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ПЕРЕДМОВА 

Проблеми, які обговорюються в книзі, актуальні і значимі з наукової, 

практичної та соціальної точки зору. Останнє з очевидністю випливає з того, 

що освіта є найважливішою функцією держави і суспільства. 

Дистанційне навчання (ДН) на пострадянському просторі виникло в 90-ті 

роки минулого сторіччя. Використовувані варіанти ДН були нечисленні, а саме: 

кореспондентське, кейси і Інтернет. Поступово Інтернет став превалювати, 

відображаючи образний вислів Б.Гейтса «Якщо тебе немає в Інтернет, ти не 

існуєш». Тому всі покоління від «мовчазних» до Z використовують його в 

різних цілях, в тому числі в освіті. 

Швидкий розвиток номенклатури та можливостей засобів інформаційних 

та комунікаційних технологій (ІКТ) привело в сфері освіти до протиріччя між 

великими потенційними дидактичними можливостями і обмеженими знаннями 

та слабкими вміннями викладачів їх використовувати. Це стосується однаковою 

мірою України і Росії. Тому автори поставили метою книги - сприяння 

вирішенню цього базового протиріччя в сфері освіти. 

Найчастіше термін ДН в головах потенційних користувачів асоціюється з 

навчанням на відстані і це навчання відбувається найчастіше з використанням 

ІКТ, зокрема і в основному, в мережі Інтернет. У сфері освіти останнім часом 

часто використовується термін електронне навчання (e-Learning), яке 

відповідно з визначенням експертів ЮНЕСКО, означає застосування ІКТ та 

мультимедіа у навчальному процесі. Зазначимо, що це поняття дещо ширше, 

ніж поняття ДН і можна знайти області перетину. Поняття електронна торгівля, 

електронний уряд, електронні послуги та інші електронні сфери виробничої та 

громадської діяльності звичні і не викликають відторгнення, а електронні 

університети вже не новинка на заході. 

Дія об'єктивного закону інформатизації суспільства, про який так багато 

говорили в кінці минулого століття, зачепила освіту і, можна звернути увагу, 

що усі форми навчання (очна, заочна і т.д.) широко використовують засоби 

ІКТ. Експансія ІКТ в освіту призводить до конвергенції форм навчання і їх стає 

важко розрізнити. Виходить так, що словосполучення ІКТ в освіті вже 

однозначно асоціюється з електронним навчанням e-Learning. Говорячи 

словами російського експерта в сфері ДН В.П.Тіхомірова, можна сказати, що 

«без електронного навчання немає взагалі ніякого навчання». 

Експансія ІКТ в освіті природним чином активує розвиток традиційної 

педагогіки, яка описує, пояснює, прогнозує педагогічні процеси і під впливом 

ІКТ поступово перетворюється на деяку нову, так звану, електронну педагогіку. 

 

Вивчення інформаційних джерел та матеріалів конференцій, присвячених 

ДН і електронному навчанню, аналіз доступної інформації освітніх організацій 

ДН і літератури дозволили виділити особливості або, можна сказати по-іншому, 

тенденції, викликані застосуванням засобів ІКТ в освіті. Це: 1. віртуальна 

реальність; 2. сервіси Інтернету веб 2.0; 3. соціальні сервіси; 3. відкриті освітні 

ресурси; 4. відеосервіси Інтернету. 5. хмарні технології, 6. ігрові технології. 
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Така велика кількість засобів ІКТ і, відповідно, порядок їх застосування, 

ускладнюють і без того нелегке життя викладачів, крім того, в сучасному 

навчальному процесі викладачеві доводиться мати справу з широким 

розмаїттям людських ресурсів, що мають різну психологічну структуру і 

ступінь використання засобів ІКТ. В освітньому процесі об'єкти умовно 

розбивати на наступні покоління: 

1. Мовчазне покоління (1923-1943 р.н.) 

2. Покоління Бебі - бумерів (1943 – 1963 р.н.) 

3. Покоління Х (1963 - 1984 р.н.) 

4. Покоління Y (1984 – 2000 р.н.) 

5. Покоління Z (з 2000 - ... ) 

Виходить так, що для навчання представників кожного покоління потрібні 

особливі, відмінні від інших, варіанти розробки навчально-методичних 

комплексів (НМК) і застосовувати інші види електронних занять. Тільки 

викладач, що володіє новою педагогічною культурою може організувати 

навчальний процес у ІКТ-насиченому середовищі. Поняття та шляхи 

досягнення цієї культури обговорюються в монографії. 

Таким чином, нові засоби ІКТ спричинили зміни в педагогіці і привели до 

появи нових типів учнів, що по-різному орієнтовані на ІКТ. 

Якщо ще раз прочитати назву книги, то можна звернути увагу на слово 

«відкритий», яке позначає важливу тенденцію сучасного етапу розвитку 

суспільства, своєрідний «освітній або цифровий комунізм». Дійсно, відкриті 

освітні ресурси (ВОР) - це відкритий доступ до використання і розробки як 

власне освітніх ресурсів, так і програмного забезпечення різного призначення. 

Це, свого роду, нове прочитання комуністичного принципу «все в ім'я людини, 

все для блага людини», і прикладом його успішної реалізації може служити 

вільна енциклопедія wikipedia.org. 

Напрямок ВОР активно підтримується ЮНЕСКО. Родоначальником ВОР 

вважається Массачусетський технологічний інститут (МТІ), який у 1999 р. 

повідомив, що збирається безкоштовно пропонувати освітні ресурси всім 

бажаючим через мережу Інтернет. 

Рішення надання безкоштовного і масового доступу до якісних навчальних 

курсів, незалежно місця проживання і статусу учня призвело до появи масових 

відкритих дистанційних курсів (МООС), які реалізуються в середовищі 

Інтернет. У педагогічному співтоваристві у всіх учасників на вустах приклади 

МООС в проектах Coursera, Udasity, EdX, Khan Academy та ін.. Детальний опис 

цього явища в книзі додає актуальність її змісту. 

Інтернаціональний колектив авторів для вирішення педагогічних проблем 

в ІКТ-насиченому освітньому середовищі підготував справжню монографію, де 

порушив важливі питання, що стосуються педагогічного погляду на теорію і 

практику. Іншими словами, зміст монографії включає в себе те, що повинен 

знати і вміти користуватися викладач ДН при реалізації сучасного навчального 

процесу. У цьому відношенні монографія може служити своєрідним 

навчальним посібником. Ключові слова книги: відкриті освітні ресурси, хмарні 
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технології, Веб 2.0, соціальні сервіси, персональні навчальні середовища, 

електронна педагогіка, коннективізм, МООС та ін. служать індикаторами, що 

визначають нові актуальні області, якими необхідно володіти сучасним 

працівникам освіти, які вже є, можна сказати, «електронними» працівниками 

освіти. 

Дана монографія безсумнівно буде слугувати гарним початком видання 

книг схожого класу. 

 

О.Андрєєв 
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ВСТУП 

За сучасних умов розвитку інформаційного суспільства постає питання про 

створення концептуальної моделі нової освіти, яку називають відкритою. 

Основні системоутворюючі принципи відкритої освіти відповідають сучасним 

потребам людини, об’єктивним процесам розвитку, завданням і можливостям 

суспільства, процесам інтеграції, демократизації та інформатизації освіти, а 

також враховують поточні можливості і перспективні завдання системи освіти. 

Серед найсучасніших освітніх технологій, що активно розвиваються і 

поширюються особливе місце займають дистанційні технології навчання, які 

підтримують і забезпечують реалізацію відкритого освітнього процесу в 

навчальному середовищі, в якому він здійснюється. 

Авторами монографії (учасниками науково-методичного семінару 

«Дистанційна освіта в Україні 2012» (м.Харків)) – ученими з різних регіонів 

України та близького зарубіжжя розкриті теоретичні положення та розроблені 

практичні рекомендації щодо розвитку сучасних педагогічних аспектів 

відкритого дистанційного навчання. 

Авторський колектив єдиної думки в тому, що глобальне впровадження 

комп’ютерних технологій у всі сфери діяльності, формування нових 

комунікацій і високоавтоматизованого інформаційного середовища стали не 

тільки першим кроком до формування інформаційного суспільства, а й 

початком модернізації освіти. Автори впевнені, що освітяни усього світу стоять 

на порозі глобальної революції у викладанні та навчанні: створюються багаті 

колекції навчальних матеріалів в Інтернеті, які відкриті та безкоштовні для 

кожного користувача. Освітяни творять світ, у якому кожна людина планети не 

лише має доступ до знання всього людства, а й може зробити власний внесок у 

нього. Окрім того, вони сіють зерна нової педагогіки – разом з учнями, 

студентами, слухачами створюють знання, поглиблюючи власні компетенції і 

розуміння. 

У розділі 1 «Педагогічна культура викладача» (Твердохлебова Н.Є.) 

виділено основні складові та компоненти педагогічної культури, їх 

взаємозв'язок; розглянуто проблему формування педагогічної культури; 

розкриті мотиваційна і емоційна сфери особистості як регулятори його 

професійної діяльності. Сформульовано теоретико - методологічні підходи 

формування та умови розвитку педагогічної культури викладачів технічних 

університетів. Запропоновано застосування педагогічних технологій у 

контексті формування педагогічної культури, обґрунтовано сутність, зміст і 

роль дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації 

У розділі 2 «Роль відкритих освітніх ресурсів у сучасному навчальному 

процесі» (Бугайчук К.Л.) досліджується поняття, ознаки та нормативно правове 

регулювання режиму освітніх ресурсів. Проаналізовано можливості та 

особливості побудови репозиторіїв і порталів відкритих освітніх ресурсів 

Північної Америки, Росії та України. Особливу увагу приділено проблемам 

авторського права на відкриті освітні ресурси, а саме: нормативно - правовому 

регулюванню, наявними правовим прогалин у законодавстві Росії та України, 
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правовому режиму наявних освітніх ресурсів у мережі Інтернет. Досліджено 

правову природу і види «відкритих» ліцензій Creative Commons, особливості їх 

застосування на території країн СНД і їх вплив на розвиток глобального 

освітнього простору. 

