеї «Наукова зміна» 
м. Києва, СЗШ №7 м. Молодогвардійська, Сумському, Луганському 
та Львівському територіальних відділеннях обласних МАН. Під час 
реалізації проекту було проведено опитування учасників гри про 
доцільність включення ділових ігор до навчального процесу 
екологічних дисциплін та при формуванні екологічного мислення. 
Учасники дуже високо оцінили потенційну корисність цього 
проекту, оскільки ігри дають їм можливість відчути себе 
відповідальними за прийняття рішень, які впливають на стан 
природного середовища і суспільства, привчають їх працювати 
колективно, дають уявлення про цілісність і взаємозалежність 
екологічних процесів. На їх думку, ця екологічна гра містять в собі 
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корисну інформацію, яку вони поки не можуть отримати при інших 
формах навчання. Учасники вважають доцільним ввести ділові ігри 
в такі навчальні курси, як: загальна екологія, популяційна екологія, 
регіональні проблеми екології, екоекспертиза природних ресурсів 
та інші. 

На нашу думку, відмінністю таких ділових екологічних ігор є 
їхня неперервність у часі. Тобто усі події гри продовжуються із 
залученням новітніх інформаційних структур, дії учасників 
відновлюються на кожному її етапі, а склад учасників може 
поновлюватися безперервно. Також отримані результати 
дослідження дозволяють прослідити динаміку змін екологічних 
показників у часі та порівняти показники екологічної ситуації в 
різних регіонах України. 
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The article presents methods of learning which to be used efficiently 
require capabilities of modern information and communication 
technologies. Introduction of the described methods into education 
allows development pedagogic ideas practical implementation and helps 
forming information culture of school leavers. 
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та систем, м. Київ, Україна 
У статті описано методи навчання, ефективне застосування яких, 
на думку авторів, вимагає використання можливостей сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. Впровадження описаних 
методів у навчання дозволяє реалізувати на практиці ідеї 
педагогіки розвитку й сприяє формуванню інформаційної культури 
випускників школи. 
 

Поліпшення якості освіти є необхідною умовою формування 
інформаційного суспільства. Не випадково серед пріоритетів 
Програми ЮНЕСКО „Інформація для всіх” — сприяння розвитку 
„освіти для всіх”, „вільного обміну інформацією та знаннями” й 
збільшення комунікацій між людьми, а до завдань Програми 
включено сприяння неперервній освіті та навчанню на основі 
використання нових інформаційних технологій. 

На сучасному етапі інтенсивне впровадження інформаційно-
комунікаційніх технологій (ІКТ) у сферу освіти в Україні є 
національним пріоритетом. Згідно Концепції Державної цільової 
програми „Сто відсотків” на період до 2015 року „ ... В умовах 
становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного 
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суспіства постає необхідність у стовідсотковому впровадженні у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційніх технологій”[1]. 

При цьому актуальною залишається проблема їх раціонального 
використання у навчально-виховному процесі, інтеграції ІКТ в 
систему дидактичних засобів. 

Основним завданням сучасної школи як ланки неперевної освіти 
є формування особистостей, які будуть навчатись протягом усього 
життя: оновлювати знання, постійно підвищувати кваліфікацію, 
опановувати нові види діяльності тощо. Випускник школи повинен 
вміти учитися, здобувати інформацію, критично її оцінювати, 
отримувати з неї необхідні знання та застосовувати їх на практиці. 

Для цього необхідно, щоб учитель сам професійно володів 
основами інформаційних знань і був готовий транслювати їх, 
формуючи особливий тип культури – інформаційну культуру. 

Поняття “інформаційна культура” значно ширше, ніж вміння 
користуватись комп’ютером для пошуку та опрацювання 
інформації, і вона повинна формуватись не тільки в рамках 
шкільного курсу інформатики [2]. Про формування інформаційної 
культури школярів мова може йти лише тоді, коли учні мають 
можливість застосовувати свої знання та вміння з інформатики при 
вивченні інших дисциплін, набувати власний досвід пошуку, 
критичного аналізу та практичного використання інформації при 
виконанні навчальних задач і творчих проектів. 

Одним із шляхів формування інформаційної культури школярів є 
широке впровадження у навчальний процес інноваційних методів 
навчання з використанням можливостей ІКТ, застосування яких 
сприяє формуванню мотивованого ставлення до навчання і дозволяє 
реалізувати на практиці ідеї педагогіки розвитку. 