Глава 3 «Хмарні технології в освіті» (Кухаренко В.М.) включає опис 

основних типів електронних засобів навчання Веб 2.0. Наведено опис найбільш 

популярних сервісів twitter, DIIGO, Google Docs (Disk), Pinterest. Розглянутий 

матеріал показує, що хмарні технології починають відігравати велику роль у 

навчанні, як традиційному, так і дистанційному, вимагають змін і самого 

викладача. Нові соціальних сервісів починають впливати на методи і способи 

проведення навчального процесу, удосконалюючи і розвиваючи педагогічні 

технології. 

У розділі 4 «Персональне навчальне середовище» (Кухаренко В.М., 

Бугайчук К.Л.) розглянуто процес виникнення і зміст терміну «Персональне 

навчальне середовище» Personal Learning Environment (ПНС). Проаналізовано 

структуру ПУС, її зв'язок з персональною навчальною мережею і 

персональними веб - інструментами. На підставі власного досвіду проведення 

відкритих дистанційних курсів автори пропонують алгоритм створення та 

розвитку ПНС викладача і студента. Використання персональної навчальної 

мережі, по суті, є показником професійного зростання педагога 21 століття. 

У розділі 5 «Електронна педагогіка» (Андрєєв О.О.) обґрунтовується поява 

нової педагогічної науки «електронної педагогіки», адекватної інформаційному 

суспільству, яка ініційована об'єктивним процесом інформатизації освіти. 

Обговорюються об'єкт, предмет, понятійний апарат, принципи електронної 

педагогіки, а також види електронних навчальних занять, теорії та концепції 

навчання. Сформульовано актуальні проблеми становлення та розвитку 

електронної педагогіки. 

Глава 6 «Психолого-педагогічні підходи в дистанційному навчанні» 

(Кухаренко В.М., Бугайчук К.Л.) присвячена найбільш поширеним 

педагогічним теоріям, які вплинули на розвиток дистанційного навчання: 

біхевіоризм і когнітивізм (перший етап розвитку дистанційного навчання до 

2000 року), конструктивізм (другий етап розвитку до 2008 року) і 

коннективізма (третій етап). Розглянуто поняття «коннективізм», так званої 

«теорії навчання у цифрову епоху», яка була сформульована дослідниками Дж. 

Сіменсом і С. Даунсом. Проаналізовано основні постулати конективізма і його 

місце серед інших теорій навчання. Крім цього, досліджено педагогічні аспекти 

застосування принципів коннективізму у відкритому дистанційному навчанні, 

їх переваги та недоліки. 

У розділі 7 «Тьютор у дистанційному навчальному процесі: деякі ролі і 

функції» (Сиротенко Н.Г.) визначається місце тьютора у навчальному процесі, 

як фахівця, який проектує варіанти навчання, засоби та інструменти; 

спостерігає і досліджує стиль кожного учасника; підказує ідеї. У літературі 

зустрічаються різні визначення функцій людини, яка покликана 

супроводжувати навчальний процес і сприяти поступовому виходу слухачів на 
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рівень «суб'єкта діяльності» (за О. М. Леонтьєвим). Наведено ідеї та принципи, 

які висвітлюють сутність педагогіки співробітництва, розглянуто види 

діяльності, на яких ґрунтуються всі етапи активності тьютора у навчальному 

процесі. 

Глава 8 «Інноваційні підходи до вдосконалення освіти» (Калиненко Н.О., 

Люлькун Н.А.). Соціальні мережі на сьогоднішній день є одним з 

найпопулярніших сервісів серед студентів, а процес навчання сьогодні можна 

визначити як спільну діяльність викладача і студентів у цьому інформаційно-

освітньому середовищі. Навчання - цілеспрямований процес двосторонньої 

діяльності викладача і студента з передачі і засвоєнню знань. Головну роль у 

цьому процесі відіграє розробка ПНС у віртуальній реальності. 

У розділі 9 «Акмеологічні особливості дистанційного навчання у 

підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (Ляхоцька Л.Л.) комплексно 

аналізуються психологічні особливості навчання керівних кадрів освіти за 

очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації та шляхи оптимізації 

освітнього процесу ВНЗ післядипломної педагогічної освіти, а саме: 

акмеологічний опис психологічних характеристик «дорослих» слухачів, що 

навчаються дистанційно; процес побудови спілкування в системі «викладач - 

слухач» і «слухач - слухач» в умовах дистанційного навчання, особливості 

перебігу когнітивних процесів у дистанційному навчанні і зворотний вплив 

цього вчення на пізнавальну діяльність слухачів. 

У розділі 10 «Масові відкриті дистанційні курси» (Кухаренко В.М., 

Бугайчук К.Л.) проаналізовано феномен масового online навчання. Досліджено 

сутність і структура масових відкритих дистанційних курсів різних типів 

(xMOOC, сMOOC), а також особливості їх організації та проведення. 

Розглядаються педагогічні та організаційні особливості освітніх ініціатив в 

області відкритої освіти «Khan Academy», «MIT Open Course Ware», «Coursera», 

«Udacity», «Edx», «OpenCourseWorld», «FutureLearn» їх переваги, недоліки та 

напрямки розвитку. Описано досвід України в області проведення відкритих 

дистанційних курсів коннективіського типу (cMOOC), дані рекомендації 

викладачам і студентам. 

Предметом розділу 11 «Проектування системи педагогічної діагностики 

для дистанційного навчання» (Колгатін О.Г.) є застосування педагогічного 

тестування в системі педагогічної діагностики з метою вибору найбільш 

доцільного індивідуального варіанту реалізації технології навчання (провідні 

функції реалізація механізму зворотного зв'язку, прогностична і 

систематизуюче-регулятивна). Кожна дидактична задача висуває специфічні, а 

іноді і суперечливі вимоги до автоматизованої системи тестування, що 

обумовлює необхідність спеціалізації таких систем.  
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1. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА 

1.1 Сутнісні характеристики поняття педагогічної культури 

На різних етапах історичного розвитку держави перед освітою ставилися 

різні цілі, але ядром завжди залишалася підготовка висококультурних 

педагогічних кадрів. На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні 

професійно значущими ресурсами особистості і діяльності викладача є не 

тільки система спеціальних знань, професійних дій, соціальних відносин, але й 

сформованість і зрілість професійно значущих якостей, високий рівень 

педагогічної культури.  

Різні автори розглядають культуру як специфічний спосіб людської 

діяльності, як процес творчої самореалізації сутнісних сил особистості, як 

сукупність матеріальних і духовних цінностей. Суб’єктом культури є людина, 

яка відтворює, зберігає і передає культурні цінності. Особистість не засвоює 

культуру суспільства в цілому – вона засвоює лише те, що пов’язано з її 

безпосередньою практичною діяльністю. Розвиток і вдосконалення діяльності 

сприяє розвитку культури. У процесі засвоєння діяльності індивідуальні 

властивості особистості перетворюються на систему професійних якостей 

спеціаліста.  

У культурологічному енциклопедичному словнику наводиться визначення 

поняттю «педагогічна культура» – це «складова частина, додаток загальної 

культури педагога, яка характеризує ступінь глибини і обґрунтованості 

оволодіння ним знаннями педагогічної теорії в її постійному розвитку, вміння 

застосовувати ці знання самостійно, методично обґрунтовано і з високою 

ефективністю у навчальному процесі з урахуванням особливостей шкільного 

класу або студентської аудиторії і в нерозривному зв’язку з життям» [1].  

Поняття педагогічної культури розглядається у дослідженнях різних 

авторів у соціально-педагогічному, філософсько-соціологічному, науково-

педагогічному, професійно-педагогічному й індивідуально-особистісному 

планах як проекція загальної культури, що виявляється у системі професійних 

якостей і специфіці педагогічної діяльності викладача, як визначений ступінь 

оволодіння педагогічним досвідом, удосконалювання навчально-виховної й 

культурної діяльності викладача, рівня розвитку його особистості. 

Педагогічна культура - частина загальнолюдської культури, у якій з 

найбільшою повнотою відображаються духовні й матеріальні цінності освіти й 

виховання, способи творчої педагогічної діяльності, необхідні для 

обслуговування історичного процесу зміни поколінь, здійснення освітньо-

виховних процесів, соціалізації особистості та ін. Вона інтегрує історико-

культурний педагогічний досвід, регулює сферу педагогічної взаємодії і 

відкриває можливості для творчого перетворення освітніх систем і процесів. 

Педагогічна культура обумовлена духовною своєрідністю особистості, її 

виборчим ставленням до цінностей освіти і виховання, власною педагогічною 

позицією в рішенні загальних задач, а також індивідуальними перевагами 

педагогічних систем, технологій, методик [2].  
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Для розуміння сутності педагогічної культури обґрунтована теоретична 

модель професійно-педагогічної культури, компонентами якої виділені 

аксіологічний, технологічний та особистісно-творчий. Аксіологічний компонент 

утворюється сукупністю педагогічних цінностей, створених людством і 

своєрідно включених у цілісний педагогічний процес. Технологічний компонент 

містить у собі способи, засоби і прийоми педагогічної діяльності викладача, що 

забезпечує реалізацію цих цінностей. Особистісно-творчий компонент 

розкриває актуальні властивості особистості педагога як суб'єкта, виховних 

відносин і педагогічної діяльності, а також механізм оволодіння викладачем 

педагогічними цінностями і технологіями їх втілення [3].   

Система цінностей в структурі педагогічної культури виступає як 

мотивація, як рушійна сила розвитку особистості, що дозволяє усвідомити 

сутність і значимість соціокультурного росту. Зміст цінностей обумовлюється 

культурними досягненнями суспільства. Світ цінностей – це насамперед світ 

культури в широкому сенсі слова, це сфера духовної діяльності людини, її 

прихильностей – тих оцінок, у яких виражається світ духовного багатства. 

Духовні цінності педагогічної культури інтегруються в педагогічній 

свідомості суспільства, що включає накопичені людством педагогічні знання, 

почуття, настрої, теорії, концепції, навчання, педагогічне мислення. Однією з 

головних духовних цінностей педагогічної культури є нове педагогічне 

мислення, головне завдання якого – переорієнтація цілей на виховання і 

розвиток особистості. Іншими словами, педагогічне мислення – це мислення, 

орієнтоване на інтереси, потреби і розвиток того, хто навчається. Духовність 

людини виявляється в її прагненні до істини, добра та краси. Формування 

педагогічної культури відбувається в прийнятті індивідом духовних цінностей, 

еталонів поведінки й реалізації їх у своїй діяльності.  

Професійно-педагогічна культура викладачів конкретизується в поняттях 

«культура педагогічної діяльності», «культура педагогічного спілкування» і 

«культура особистості вчителя» [3]. Це творча самореалізація особистості 

педагога в різноманітних видах педагогічної діяльності і спілкування, 

спрямованих на здійснення поглиблених програм професійної освіти, на 

створення і засвоєння педагогічних цінностей і технологій. Педагогічна 

діяльність розглядається нами як цілісний процес, що забезпечує ефективну 

взаємодію всіх його складових. 

Творчий викладач - це особистість з високим ступенем розвиненості 

мотивів, характерологічних особливостей і творчих умінь, що сприяють 

успішній творчій педагогічній діяльності. Внаслідок постійного 

самовдосконалення і спеціальної професійної підготовки протягом всієї 

педагогічної діяльності викладач оволодіває уміннями по формуванню творчої 

особистості того, кого він навчає. Таким чином, творча професійна діяльність 

викладача розглядається як провідний фактор, що впливає на розвиток творчих 

можливостей студента і забезпечує його ефективність. 

Ознаками педагогічної творчості викладача є: 
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• специфічні мотиви (творчий інтерес, необхідність реалізувати своє 

''Я", бажання бути визнаним, захопленість творчим процесом, своєю 

працею, прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних 

умовах своєї педагогічної праці); 

• розвинуте уявлення, творча фантазія; 

• пошуково-перетворюючий стиль мислення, проблемне бачення; 

• розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, 

систематизувати, обґрунтовувати, тощо); 

• специфічні особистісні якості (ентузіазм, допитливість, самостійність, 

наполегливість, цілеспрямованість, здатність до самоуправління); 

• комунікативні здібності; 

• високий рівень загальної культури. 

Отже викладачу необхідно працювати над усвідомленням рівня власної 

творчої педагогічної діяльності, аналізувати набутий педагогічний досвід і 

впроваджувати педагогічний досвід інших з урахуванням своєї творчої 

індивідуальності. 

Педагогічна культура виступає як система й одночасно як елемент 

педагогічної системи в єдності її структурних та функціональних компонентів. 

Структурні компоненти педагогічної культури (система знань, умінь, цінностей) 

мають свою структуру, логіку, сукупність елементів та внутрішню організацію. 

Функціональні компоненти (пізнавальний, дидактично-професійний, виховний, 

діагностико-організаторський, комунікативний, нормативний) спрямовані на 

збереження, підтримання і розвиток системи [4]. Функціональні компоненти 

педагогічної культури взаємодіють та тісно взаємопов'язані зі структурними 

компонентами, утворюючи з ними цілісну систему.  

Функціями педагогічної культури є:  

 пізнавальна, яка спрямована на забезпечення цілісного аналізу 

особистістю педагогічних процесів, явищ, діяльності, оточуючого 

середовища на основі сформованих знань; на вивчення, усвідомлення 

й аналіз власних індивідуально-психологічних особливостей, свого 

досвіду, рівня сформованості культури; 

 дидактично-професійна, яка спрямована на засвоєння особистістю 

системи знань, умінь і навичок, проведення дослідницької роботи, 

оволодіння досвідом і методикою викладання предметів; 

 виховна, яка спрямована на засвоєння системи цінностей, що формує 

активне ставлення до оточуючої дійсності, до людини як найвищої 

цінності, до культурних багатств, які є основою духовної культури 

особистості; 

 комунікативна, яка забезпечує встановлення контактів між суб’єктами 

навчального процесу, сприяє обміну інформацією, встановленню 

зворотного зв'язку; 

 захисна, яка забезпечує зняття напруги та стресів у процесі навчальної 

діяльності, організацію дозвілля й відпочинок викладача на основі 

засвоєних умінь психотехніки.  
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 діагностико-організаційна, яка передбачає діагностування 

педагогічних явищ, діяльності особистості, своєчасне реагування та 

прогнозування змін у педагогічному процесі та процесі розвитку 

особистості, можливість організовувати діяльність окремої 

особистості і всього колективу; 

 нормативна, яка забезпечує правильну побудову, управління і 

регулювання навчально-виховного процесу, діяльності і спілкування, 

зняття можливих протиріч і конфліктів, які виникають у навчально-

виховному процесі; 

Отже, педагогічна культура – це складна розгалужена система, що 

складається з системи складників. Її необхідно розглядати як системне 

утворення, як якість, процес і результат професійної діяльності викладача. 

Педагогічна культура виступає особистісною характеристикою викладача як 

засіб реалізації професійної компетенції в єдності цілей, засобів і результатів. 

Різноманітні види педагогічної діяльності утворюють функціональну структуру 

культури. Таким чином, педагогічна культура характеризує професійну сторону 

викладача, відображає рівень розвитку знань, умінь, особистісних якостей, 

пов'язаних з областю його професійної діяльності. Педагогічна діяльність 

носить творчий характер, тому існує досвід виконання цієї діяльності. Основи 

творчого потенціалу викладача закладаються, формуються у процесі його 

професійної підготовки і надалі розвиваються у педагогічній діяльності.  

1.2 Аналіз проблеми формування педагогічної культури сучасного 

викладача 

Об'єктом, метою і результатом педагогічної культури є людина (її освіта – 

цілеспрямований  послідовний, системний процес засвоєння знань, умінь, або їх 

вдосконалення з невід’ємною функцією виховання, в результаті чого 

відбувається формування й розвиток людини як особистості). Це робить 

педагогічну культуру не тільки частиною, але й важливим механізмом 

відтворення культури суспільства в усіх її сферах. Взаємозв'язок загальної та 

педагогічної культури виявляється в тому, що педагогічна культура інтегрує 

історико-педагогічний досвід, регулює сферу педагогічної взаємодії і базується 

на загальній культурі з урахуванням специфіки педагогічної діяльності. 

Подібно будь-якій культурі педагогічна культура не виникає стихійно, її 

необхідно формувати. У сучасних умовах це процес, який неможливо 

забезпечити без спеціальних наукових основ. У педагогіці поняття 

«формування» пов’язане із такими змінами у людині, що здійснюються 

цілеспрямовано та досягають визначеної межі. Формування розуміється як 

процес розвитку людини [5].  

Педагогічні проблеми формування культури спеціаліста стали 

закономірним відображенням протиріч, які виникли між ідеалом гармонійно 

розвинутої особистості та недостатньо діючим механізмом навчально-

виховного процесу, між вимогами до якості підготовки і реальним станом 

культурного розвитку молоді [6].  
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Культура – це найвищий рівень якості діяльності. Високий рівень 

розвитку культури особистості передбачає відповідний рівень сформованості 

ціннісних, соціально важливих характеристик її активності. Якщо він 

низький, то це не культура за визначенням. Формування культури 

майбутнього фахівця вимагає більш глибшого культурного впливу колективу 

на особистість; формуючого впливу власної соціальної  діяльності 

особистості, її включення в самоуправління і соуправління; поєднання 

розвиваючого навчання. Розвиваюче навчання – це активно-діяльнісний спосіб 

навчання, при якому навчальний процес зорієнтований на потенційні 

можливості особистості та на їх реалізацію. Знання повідомляються не для їх 

відтворення, а в процесі спеціально організованої різнобічної діяльності. У 

навчальний процес вноситься особистісний і діяльнісний акценти.  

Рішення проблеми формування культури фахівця лежить у поглибленні 

гуманітарної підготовки, що потребує обов’язкового обліку взаємодії 

гуманітарних, природничих і технічних наук, виявлення світоглядної і 

гуманітарної проблематики всіх дисциплін вищого навчального закладу, 

тому що кожна дисципліна має свій підхід до формування ставлення 

особистості до загальної і професійної культури і власні педагогічні 

можливості. [6, с.16, 30, 41, 88]. 

У ході дослідження шляхів формування педагогічної культури вчені 

виявили основні тенденції розвитку і формування педагогічної культури, 

серед яких названі: 

1. Тенденція, що розкриває залежність формування педагогічної культури 

від ступеня розвитку професійної свободи особистості, її творчої 

самореалізації в педагогічній діяльності. Ця тенденція показує визначений 

порядок причинного, стійкого зв'язку між структурними і функціональними 

компонентами педагогічної культури, коли зміни одних складових викликають 

зміни інших.  