Інноваційні методи навчання з використанням ІКТ 
Серед інноваційних методів навчання виокремлюємо методи 

активного навчання, зокрема, метод проектів, навчання у 
співробітництві, креативне навчання. Комп’ютер при цьому 
використовується як інструмент моделювання навчальної чи 
навчально-пізнавальної задачі, або предметної області. 

Метод проектів відноситься до дослідницьких. В його основі 
лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно 
конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, розвиток критичного мислення та творчих здібностей. 
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Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів — 
індивідуальну, парну чи групову, яку учні виконують протягом 
певного проміжку часу. Цей підхід органічно поєднується з 
груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає 
розв'язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, 
використання різноманітних методів і засобів навчання, а з іншого, 
інтегрування знань й умінь з різних галузей науки, техніки, 
технології, творчих галузей. 

Основною цінністю проектної системи навчання є те, що вона 
орієнтує учнів на створення освітнього проекту, а не на просте 
вивчення певної теми. Освітній проект — це форма організації 
занять, яка передбачає комплексний характер діяльності учнів на 
одержання освітньої продукції за певний проміжок часу - від 
окремого уроку до кількох місяців. 

Освітньою продукцією для учнів можуть виступати їх власні 
способи розв'язування навчальних задач з різних предметних 
областей, сконструйовані графічні образи, знайдена в мережі 
Інтернет і систематизована певним чином інформація, навчально-
пізнавальні комп’ютерні презентації та ін. 

У зв'язку з розвитком ІКТ широке розповсюдження одержують 
дистанційні освітні проекти, в яких беруть участь учні із різних 
шкіл, міст, країн. 

Навчальний телекомунікаційний проект (НТП) — це спільна 
навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, 
організована на основі комп'ютерних телекомунікацій, яка має 
спільну мету (дослідження деякої проблеми), узгоджені методи, 
способи діяльності, спрямована на досягнення спільного результату 
діяльності. 

Комп'ютерні телекомунікації дозволяють учням і вчителям з 
різних країн світу спілкуватися між собою. 

Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути 
такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало використання 
можливостей комп'ютерних телекомунікацій. 

Телекомунікаційні проекти виправдані педагогічно, якщо в 
ході їх виконання: 

 передбачаються численні, систематичні, разові або тривалі 
спостереження за тим або іншим природним, фізичним чи 
соціальним явищем, які потребують збирання даних у різних 
регіонах для вирішення порушеної проблеми; 
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 пропонується спільна творча розробка деякої теми, - чисто 
практична або творча робота (створення електронної газети, 
веб-сторінки, книги, музичного твору, створення чи 
вдосконалення педагогічного програмного продукту, 
організація культурних заходів, народних свят та ін.). 

Навчання у співробітництві - це модель використання малих 
груп учнів. Навчальні завдання структуруються таким чином, щоб 
всі члени команди були взаємозв'язаними та взаємозалежними і, 
при цьому, достатньо самостійними в оволодінні матеріалом і 
розв'язанні задач. Учитель виявляється вільним і здатним до 
маневру на занятті. Він може більше уваги приділити окремим 
учням або групі. Разом з тим, в потрібний момент, він може 
об'єднати усіх учнів групи і дати, якщо необхідно, пояснення. 

Індивідуальна самостійна робота при цьому стає вхідною, 
елементарною часткою самостійної колективної роботи. А її 
результат, з одного боку, впливає на результат групової роботи, а з 
іншого, вбирає в себе результати роботи інших членів групи. 

Використання можливостей ІКТ для забезпечення доступу до 
джерел інформації та моделювання навчальних, навчально-
пізнавальних і творчих завдань суттєво розширює тематику 
проектів та допомагає вирішити проблему мотивації. 

Креативне навчання передбачає вільний доступ кожного учня 
до ресурсів мережі Інтернет і базується на таких принципах: 

 основою креативного навчання є передбачуваний освітній 
продукт, що буде створений учнем; 

 принцип відповідності зовнішнього освітнього продукту учня 
його внутрішнім потребам (безперервна діагностика 
особистого освітнього зростання); 

 принцип індивідуальної освітньої траєкторії учня в 
освітньому просторі; 

 принцип інтерактивності занять, які здійснюються за 
допомогою телекомунікацій; 

 принцип відкритої комунікації по відношенню до 
створюваної учнем освітньої продукції. 