Необхідно зазначити, що дуже часто жорстка регламентація навчально-

виховного процесу стримує викладачів у творчих пошуках оптимальних 

прийомів і методів навчання, і, таким чином, перешкоджає розвиткові потреби 

у творчій самореалізації особистості.  

2. Тенденція апропріації – активної спрямованості до вітчизняної та 

закордонної науково-педагогічної спадщини вищої школи. Це пов'язано із 

прагненням осмислити суспільно-педагогічні цінності в історичному контексті. 

3. Тенденція гуманістичної спрямованості професійно-педагогічної 

діяльності викладача вищої школи, яка виносить на пріоритетні позиції цінність 

людської особистості, багатство її духовного світу, що виявляється в загальній і 

педагогічній культурі. 

Аспектами розвитку педагогічної культури є [7, с. 24]: 

 область відносин дорослих і дітей як сфера людської практики, спосіб 

передачі життєвого досвіду і національних цінностей культури; 

 область педагогічних знань, яка включає систему педагогічних 

цінностей, педагогічної теорії, педагогічного мислення, досвіду 
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творчої діяльності, в яких інтегрований сукупний духовний досвід у 

сфері навчання й виховання; 

 сфера професійної діяльності, яка включає професійні знання, уміння; 

 особистісна характеристика кожного викладача, його позицій, 

якостей, поведінки. 

Критеріями сформованості педагогічної культури є сформованість і 

використання знань, умінь і навичок, ціннісне ставлення до освіти, прояв 

індивідуальності [4, с. 100, 214]. 

Важливою ланкою у формуванні педагогічної культури є система 

загальнопедагогічних знань особистості, яка у сучасній педагогічній теорії 

розглядається, виходячи з функцій самої педагогічної науки, а також зі 

структури професійної діяльності викладача. Система загальнопедагогічних 

знань включає: 

• фундаментальні методологічні знання (знання методології педагогічної 

науки, фундаментальних ідей, концепцій, законів і закономірностей 

розвитку педагогічних явищ, провідні педагогічні теорії, питання 

педагогічного менеджменту); 

• теоретико-практичні знання про окремі сторони навчання і виховання, 

про передовий педагогічний досвід; 

• методичні знання про форми організації, методи і прийоми навчання і 

виховання. 

Культура створюється, формується середовищем і закріплюється через 

знання. Система педагогічних знань включає поняття, правила, терміни, закони, 

принципи, факти, методологічні, оцінні, історичні знання, знання операцій 

мислення, які застосовуються викладачем у професійній діяльності. Для 

формування системи знань, яка складається з педагогічних, психологічних, 

фізіологічних, антропологічних, культурологічних, економічних, екологічних, 

правових, фахових знань та знань з методики викладання, необхідно пов'язати 

між собою опорні знання різних предметів таким чином, щоб на їх основі 

сформувати педагогічну культуру [8]. 

Необхідно зазначити, що для формування педагогічної культури викладача 

важливим є рівень метазнань (грецька приставка «мета» означає «понад, над, 

існуючий на більш високому рівні»), який досягається при оволодінні ним 

різноманіттям методів і міждисциплінарним баченням навчальних проблем. 

Саме вони «дозволяють швидко адаптуватися в умовах частої зміни наукових 

парадигм, різних технологій, зростаючого об’єму інформації і виробляти 

принципово нові, нетривіальні рішення» [9, с.71]. Метазнання – це відомості 

про механізми діяльності, розуміння її структури. Ці відомості визначають 

рівень професійних здібностей фахівця. Метазнання - це знання про оптимальні 

стратегії та процедури використання предметних знань. Вони визначають, як 

використовуються модулі знань, як активуються правила, як вони 

співвідносяться з контекстом та іншими модулями знань. 

Метавміння – це здатність переносу раніше засвоєних знань і умінь в нову 

ситуацію. Формування метазнань та метавмінь відбувається за межами 
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навчальної діяльності – в проблемній формі наукової та трудової (виробничої) 

діяльності.  

Інформаційна основа навчання у системі професійної освіти вимагає 

розробку й аналіз проблеми психологічних механізмів, що забезпечують 

суб'єкту навчального процесу засвоєння всього обсягу матеріалу й успішне 

його використання у своїй педагогічній діяльності. Знання про предмет 

розкривають структуру предмета в системному ракурсі. Характеристиками 

знань сучасного викладача при системному способі організації їхнього 

засвоєння є [10, с.493]: 

 усвідомленість, що виражається ставленням до діяльності пізнання як 

до об'єктивного процесу, який має свої закономірності; 

 адекватним вираженням понятійними засобами предмета і методу; 

 можливістю використання знань у будь-яких ситуаціях, що 

забезпечують розв’язання задач, які відносяться до даної предметної 

області; 

 знання про предмет, що найбільш повно виражають його як якісно 

визначену систему; 

 системне розкриття предмету, що істотно підвищує світоглядний 

аспект предметних знань. Досліджувана система виступає не сама по 

собі, а в сукупності суттєвих зв'язків з іншими системами. 

Під засвоєнням ми розуміємо включення у внутрішньоособистісну область 

нових знань, умінь, способів поведінки, життєвого досвіду, процес їх 

перетворення на форми індивідуальної суб'єктивної діяльності. 

Процес формування знань передбачає розвиток відповідних практичних 

умінь, а також готовність їх реалізувати в професійній діяльності. Психологічна 

сутність умінь не може бути розкрита поза зв’язком із знаннями, оскільки у 

будь-якому виді пізнавальної і трудової діяльності людини знання та уміння 

виступають у взаємодії та діалектичній єдності [11]. Формування практичних 

умінь є не тільки засобом застосування знань, але й важливим джерелом їх 

збагачення. На нашу думку, доцільно проводити аналіз цілісності педагогічної 

діяльності викладача за рівнем сформованості педагогічних знань та умінь, 

тому що вони не тільки складають найбільш важливу умову вибору дій, але і є 

узагальненою, універсальною характеристикою діяльності й ступеня її 

опанування особистістю.  

Успіх педагогічної діяльності залежить від рівня сформованості загальних 

умінь педагога: проектувальних, конструктивних, організаторських, 

комунікативних, гностичних; інструментарія професійних дій та виразності 

особистісних якостей. Загально навчальні уміння носять міжпредметний 

характер і мають широке дидактичне значення. Вони включають в себе групи 

організаційних, інтелектуальних, інформаційних, комунікативних умінь.  

До першої групи належать уміння і навички наукової організації праці 

(наприклад, уміння підготуватись до сприймання матеріалу, працювати у 

потрібному темпі, дотримуватись правил роботи). Центром загально 

навчальних умінь є інтелектуальні уміння, які, формуючись спеціально як 
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особливий предмет засвоєння, потім входять до інших умінь як аргумент їх 

операційної основи.  

До другої групи входять уміння, які становлять сутність обробки інформації 

(аналіз і виділення головного, порівняння і узагальнення, конкретизація, 

доведення, оцінка, уміння проблемного навчання). На формування цієї групи 

умінь спрямовані загальні алгоритми ефективного розв'язання задач; 

проведення дискусій, де потрібно обґрунтовувати і захистити свою точку зору.  

До третьої групи належать уміння працювати з навчальною літературою.  

До четвертої групи входять усі загально мовленнєві уміння, а також 

прийоми спілкування та взаєморозуміння [12]. 

Розкриємо детальніше рівні засвоєння діяльності. 

І . Репродуктивний – відтворювальний. Вміння відтворення знань: 

1) впізнавання пред'явленого об'єкта; 

2) відтворення окремих фактів, чисел, понять; визначень, норм, правил; 

текстових блоків, таблиць, тощо; 

3) розрізнення, виділення необхідних об'єктів з декількох представлених; 

4) інтерпретація знань (відтворення своїми словами, подання знань у різних 

формах: вербальній, математичній, графічній та ін.). 

ІІ. Репродуктивний - алгоритмічний. Вміння самостійно застосовувати 

наявні знання при вирішенні типових завдань (здатність ідентифікувати умови 

задачі, побудувати обчислювальну схему вирішення типової задачі): 

1) співвіднесення (класифікація) за сукупністю ознак; 

2) вміння застосовувати відомі алгоритми у відомих та змінених ситуаціях. 

Перші два рівні засвоєння діяльності, на жаль, формують лише виконавця. 

ІІІ. Продуктивний - практичний. Вміння застосовувати засвоєну 

інформацію в нестандартних ситуаціях і при вирішенні нетипових завдань, в 

тому числі практичних: 

1) аналіз і декомпозиція задачі на підзадачі з відомим алгоритмом рішення; 

2) підведення під відомий алгоритм; 

3) модифікація алгоритмів для нестандартних ситуацій; 

4) розуміння теми (інтерпретація застосовності знань, пояснення рішення, 

оцінка наслідків та результатів, знаходження помилок в міркуваннях, 

проведення порівняльного аналізу і зіставлення, знаходження переваг, 

недоліків, облік обмежень); 

5) діагностика за відомими правилами; 

6) узагальнення та систематизація об'єктів теми; 

7) синтез схем, пристроїв по відомим алгоритмам. 

 ІV. Продуктивний - творчий. Отримання суб'єктивно нових знань. 

Вміння виконувати дослідницьку та творчу діяльність. Застосування 

раніше засвоєної інформації шляхом її перетворення, вдосконалення, створення 

її логічного продовження:  

1) постановка питань, формулювання завдань, експериментів; 

2) пояснення нових явищ і фактів; 

3) пошук найкращих рішень, виходячи з конкретних даних; 
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4) міжпредметне узагальнення - здатність використовувати для вирішення 

прикладних завдань предметної області знання різних предметів; 

1) розділ вивченого матеріалу на окремі складові, опис його внутрішньої 

організації; 

5) аналіз – вміння розділяти ціле на складові елементи, відокремлювати 

частини, розпізнавати приховані значення, ототожнювати та 

упорядковувати компоненти;  

6) синтез - вміння комбінувати елементи так, щоб отримати оптимальне 

рішення задачі в заданих умовах або з новизною; 

7) оцінка діяльності (самооцінка) - вміння оцінювати результат і значення 

тієї чи іншої праці (художнього твору, дослідницьких даних і т. і.); оцінка 

логіки побудови матеріалу у вигляді письмового тексту; оцінка 

відповідності висновків наявним даним, значущості того чи іншого 

продукту діяльності. 

Така класифікація дозволяє точно і однозначно розрізняти рівні один від 

одного і принципово відокремлювати рівень відтворення знань від рівнів 

застосування знань. 

Головним у динаміці педагогічної
 
культури викладача вищого навчального 

закладу є «виявлення і використання власного особистісного потенціалу як 

системоутворюючого фактора авторської педагогічної системи, переходу від 

окремих педагогічних функцій (дій, ситуацій) до їх системи, від типових 

технологій до особистісно-креативних» [13, С. 126]. Використання типових 

технологій у педагогічній діяльності – це перший (нижній) рівень відтворення 

знань. При зміні ситуацій і підходів він може стати напівкреативним – рівнем 

застосування знань.   

Для того, щоб побудувати процедуру практичної діяльності, викладач має 

знати [14, С.53,]:  

 вид і характеристики продукту, який йому потрібен;  

 вид і характеристики вихідного матеріалу перетворень;  

 необхідні для перетворення устаткування і засоби;  

 характеристики окремих дій (щодо об'єктів перетворення і до 

обладнання і засобів діяльності).  

Крім того викладачеві потрібно виділити і проаналізувати:  

 задачі діяльності;  

 об'єкти, на які діяльність буде спрямована;  

 процес, що складається з дій або операцій з об'єктами (реальними і 

символьними);  

 засоби, необхідні для формування процесу;  

 продукти діяльності.  

Педагогічна культура викладача – це якість і властивість, результат і 

продуктивний процес засвоєння і створення власної системи цінностей. 

Система цінностей у структурі педагогічної культури виступає як рушійна і 

формуюча сила розвитку особистості, дозволяє усвідомити сутність і 

значущість соціокультурних цінностей, виступає як результат культуротворчої, 
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формуючої умови якості діяльності. Викладач повинний бути, насамперед, 

суб'єктом сучасної культури, носієм високої моральності і соціальної 

активності.  

Основними професійними моральними цінностями сучасного викладача 

виступають: [15, С. 89] 

 усвідомлення особистої відповідальності за стан справ; 

 реальне оцінювання своєї кваліфікації; 

 усвідомлення потреби в безперервному підвищенні своєї 

компетентності; 

 орієнтація на нетрадиційні рішення (визначається, на нашу думку, 

такими показниками: уміння цілеспрямовано генерувати нові 

нестандартні ідеї з використанням інтелектуальних інструментів і 

механізмів самореалізації, зорієнтованість на створення власних 

творчих завдань, методик, налаштованість на експериментальну 

діяльність, пошук нових підходів, ефективних способів і засобів 

досягнення педагогічних цілей); 

 готовність приймати раціональні рішення у відповідальних ситуаціях; 
 готовність до подолання труднощів (полягає, на наш погляд, у 

формуванні високого рівня професійної Я-концепції, стійкості 

професійної самооцінки, розвиненості системи мотивів 

самовдосконалення, самореалізації, професійного самоствердження, 

розвинених навичок саморегуляції та рефлексивних механізмів зняття 

внутрішньої конфліктності у педагогічній діяльності); 

 професійне достоїнство; 

 гуманістичне осмислення технічних проблем. 

Особливості реалізації і формування професійно-педагогічної культури 

викладача обумовлюються індивідуально-творчими, психофізіологічними и 

віковими характеристиками, що склалися, а також  соціально-педагогічним 

досвідом особистості. Принципами формування педагогічної культури 

викладачів вищих навчальних закладів є [16]:  

 принцип індивідуалізації та диференціації формування педагогічної 

культури,  

 принцип професійно-педагогічної спрямованості цілісного 

освітнього процесу,  

 принцип єдності наукової і педагогічної діяльності викладача вищої 

школи. 

Загальними умовами процесу формування педагогічної культури 

особистості є [8]:  

 мотивація розвитку культури педагогічної діяльності особистості;  

 оволодіння цілеполаганням – одним з основних напрямків 

формування та удосконалення культури педагогічної діяльності;  

 включення особистості до науково-дослідної роботи;  

 вибір змісту, методів і форм навчання. 
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До педагогічних умов розвитку професійно-педагогічної культури 

викладача вищої школи також належать [18]: цілісність структури педагогічної 

діяльності, інноваційна спрямованість розвитку професійно-педагогічної 

культури; індивідуалізація і диференціація формування професійно-

педагогічної культури.  

Індивідуалізація й диференціація формування професійно-педагогічної 

культури диктуються низкою соціально-педагогічних особливостей [16, 

С.165)]:  

 по-перше, особливостями особистості викладача з його сформованою 

індивідуальною системою життєвих і професійних установок, 

ціннісних орієнтацій, досвіду й професіоналізму, що висувають на 

пріоритетні позиції суб'єкт-суб'єктні відносини;  

 по-друге, обмеженістю навчального часу, інтенсивністю занять, коли 

за короткий термін необхідно опанувати великим обсягом нових 

знань, виконати передбачені програмою навчально-дослідні завдання; 

 по-третє, особливостями діяльності і рефлексії викладачів, 

спрямованої на аналіз і оцінку свого нового положення, статусу 

«учня», оцінку сприйняття себе викладачами й колегами-слухачами, 

оцінку власного рівня професійної підготовки  порівняно з іншими; 

 по-четверте, особливостями пізнавальної діяльності, високим рівнем 

розвитку професійного мислення викладачів, пам’яті, мотивації, 

сприйняття та інших розумових процесів; 

 по-п’яте, особливостями навчальної мотивації викладачів, їх 

інтересами, здібностями й потребою в засвоєнні нових педагогічних 

знань і технологій.  

Підсумовуючи, слід сказати, що для викладачів вищих навчальних 

закладів важливим стає самореалізація через продукування досвіду, який має 

двоєдину природу – індивідуально-особистісний і соціально-культурний досвід 

людства.  

1.3 Складові педагогічної культури сучасного викладача  

В сучасному інформаційному суспільстві необхідною умовою 

професійного зростання викладача і формування його педагогічної культури є 

не тільки збагачення практичного досвіду, а й постійне його осмислення, аналіз 

і перетворення. Будь-який істотний результат педагогічної діяльності впливає 

на формування і розвиток компонентів педагогічної культури викладача. Адже 

у процесі діяльності педагог удосконалює її, використовує нові підходи, 

створює нові способи, які є показниками підвищення рівня професійної 

культури. Особистий зміст діяльності потребує від викладача достатнього 

ступеня активності, здатності керувати, регулювати свою поведінку відповідно 

виникаючим або спеціально поставленим педагогічним задачам.  

Отже, ефективність викладацької діяльності значною мірою 

забезпечується педагогічною культурою особистості, завдяки тому, наскільки 

компетентно та усвідомлено викладач використовує власні педагогічні знання й 
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вміння, розглядає навчальні задачі, володіє новими інформаційними 

технологіями, користується принципами безперервної освіти. В умовах 

безперервної освіти якісна педагогічна підготовка можлива при максимальному 

використанні індивідуальних творчих можливостей, виявленні й розвитку 

здібностей до самоосвіти і самонавчання як основної ціннісної настанови 

педагогічної культури.  

Різні автори виділяють як складові педагогічної культури: культуру 

педагогічної діяльності, методологічну, особистісну, моральну, естетичну, 

творчу культуру, культуру мови та педагогічного спілкування. Але цей список 

необхідно доповнити відповідно сучасним умовам інформаційного розвитку 

суспільства.  

Особливі технократичні складники педагогічної культури у ХХІ 

столітті 

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій активно впливає як на 

суспільство, стрімко змінюючи умови життя, середовище навчання, так і на 

ціннісні орієнтири особистості. Освіта стає динамічнішою, мережевою з 

використанням можливостей електронних технологій. Сьогодні, як показують 

численні дослідження Е.М. Нікітіна, Є.К. Хеннер, І.Д. Чечель та інших авторів, 

підвищення кваліфікації раз на п'ять років не забезпечує підвищення рівня 

освіти, тому що йде стрімке оновлення її концептуальних основ.  

Для освіти на перший план виходять не конкретні знання, як це було 

завжди, а адаптаційні можливості людини, оскільки знання дуже швидко 

видозмінюються. Відповідно до цього в умовах стрімкого оновлення і 

вдосконалення інформаційних навчальних технологій і швидкого розвитку 

надаваних ними можливостей, завдання щодо формування педагогічної 

культури викладача також піддається трансформації. Нова статусна роль 

поняття «педагогічна культура» включає [17]: професійну майстерність; 

комплексний статус педагога-лідера в умовах концепції суб’єкт-суб’єктних 

стосунків; поліетнокультурний орієнтир особистості педагога 

(поліетнокультурна компетентність заснована на знанні власної культури та 

культури інших народів); орієнтацію на пошукову, креативну діяльність; 

безперервну освіту; власне динаміку культури. 