У дослідженні Х. Майхнера [3] відзначається, що людина у 
процесі пасивного сприйняття запам'ятовує 10% того, що 
прочитала, 20% - того, що почула, 30% - того, що побачила, 50% 
побаченого та почутого, а при активному сприйнятті у пам'яті 
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зберігається 80% того, що говорять самі, і 90% того, що роблять або 
створюють самостійно. 

Висновки про те, що методи активного навчання значно 
поліпшують запам’ятовування матеріалу, сприяють його 
ідентифікації і цілеспрямованій практичній реалізації, 
підтверджуються досвідом впровадження інноваційних методів 
навчання у навчальний процес сзош №132 м. Києва [2]. 

Водночас, впровадження методів активного навчання ставить 
нові завдання перед учителями, вимагає високого рівня їхньої 
педагогічної майстерності. Формування професійних 
компетентностей вчителя для впровадження методів активного 
навчання з використанням ІКТ є необхідною умовою успішного 
розв’язання завдань шкільної освіти. 

Висновки 
Методи активного навчання з використанням ІКТ підвищують 

інтерес учнів до здобуття нових знань та їх практичного 
застосування, сприяють пошуку власних підходів до розв’язання 
нестандартних завдань, розвитку інтелектуальних та творчих 
здібностей, вчать учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, 
сприяють формуванню інформаційної культури школярів, 
створюють необхідні умови для реалізації особистістно 
зорієнтованого навчання, підготовки випускників школи до життя в 
інформаційному суспільстві. 
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The paper deals with the aspects of preschoolers’ information 
competence education and the problem of children’s visual-creative 
thinking development which is a base of logical thinking associated with 
usage and conversion of concepts, mastering generalized knowledge by 
children, closely associated with the solution of intellectual tasks and 
practical thinking. 
 

РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ ЯК ОДНА З УМОВ ОПАНУВАННЯ 
ДОШКІЛЬНИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Стеценко Ірина 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем НАН України і МОН України, Київ, Україна 
У статті розглядаються аспекти виховання інформаційної 
грамотності дошкільників, завдання розвитку наочно-образного 
мислення дітей, яке є основою логічного мислення, пов’язане з 
використанням і перетворенням понять, засвоєнням 
дошкільниками узагальнених знань, тісно пов’язане з розв’язком 
мисленнєвих задач та з практичним мисленням. 
 

Третє тисячоліття висуває на перші позиції знання і високі 
технології, інформація у такому суспільстві стає першочерговою 
потребою. Можна перефразувати відомий вислів — хто володіє 
інформацією, той володіє світом. Тому інформаційна культура стає 
частиною загальної культури людини. Тільки за таких умов людина 
зможе постійно бути в курсі усіх новинок, своєчасно отримувати 
інформацію і самостійно відповідально приймати рішення, 
підтримувати всій культурний і професійний рівень. Саме тому на 
перший план виходять технології, що допомагають отримувати 
знання, виховувати критичне ставлення до інформації. Серед них 
чільне місце посідають інформаційні технології, але для їх 
опанування необхідне розвинене мислення.  

Інформаційна культура вже давно є невід’ємною частиною 
загальної і спеціальної освіти, адже без інформаційної культури не 



 520 

може бути повноцінної всебічної безперервної освіти. Тому змалку 
ми маємо виховувати начатки культури мислення, культури діалогу, 
культури аргументації, культури користування технікою і засобами 
зв’язку тощо. Лише спільні зусилля науковців, педагогів і 
співробітників ЗМІ можуть привести до бажаного результату. 

Одна з головних проблем полягає сьогодні у тому, що в Україні 
майже відсутня інформаційна і комп’ютерна грамотність у 
справжньому розумінні цих понять. Адже комп’ютерна грамотність 
вже давно не зводиться лише до уміння працювати з програмним 
забезпеченням — сьогодні це скоріше комп’ютерна безграмотність. 

Але чи можна досягти інформаційної грамотності лише завдяки 
вивченню питань, пов’язаних з інформаційними технологіями 
напряму? Чи буде у такому випадку глибина знань у дітей? І чи не 
залишаться ці знання не використаними під час навчання і у 
повсякденному житті? Адже зараз насправді інформаційні 
технології потрібні людям будь-якої професії: вони дають 
можливість постійного здобуття нової інформації, вільної 
комунікації, дистанційного навчання, вивільнення часу від рутинної 
роботи, автоматизації процесів роботи з інформацією тощо. 

І ще важливе питання — активне використання інформаційних 
технологій не тільки під час навчання (за завданням педагога), а і за 
власною потребою (самонавчання, повсякденне життя тощо). Ця 
потреба неодмінно виникне, якщо дитині буде цікаво пізнавати 
навколишній світ, якщо вона здатна самостійно здобувати знання, 
якщо прагнення до знань підтримає оточення. І для цього не 
потрібні ніякі технічні засоби, а потрібне (серед інших умов) 
розвинене мислення, здатність до нестандартних рішень, прагнення 
знаходити різні варіанти, аналізувати їх, слухати і чути інших тощо. 
І все це можна і необхідно розвивати під час занять у дитячому 
садку. 

Як тільки потреба у використанні інформаційних технологій 
виникла, на перший план виходить питання грамотного 
використання інформаційних технологій і технічних засобів, 
проблема безпеки. Адже не лише технічні засоби, а й інформація 
може стати небезпечною — недостовірна інформація сприяє паніці, 
неадекватному ставленні до подій, людина приймає неправильні 
рішення, нездатна контролювати ситуацію; неправильне ставлення 
до інформації може призвести навіть до комп’ютерної залежності, 
психічних розладів тощо. Саме тому кожна людина має обов’язково 
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вміти перевіряти інформацію на достовірність, захищати, 
аналізувати і зберігати інформацію. Це все складові інформаційної 
грамотності. Отже, людина має бути здатною до критичного 
мислення. А грамотне використання інформації буде лише при 
наявності широкого кругозору.  

Технічні засоби не об’єкти вивчення дитини, а помічники у 
пізнанні навколишнього світу. І використовувати їх краще або коли 
це набагато пришвидшує і полегшує доступ до інформації, або коли 
іншими способами інформацію отримати взагалі неможливо. А 
паралельно з таким використанням технічних засобів дошкільник 
буде і вивчати їх, але лише у тому обсягу, який потрібен йому саме 
зараз для вирішення задач. Комп’ютер має стати засобом, що 
допомагає оперативно працювати з інформацією, обґрунтовувати 
свої думки, знаходити нестандартні методи вирішення задач, 
позбутися великої кількості рутинної роботи. Саме такий підхід до 
використання комп’ютера і допомагає сформувати начатки 
інформаційної культури і комп’ютерної грамотності у дітей. 

Теорія навчання дошкільників накопичила багатий досвід 
методик розвитку мислення дітей, на який раціонально спиратися 
сьогодні. Певні методики можуть допомогти дорослим навчити 
дітей засвоювати інформацію без шкоди для здоров’я, підготувати 
їх до оволодіння комп’ютерною грамотністю. Тому важливим 
аспектом пропедевтики інформатики виділяю розвиток мислення 
дітей. Отже, технології, спрямовані на розвиток мислення 
неодмінно варто використовувати і для ознайомлення з деякими 
поняттями інформатики, і для формування основ інформаційної 
грамотності. 

На звичайних заняттях можна вивчати з дітьми теми, пов’язані з 
комп’ютером: будувати алгоритми, вивчати алгебру висловлювань, 
множини... Діти навчаються орієнтуватися у інформаційному 
просторі: вчаться розбиратися, яка саме інформація їм потрібна, 
швидко знаходити її, оцінювати її достовірність, самостійно 
аналізують інформацію і використовують, в тому числі і для 
отримання нових знань. Діти навчаються наводити власні приклади 
джерел інформації, розуміють навіщо вона існує, як вона 
допомагатиме вирішувати проблеми. Малюки оволодівають 
основами піктографічної «грамотності» — вони вчаться 
придумувати і використовувати знаки і малюнки для занотовування 
власних думок. 
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Діти на простих наочних прикладах вивчають зміст основних 
понять інформатики, їх основні властивості, вчаться активно і 
корректно ними користуватися. Звичайно, не всі з означених понять 
даються дітям за схемою — визначення, ознаки, правила 
використання. Нові поняття одразу дітям зрозуміти важко, тому 
вони вводяться поступово і пояснюються дітям настільки, наскільки 
знання про ці поняття потрібні ним саме зараз і діти готові до їх 
сприйняття. Спочатку вони вчаться використовувати нові поняття, 
хоч терміни, що їх позначають ще не вводяться. Поступово під час 
розв’язування задач діти все більше і більше дізнаються про них.  