Останнім часом чимало викладачів беруть на себе відповідальність не 

тільки за набуття нових знань та навичок, але й за своє особисте професійне 

навчання та безперервний професійний розвиток. З цієї причини педагогу 

необхідно працювати над формуванням [19]: 

 інформаційно-педагогічних компетенцій, які полягають у 

наступному: 

• компетенції методичного проектування власне професійного 

продукту (дистанційний курс, урок, електронний підручник та ін.), 

здатність розробляти стратегію свого подальшого професійного 

розвитку; 

• компетенції розробки, створення, впровадження та застосування 

навчально-методичного комплексу в освітньому процесі, 
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проектування систем і засобів забезпечення методичної роботи в 

навчальному закладі; 

• компетенції володіння спільною (груповою, кооперативною) 

професійною діяльністю, співпрацею у навчальному процесі, 

роботою в команді; 

• компетенції володіння прийомами створення різних видів 

педагогічного контролю (проекти, реферати, звіти, веб-квести, 

тести і т.ін.), проектування системи оцінки якості контрольних 

матеріалів, уміння вибору програмного забезпечення і технологій 

проведення контролю та ін. 

 комунікативних компетенцій, а також компетенцій особистісного 

самовдосконалення: 

• компетенції в сфері використання інформаційних технологій для 

володіння педагогічними технологіями на практиці (проведення 

віртуальних дискусій, вебінарів, рольових і ділових ігор, круглих 

столів, проектної діяльності, ситуаційного аналізу і т.ін.); 

• компетенції у сфері освітньо-організаційної діяльності, в тому числі 

вміння аналізувати навчальну ситуацію, орієнтуватися в нормах і 

етиці взаємостосунків дистанційних викладачів і студентів, 

оцінювати власні професійні можливості, навички самоорганізації; 

• компетенції у сфері самостійної, пізнавальної діяльності, з опорою 

на засвоєння способів придбання знань з різних джерел інформації 

(оволодіння технічними засобами навчання, програмним 

забезпеченням). 

Сучасний викладач живе в світі Інтернету, соціальних мереж, блогів, 

цифрового аудіо- та відео- контенту, що дає можливість з одного боку мати 

необмежений доступ до найновіших світових навчальних ресурсів, а з іншого – 

дозволяє підтримувати комунікацію в будь-який час, в будь-якому місці. 

Завдання сучасного викладача - не стільки надати студенту знання відповідно 

до затвердженого навчального плану, але і забезпечити його життєво 

важливими навичками роботи з інформацією, умінням ефективно взаємодіяти з 

колегами, в тому числі через Інтернет, а також постійно розвиватися і вчитися 

самостійно.  

Сучасний рівень розвитку інформаційного суспільства ставить нові вимоги 

до педагогічної освіти, важливим показником якості якої є готовність фахівця 

до рішення того класу професійних задач, які йому необхідно буде виконувати 

в трудовій діяльності. Як правило, ці задачі міждисциплінарні у своїй 

теоретичній основі і носять стратегічний характер, що вимагає, з одного боку, 

високого рівня інформованості, з іншого боку - володіння способами рішення 

складних завдань. Потреба суспільства у кваліфікованих фахівцях, які 

володіють арсеналом технологій і засобів інформатизації, перетворюється на 

провідний чинник освітньої політики. У зв’язку з тим, що інформація стрімко 

оновлюється, виникає потреба перетворення освіти у неперервний процес і 

переходу її у стан існування особистості.  
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Отже, діяльність сучасного викладача сьогодні реалізується в новому полі 

діяльності і рівня розвитку інформаційної культури. Зважаючи на це, необхідно 

більш детально розглянути поняття інформаційної культури викладача та 

питання її формування. 

У широкому розумінні інформаційна культура - це необхідний компонент 

історичного процесу, що відіграє велику роль у розвитку цивілізації і тому по 

праву стоїть поряд з таким важливим людським фактором як праця; у вузькому 

розумінні інформаційна культура виступає рівнем, досягнутим у сфері 

інформаційної діяльності, в якому можна відмітити кількість та якість 

створеного [20].  

Інформаційна культура - особливий аспект соціального життя, який є 

водночас предметом, засобом і результатом соціальної активності людини і 

впливає на характер та ефективність її практичної діяльності [21].  

Інформаційна культура – це відносно цілісна підсистема професійної та 

загальної культури людини з єдиними категоріями (культура мислення, 

поведінки, спілкування і діяльності), яка включає в себе наступні основні 

компоненти [22]: 

 прийняття на особистісному рівні гуманістичної цінності 

інформаційної діяльності людини; 

 культуру спілкування і співпраці в галузі інформаційних технологій, 

використання можливостей телекомунікацій для міжособистісної та 

колективної взаємодії, моральну поведінку в сфері інформаційних 

відносин; 

 компетентність і вільну орієнтацію в сфері інформаційних технологій, 

гнучкість і адаптивність мислення; 

 передбачення можливих наслідків інформаційної діяльності, 

професійно-соціальна адаптація в інформаційних умовах, що постійно 

оновлюються; 

 використання переваг інформаційних і телекомунікаційних технологій 

для найбільш ефективного вирішення професійних завдань; 

 знання і виконання основних правових норм регулювання 

інформаційних відносин, усвідомлення відповідальності за дії, що 

здійснюються за допомогою засобів інформаційних і 

телекомунікаційних технологій; 

 реалізацію в інформаційно-професійній діяльності принципів наукової 

організації праці та збереження здоров'я. 

Рівень інформаційної культури особистості, як правило, визначається не 

тільки засвоєними нею знаннями й уміннями в області інформаційних процесів 

і комп'ютерних дисциплін, а також здатністю існувати в інформаційному 

суспільстві. Для формування інформаційної культури необхідно створити 

навколо людини певне інформаційне середовище, для освоєння якого потрібні 

спеціальні знання, вміння, навички. Цінність інформаційної культури полягає в 

тому, що вона збагачує особистість, забезпечуючи становлення світогляду та 
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світовідчуття особистості, допомагає визначити своє місце в житті і в 

суспільстві, дає можливість для самореалізації та самовдосконалення [23]. 

Різноманітність видів діяльності у системному комплексі взаємодії 

викладача з інформацією досить велика і спирається на організаційні, 

інтелектуальні, сенсорні, соціокультурні можливості як особистості, так і 

інформації. Особистість повинна вільно орієнтуватися у величезному потоці 

інформації і вміти одержувати її з різних джерел. Важливими елементами 

інформаційної культури є уміння знаходити, збирати, аналізувати, критично 

оцінювати, узагальнювати, творчо переробляти, зберігати, систематизувати, 

передавати й опрацьовувати інформацію. Інформаційна культура – це результат 

діяльності суб’єкта та процес збереження створеного [24].  

Таким чином, інформаційна культура викладача стає складовою його 

педагогічної культури, характерною рисою й необхідною умовою існування 

інформаційного суспільства в цілому. Рівень сформованості інформаційної 

культури визначається: 

 знаннями викладачів про педагогічні моделі і технології;  

 умінням диференціації інформації, її переробки та аналізу у різних 

видах педагогічної діяльності, виділенням значущої інформації, 

виробленням критеріїв її оцінки;  

 умінням використовувати сучасні інформаційні технології у 

професійній педагогічній діяльності;  

 світоглядним баченням оточуючого світу як відкритої інформаційної 

системи. 

Вивчення професійно-педагогічної культури в ціннісному аспекті розкриває 

її зміст і визначальний розвиток нових особливостей культури, пов'язаних з 

формуванням інформаційного суспільства. В порівнянні з традиційними 

технологіями нові технічні засоби та інформаційно - мережеві технології, 

мережеві, віртуальні методи діяльності створюють для викладачів небувалі 

можливості, що трансформуються з традиційних видів діяльності: електронна 

доставка документів, онлайнове спілкування, робота з електронними 

бібліотеками і т.ін. Впровадження нових інформаційно-мережевих технологій у 

педагогічну діяльність змінює професійні вимоги до викладачів. У зв'язку з цим 

вчені виділяють новий вид людської культури – мережеву культуру, яка стала 

визначальним чинником успішного входження педагога в світові інформаційні 

освітні середовища. Мережева культура характеризує рівень розвитку 

інформаційного суспільства, який обумовлюється впливом інформаційно-

мережевих технологій на розвиток творчих сил і здібностей людини.  

Всеосяжність інформаційно-мережевих технологій дозволяє ставити 

питання про правомірність вивчення мережевої культури, як виду 

інформаційної культури, що відбиває прогрес у системі соціальних 

комунікацій. Використання соціальних сервісів у сфері освіти вимагає від 

викладача дотримання норм і правил поведінки в мережі, знання інструментів 

створення і розвитку інформаційно-освітніх середовищ, відображає здатність 

до колективної комунікації в мережі Інтернет, націленість на самооцінку своєї 
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діяльності в мережі, володіння дидактичними прийомами розробки освітніх 

ресурсів. Поняття  «мережева культура» на сьогоднішній день вважається 

неусталеним і вимагає подальших досліджень процесів, які включають в себе 

зміст, пов'язаний з культурою трансляції та формування системи знань у мережі 

Інтернет.  

Мережева культура – це інтегративна якість особистості, яка органічно 

поєднує загальну культуру роботи з інформацією та вміння використовувати 

технології мережі Інтернет в цілях розвитку інформаційно-освітнього 

середовища і проявляється у взаємодії з усіма учасниками педагогічного 

процесу через наставницьку діяльність [25].  

Мережева культура викладача - це сукупність стійких навичок і досвіду 

ефективного застосування інформаційно -мережевих технологій і мотивації для 

їх застосування у професійній діяльності, організація мережевого простору, 

робота з інформацією, культура відносин у мережі. Мережева культура має 

системно-структурний будову. Системоутворюючим ядром служить 

інформаційна діяльність людей, обумовлена менталітетом, характером і рівнем 

розвитку особистості і суспільства. В умовах інтенсивної інформатизації, 

масового впровадження сучасних технологій, а також швидкого зростання 

числа користувачів, пошук інноваційних методів формування та розвитку 

інформаційно-мережевої культури стає складовою частиною всієї системи 

освіти. 