Знання дітей весь час поглиблюються, щоразу діти дізнаються 
про нові властивості понять, їх використання у житті людей. Нові 
знання лише уточнюють ту інформацію, що діти вже знають: в 
жодному випадку нові знання не перекреслюють ті, що вже є у 
дитини. Таким чином, у дітей поступово формуються нові знання 
відповідно до їхніх потреб і готовності до сприйняття, не лякаючи 
незрозумілими визначеннями. У результаті старшокласники і 
студенти можуть спиратися на вже знайомий матеріал і швидше 
опановувати нові поняття. 

Навчальний розвивальний курс «Логіки світу» для дошкільнят і 
учнів початкових класів [1, 2], саме розвитку мислення 
приділяється значна увага. Задачі курсу допомагають навчити дітей 
самостійно і нестандартно міркувати, грамотно обгрунтовувати 
свою точку зору, самостійно приймати рішення, не боятися задач з 
багатьма варіантами розв’язку, розвивають дивергентне мислення, 
уяву дітей, творчі здібності, здібність до дослідницької діяльності, 
гнучкість та оригінальність мислення. Під час розв’язання задач 
формується вміння дітей знаходити, аналізувати та 
використовувати інформацію, діти вчаться самостійно отримувати 
знання і використовувати їх. 
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ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
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та систем, м. Київ, Україна 
У статті розглядається питання про місце і роль комп’ютера в 
системі дидактичних засобів початкової школи, визначаються 
основні аспекти використання ІКТ у шкільному навчальному 
процесі, узагальнюється досвід використання ІКТ у початковій 
школі. 
 

Успішність розв’язання задачі інформатизації шкільної освіти 
значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в 
навчальному процесі, якості й можливостей програмного 
забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі 
дидактичних засобів. 

Комп’ютер в системі дидактичних засобів сучасної школи 
Аналіз існуючих підходів до використання ІКТ в школі у 

вітчизняній та зарубіжній практиці дозволяє визначити наступні 
аспекти використання сучасних інформаційних технологій у 
навчальному процесі [1]: 

 Комп’ютер як об’єкт вивчення. Це властиво, насамперед, 
шкільному курсу „Інформатика”. На уроках використовується 
базове програмне забезпечення шкільного ПК (операційна 
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система, редактори – текстові, графічні, музичні та ін., 
системи програмування тощо). Інтернет використовується, 
переважно, для створення сайта школи та пошуку інформації. 

 Комп’ютер як засіб навчання. У такій якості комп’ютер 
використовується як у курсі „Інформатика”, так і при 
вивченні інших навчальних дисциплін. Тести, тренажери, 
інформаційно-довідкові системи, мультимедійні енциклопедії 
тощо використовуються як доповнення до традиційних форм 
навчання. Оснащення шкіл мультимедійними дошками 
сприяло розробці та широкому використанню вчителями 
уроків-презентацій. 

 Комп’ютер як інструмент, що дозволяє дослідити ту, чи 
іншу предметну область і зробити тим самим навчання 
процесом більш творчим. Програмне забезпечення 
навчального призначення, що дозволяє використовувати 
комп’ютер у такій якості, об’єднується спільною назвою: 
комп’ютерні навчальні (навчально-ігрові) середовища 
(КНС/КНІС). 

Комп’ютерні навчальні середовища мають такі особливості: 
 можливість моделювати будь-яку навчальну задачу, а в 

окремих випадках – і будь-яку предметну область. Тобто, 
задача може бути поставлена вчителем, взята з підручника, 
або навіть придумана учнем; 

 відсутність жорсткої детермінації діяльності учня в системі та 
можливість реалізації власного плана розв’язання задачі; 

 учень завжди має можливість дослідити задачу на наявність 
інших розв’язків. 

Використання КНС/КНІС сприяє реалізації методів поетапного 
формування розумових дій, що підвищує ефективність навчання та 
прискорює формування навичок самостійно ставити задачу і 
знаходити спосіб її розв’язання, тобто сприяє формуванню 
навчальної діяльності, що дуже актуально для початкової школи. 

Нажаль, в останній якості комп’ютер використовується в школі 
рідко через відсутність відповідного програмного забезпечення. 