Визначимо ключові педагогічні умови для формування мережевої культури 

викладача: 

1) високий рівень мотивації підвищення рівня ІКТ- компетентності та 

розвитку мережевої культури;  

2) гносеологічні умови формування мережевої культури викладача в 

системі підвищення кваліфікації (це досягнення теоретичного знання, 

що необхідні для цілісного аналізу діяльності в мережі); реалізація цієї 

умови відбувається на етапі вироблення і прийняття рішень; 

3) наявність розвиненого інформаційно-освітнього середовища 

(реалізується на етапах підготовки до взаємодії в інформаційно - 

освітньому середовищі і проявляє себе в більшій мірі на узагальнююче-

впроваджувальному етапі). 

Мережева культура викладача створює нові форми і способи педагогічної 

діяльності. Відбір ефективних форм, засобів і методів навчання, що 

використовуються для досягнення цілей, формування мережевої культури 

педагога в системі підвищення кваліфікації можуть будуватися з 

використанням загальнодоступних соціальних сервісів мережі Інтернет, з 

обов'язковою модерацією мережевих заходів (тренінги, дистанційне навчання, 

програми персональної перепідготовки, що базуються на інформаційно-

мережевих технологіях). Формування мережевої культури викладача 

відбувається в інформаційно-освітньому середовищі. Наявність мережевої 

культури сприяє плідній педагогічній взаємодії в мережі по створенню освітніх 

об'єктів.  
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Критеріями формування основ змісту мережевої культури є [26]: 

• Ціннісне ставлення до мережевої педагогічної діяльності (розуміння й 

оцінка цілей, завдань, норм і правил мережевої взаємодії, визнання 

цінності суб'єктних відносин); 

• Технологічна активність в мережі (знання прийомів, рішень і умінь 

оцінювання основних форм, інструментів і освітніх середовищ та 

відбір оптимальних під вирішення професійних завдань; знання 

прийомів організації та підтримки мережевої взаємодії); 

• Використання мережевих технологій для професійного саморозвитку 

(зацікавлене ставлення до досвіду своїх колег, готовність до 

виконання науково-дослідної діяльності в мережі, оцінка досягнутого 

рівня самоосвіти, здійснення рефлексії педагогічної діяльності). 

Аналіз наукової літератури показує, що мережева культура викладачів та 

їх професійне вдосконалення повинні мати безперервний характер, що 

обумовлено процесами глобальної інформатизації, постійним вдосконаленням 

засобів інформаційних та комунікаційних технологій, а також постійно 

мінливими умовами розвитку системи освіти. Разом з тим мережева культура 

як частина професійно - педагогічної формується в основному в процесі 

самостійної професійної діяльності. 

В умовах модернізації української освіти необхідні нові засоби 

формування педагогічної культури викладачів і в зв'язку з цим існує потреба 

визначення методів, засобів формування педагогічної культури викладачів, 

активації і творчого розвитку їх потенціалу, які повинні носити інноваційний 

характер, засновані на спільній творчій діяльності, специфічних формах обміну 

особистісними потенціалами на основі педагогічної взаємодії. Таким є 

інноваційне освітнє середовище, яке орієнтоване на формування у викладачів 

творчого підходу до професійно-педагогічної діяльності, особистого творчого 

досвіду і самостійне отримання інформації, необхідних для формування 

педагогічної культури. Все сказане дозволяє констатувати, що склалися 

необхідні наукові передумови для розробки цілісного концептуального підходу 

до змісту професійної підготовки викладачів, який акцентує увагу на 

формуванні педагогічної культури в інноваційному освітньому середовищі. 
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2. РОЛЬ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

В умовах, коли інформаційні технології стають більш доступними, 

педагоги виявили, що цифрові освітні ресурси є важливою складовою 

навчального процесу. У 1994 році В. Ходжінс (Wayne Hodgins) увів у науковий 

обіг термін «навчальний об’єкт» для позначення цифрових матеріалів, які 

після розробки можна було використовувати неодноразово [1]. У 1998 році Д. 

Уайлі (David Wiley), на підставі дослідження сутності поняття «відкритий 

контент», дійшов висновку, що принципи руху «відкритого програмного 

забезпечення» можуть бути застосовані також до інформаційного наповнення 

ресурсу (або до його змісту) [2, 3]. 

Згідно з класичним визначенням [4] термін «відкритий» означає надання 

додаткових авторських дозволів на інформацію понад такі, що вже надані 

стандартним законодавством у сфері авторського права. Чим менше автор 

накладає обмежень на свій контент, тим більше він стає «відкритим». Ці 

додаткові дозволи виявляються у наступному: 

− повторне використання (Reuse) − право на повторне використання 

матеріалу у незмінній формі; 

− перегляд (Revise) − право на адаптування, коригування або 

змінювання змісту матеріалу; 

− ремікс (Remix) − право об’єднувати оригінал матеріалу з іншими 

об'єктами або переробляти зміст таким чином, щоб створити щось 

нове; 

− перерозподіл (Redistribute) − право на копіювання оригінального 

матеріалу. 

У той же час, слід зазначити, що на появу і розвиток концепції відкритих 

освітніх ресурсів значно вплинула ініціатива «відкритого доступу до 

публікацій» (Open Access Publishing) [5, 6]. 

Власне самий термін «відкриті освітні ресурси» вперше був 

проголошений на конференції ЮНЕСКО у 2002 році в контексті відкритого 

надання освітніх ресурсів за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій, для консультацій та використання співтовариством користувачів у 

некомерційних цілях [7, c. 24]. 

Першопричиною для розвитку ідеї відкритих освітніх ресурсів є намір 

світового співтовариства сприяти доступу до знань якомога більшій кількості 

осіб. Чимало існуючих відкритих освітніх ресурсів були розроблені у вищих 

навчальних закладах викладачами, переконаними в тім, що діяльність зі 

створення цих ресурсів розширює рамки можливостей місії вищої освіти, 

сприяючи отриманню нових і поширенню вже існуючих знань. 

Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти 2009 року визначає 

такі ключові позиції щодо відкритих освітніх ресурсів: 

− відкрита дистанційна освіта та інформаційно-комунікаційні 

технології дають можливість розширити доступ до якісної освіти, 

особливо коли відкриті освітні ресурси без перешкод 
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використовуються спільно багатьма країнами та установами вищої 

освіти; 

− необхідно забезпечувати систематичне поширення інформації, 

відкритість і прозорість при висвітленні конкретної діяльності 

окремих установ вищої освіти; 

− необхідно забезпечити ширший і відкритіший доступ до результатів 

наукових досліджень з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, крім забезпечення відкритого доступу до наукової 

літератури; 

− вищою школою повинна задовольнятися потреба у збільшенні обсягу 

інформації, відкритої і достовірної, наданої, в тому числі, і 

приватними вищими навчальними закладами [8, c. 4-6]. 

Сучасні керівні документи ЮНЕСКО [9, c. 5, 10, c. 5; 11] визначають 

відкриті освітні ресурси як навчальні або наукові ресурси, що розміщені у 

вільному доступі, або видані з ліцензією, що дозволяє їх вільне використання 

або переробку. Відкриті освітні ресурси включають в себе повні навчальні 

курси, навчальні матеріали, модулі, підручники, відео, тести, програмне 

забезпечення, а також будь-які інші засоби, матеріали або технології, які 

використовуються для надання доступу до знань.  

Головним у цьому визначенні, є положення про те, що ресурси мають 

бути «розміщені у вільному доступі, або видані з ліцензією, що дозволяє їх 

вільне використання або переробку». Тому підтримуємо позицію Івана 

Травкіна про те, що «... важливо розуміти, що відкриті освітні ресурси − це 

ресурси, доступні безоплатно або без будь-яких обмежень (у тому числі на 

копіювання та розповсюдження) кожній людині. Усі інші види освітніх 

ресурсів не потрапляють під визначення «відкриті» [12]. 

Слід зазначити той факт, що ЮНЕСКО протягом 2007-2012 років 

прийняла ряд керівних документів, які стосуються розвитку Концепції 

відкритої освіти, а також створення та розповсюдження відкритих освітніх 

ресурсів. Так, Керівні принципи Співдружності навчання та ЮНЕСКО 2011 

року першочерговими завданнями визначають формування у галузі освіти 

«професійних співтовариств» з метою поширення знань і доступу до відкритих 

і різноманітних навчальних ресурсів на всіх рівнях, включаючи відкритий 

доступ до наукової інформації. У цих принципах також приділено увагу 

розвитку цифрових бібліотек з відкритими освітніми ресурсами (навчальним 

програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом і цифровими засобами 

навчання) з метою забезпечення високої якості навчання протягом усього 

життя [13]. 

Паризька декларація з відкритих освітніх ресурсів 2012 року, рекомендує 

державам у межах їх можливостей і повноважень: 

− сприяти інформуванню громадськості та використанню відкритих 

освітніх ресурсів (ВОР); 

− заохочувати і використовувати ВОР з метою розширення доступу до 

всіх рівнів освіти, як формальної, так і неформальної, в перспективі 
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безперервного навчання, сприяючи тим самим соціальній інтеграції, 

гендерній рівності та розвитку освіти для осіб з особливими 

потребами; 

− сприяти створенню умов для використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ); 

− поліпшувати грамотність щодо застосування засобів комунікації та 

заохочувати розвиток і використання ВОР у вільних стандартних 

цифрових форматах; 

− підтримувати освітні установи, забезпечувати підготовку і 

підвищувати мотивацію викладачів та іншого персоналу в питаннях 

розробки і спільного використання високоякісних і доступних 

освітніх ресурсів; 

− використовувати переваги актуальних технологій з метою створення 

можливостей для спільного застосування матеріалів, які були видані з 

відкритими ліцензіями на різноманітних носіях; 

− сприяти розробці та використанню ВОР місцевими мовами і в 

різноманітних культурних контекстах для забезпечення їх 

адекватності та доступності; 

− підтримувати дослідження в галузі розробки, використання, оцінки та 

реадаптації ВОР; 

− сприяти пошуку, отриманню та спільному використанню ВОР, 

заохочувати розробку зручних інструментів для пошуку та отримання 

ВОР, специфічно адаптованих до конкретних потреб [14]. 