З метою моделювання навчальних задач з різних шкільних 
дисциплін найчастіше використовуються комп’ютерні середовища 
загального призначення – текстові та графічні редактори, бази 
даних і бази знань, системи створення мультимедіа. При виконанні 
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творчих проектів додатково використовуються можливості мережі 
Інтернет для пошуку інформації. 

Аналіз сучасного стану використання ІКТ у початковій 
школі 

В Державних документах про освіту [2, 3] інформаційно-
комунікаційні технології у початковій школі розглядаються як засіб 
педагогічної діяльності (комп'ютер - засіб навчання). 

Пропедевтичний курс інформатики за умови належного 
технічного забезпечення може вивчатися на окремих уроках за 
рахунок годин варіативної складової навчального плану за 
авторськими програмами. Слід зазначити, що у переважній 
більшості авторських програм з інформатики для початкової школи 
комп'ютер виступає як об’єкт вивчення. 

Проблеми перенесення курсу інформатики в молодші класи 
потребують спеціального вивчення як з точки зору перевірки 
можливості такого перенесення і пов'язаного з ним добору 
навчального матеріалу, так і з точки зору доцільності, яка 
визначається колом загальноосвітніх задач (а не тільки 
вузькопредметних), що вирішуються при цьому. У молодшому 
шкільному віці, на нашу думку, перевага має надаватися 
використанню комп'ютера як інструмента моделювання 
навчальних і пізнавальних задач, що дозволить організувати 
цілеспрямовану навчально-дослідницьку діяльність учнів, яка 
найбільше відповідає віковим особливостям молодших школярів та 
сприятиме розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, 
формуванню стійкого інтереса до навчання [4]. 

Рівень технічного оснащення шкіл, зокрема облаштування 
кабінетів мультимедійними дошками, дозволив учителям 
початкової школи перейти до активного використання комп’ютера 
як засобу навчання при викладанні різних навчальних предметів. 

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють вчителеві: 
1. використовувати на уроках існуючі мультимедійні енциклопедії, 

навчальні програми, електронні підручники тощо; 
2. розробляти власні електронні навчальні матеріали (зокрема 

презентації) та проводити уроки з їх використанням; 
3. оформлювати наочні посібники з тих предметів, де це незавжди 

можливо зробити звичайними засобами. 
Використання мультимедійних засобів сприяє підвищенню 

якості навчання завдяки візуалізації навчального матеріалу, 
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диференціації завдань, підвищенню мотивації. Уроки з 
використанням мультимедійної дошки проходять на більш 
високому рівні. Вчителі самі відчули позитивні якісні зміни 
ефективності навчального процесу.  

Вивчення наявної педагогічної практики засвідчує переважно 
емпіричне застосування комп’ютерних дидактичних засобів у 
навчальному процесі початкової школи, що зумовлено майже 
повною відсутністю розробок щодо визначення педагогічно 
обґрунтованих способів організації навчальної діяльності з 
використанням ІКТ. Вказані недоліки педагогічної теорії і практики 
породжують протиріччя між рівнем інформатизації освіти та 
ступенем застосування дидактичного потенціалу інформаційних 
технологій. 

Висновки 
Аналіз сучасного стану використання ІКТ в початковій школі 

свідчить про: 
 використання комп'ютера переважно як об’єкта вивчення та 

засобу навчання; 
 недостатню увагу до використання можливостей 

інформаційних технологій для моделювання навчальних і 
пізнавальних задач з різних предметних областей; 

 існування проблеми відповідності змісту й методів навчання 
віковим особливостям учнів початкової школи; 

 відсутність державних програм з інформатики для початкової 
школи; 

 відсутність системності у використанні дидактичних 
можливостей ІКТ у навчальному процесі початкової школи. 

Література 
1. Литвиненко Н. І., Заріцька С. І.. Комп‘ютер у початковій школі: 

аспекти використання // Початкова освіта. – 2004. – № 9. – С. 24-
25. 

2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова 
Кабінету міністрів України від 14 січня 2004 р., №24. 

3. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2010/11 
навчальному році. – http://www.osvita.ua. 

4. Литвиненко Н.І., Заріцька С.І. Технології розвитку творчих 
здібностей учнів: конструювання на комп'ютері.// Комп’ютер у 
школі та сім’ї. – 2006.– №5. – С. 3-7. 

 