Кейптаунська Декларація Відкритої Освіти: «Відкриваючи майбутнє 

відкритим освітнім ресурсам», рекомендує такі напрямки розвитку політики 

використання відкритих освітніх ресурсів та поширення ідей відкритої освіти: 

1. Педагоги та учні. Ми закликаємо освітян і учнів брати активну участь 

у новому русі відкритої освіти. Участь передбачає створення, використання, 

адаптацію та поліпшення відкритих освітніх ресурсів; впровадження освітніх 

програм, побудованих на співпраці, пошуку й створенню знань, а також 

залучення до цього руху своїх товаришів та колег. Створення і використання 

відкритих освітніх ресурсів слід розглядати як невід'ємну складову освіти, яку 

слід всіляко підтримувати і заохочувати. 

2. Відкриті освітні матеріали. Ми закликаємо педагогів, авторів, 

видавців та організації розповсюджувати власні відкриті навчальні матеріали. 

Вони повинні ліцензуватися таким чином, щоб дозволяти кожній особі їх 

використання, доопрацювання, переклад, покращання та обмін. Ресурси 

повинні публікуватися у форматах, які полегшують як використання, так і 

редагування. За можливістю вони також повинні бути доступними для людей з 

обмеженими можливостями і для тих, у кого ще немає доступу до Інтернету. 

3. Відкрита освітня політика. Уряди, школи, коледжі, університети 

повинні зробити відкриту освіту своїм вищим пріоритетом. В ідеалі, освітні 

ресурси, створені на гроші платників податків, повинні бути відкритими. 



31 
 

Репозитарії навчальних матеріалів мають залучати відкриті освітні ресурси до 

своїх колекцій та популяризувати їх [15]. 

Чим же можуть бути корисні відкриті освітні ресурси для учасників 

навчального процесу та навчальних закладів? 

Викладачам відкриті освітні ресурси надають можливість: 

− ефективніше створювати навчальні курси, особливо з використанням 

мультимедійних ресурсів, що вимагають спеціальних технічних і 

медіанавичок; 

− дізнаватися про нові методики викладання предметів; 

− створювати ресурси спільно з колегами, а не поодинці; 

− вступати в професійні спільноти і обговорювати з колегами 

використання нових відкритих технологій і засобів, удосконалювати 

власну методику викладання; 

− адаптувати ресурси до місцевих умов, перекладати або 

локалізовувати їх [9, 11]. 

Навчальним закладам вони дозволяють: 

− продемонструвати навчальні та наукові програми більш широкій 

аудиторії; 

− залучити більшу кількість абітурієнтів; 

− знизити витрати на розробку навчальних ресурсів; 

− по-новому співпрацювати з громадськими та комерційними 

організаціями, в тому числі і з видавництвами, що публікують 

навчальні матеріали [9, 11]. 

Урядам і організаціям національного масштабу відкриті освітні ресурси 

надають можливість: 

− продемонструвати освітню систему своєї країни; 

− залучити студентів-іноземців (принаймні, до вищих навчальних 

закладів); 

− стимулювати проведення реформ в галузі освіти; 

− розробляти навчальні матеріали мовами національних меншин; 

− розробляти навчальні матеріали з урахуванням місцевих культурних 

особливостей; 

− організовувати співпрацю в міжнародному масштабі по створенню 

спільних освітніх ресурсів, що відповідають загальним потребам [9, 

11]. 

На практиці концепція відкритих освітніх ресурсів набула всесвітнього 

масштабу у 2001 році, коли Масачусетський технологічний інститут (MIT) 

запустив проект OpenCourseWare. Крім того, за минуле десятиліття значно зріс 

обсяг відкритих освітніх ресурсів, що надаються через університетські 

репозиторії: Прінстонський університет
1
, MIT

2
, Відкритий Університет

3
, 

                                                           
1
 http://hulk03.princeton.edu:8080/WebMedia/lectures 

2
 http://ocw.mit.edu/index.htm 

3
 http://www.open.edu/openlearn 

http://hulk03.princeton.edu:8080/WebMedia/lectures
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.open.edu/openlearn
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Єльський університет
4
, Університет Нотінгема

5
. Варто згадати і громадські 

ініціативи, наприклад, Connexions
6
, WikiEducator

7
 або P2P University

8
. 

В Африці та Океанії відзначимо ініціативи UCT Open Content
9
 

Університету Кейптауна, і OER Africa
10

, освітню мережу Австралії EdNA
11

 

(Educational Network Australia Online), яка створена за підтримки уряду та 

надає користувачам доступ до освітніх ресурсів, структурованих за рівнями 

освіти. 

Для отримання додаткової  інформації на сайті Каліфорнійського 

університету
12

 можна знайти всі ініціативи, що пов’язані з відкритими 

освітніми ресурсами на різних континентах, у навчальних закладах, приватних 

некомерційних компаніях, фондах і т. ін. 

Великі IТ компанії також реалізують масштабні проекти, які пов'язані із 

створенням, пошуком та розповсюдженням відкритих освітніх ресурсів. 

Серед них слід згадати Intel, Microsoft, Google. Наприклад, компанія Intel 

підтримує проект Літописи.ру
13

, Google відкрила проект «Академія Google»
 14

, 

в якому здійснюється пошук наукової літератури, включаючи прорецензовані 

статті, дисертації, книги, реферати і звіти, опубліковані видавництвами 

наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними 

закладами та іншими науковими організаціями. На освітньому порталі 

компанії Microsoft представлені пропозиції викладачам IТ-дисциплін з доступу 

до програмного забезпечення та освітніх ресурсів, а також програми і заходи, 

що сприяють підготовці сучасного IT фахівця. 

У бібліотеці навчальних курсів Microsoft
15

 представлений каталог 

російськомовних ресурсів, у якому зібрані та класифіковані навчальні курси та 

методичні матеріали з викладання інформаційних технологій, що розроблені в 

університетах і навчальних центрах, а також навчальні матеріали та книги для 

широкого кола розробників та IТ-фахівців. Ці матеріали, можуть безкоштовно 

використовуватися як для самостійного вивчення, так і для розробки власних 

курсів, за умови посилання на автора вихідних ресурсів. 

Російська Федерація та Україна приділяють пильну увагу політиці 

створення та розповсюдження відкритих освітніх ресурсів. У Російській 

Федерації функціонують муніципальні центри інформаційних технологій, що 

сприяють розвитку інформаційно-освітнього середовища всіх шкіл на 

відповідній території. 
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Серед найбільш важливих проектів згадаймо Єдину Інтернет-колекцію 

цифрових освітніх ресурсів
16

 (ЦОР). Цей проект був започаткований у 2006 

році та об’єднує матеріали, створені в рамках проекту «Інформатизація 

системи освіти». Метою створення Єдиної колекції цифрових освітніх ресурсів 

було зосередження в єдиному місці і надання доступу до широкого набору 

сучасних навчальних засобів, призначених для викладання та вивчення різних 

навчальних дисциплін. Всі ресурси надаються тільки для некомерційного 

використання в системі освіти Російської Федерації. Цифрові освітні ресурси 

Єдиної колекції забезпечені ліцензіями на право їх використання в освітньому 

процесі, а з метою дотримання авторських і суміжних прав доступ до ряду 

ресурсів можливий лише з території Російської Федерації. 

Портал «Єдине вікно доступу до освітніх ресурсів»
17

 був запущений в 

2005 році з метою інтеграції ресурсів федеральних порталів, порталів вузів, 

регіональних освітніх порталів шляхом створення інтегрального каталогу 

ресурсів та електронної бібліотеки навчальних та методичних видань. Зараз 

час портал «Єдине вікно» є одним з найбільш відомих проектів Рунету. 

Каталог порталу «Єдине вікно», у рубрикаторі якого є типи ресурсів «сайт 

вузу» і «сайт підрозділи вузу», містить інформацію про сайти більш ніж 1300 

вищих навчальних закладів та близько 2500 сайтів підрозділів вузів. 

Федеральний центр інформаційно-освітніх ресурсів (ФЦІОР)
18

 є одним з 

головних проектів Федеральної цільової програми розвитку освіти. Цей портал 

забезпечує каталогізацію електронних освітніх ресурсів різного типу. 

Майданчик ФЦІОР використовується для розміщення сервісів, 

рекомендованих до використання освітніми установами з такою структурою: 

− сайти шкіл − сервіс, що надає можливість створення і супроводу 

сайту навчального закладу з використанням конструктора сайтів; 

− електронна пошта − сервіс, що надає навчальному закладу - 

користувачеві сервісу «сайти шкіл» доступ до електронних поштових 

скриньок; 

− підтримка користувачів − сервіс, орієнтований на вирішення проблем 

користувачів, що виникають при використанні ресурсів і сервісів 

ФЦІОР. 

Багато вищих навчальних закладів Російської федерації мають досить 

добре розвинені інформаційні портали, які мають досить гарне інформаційне 

наповнення і підтримуються різноманітними сервісами [16]: 

− Вища школа економіки;
 19

 

− Московський фізико-технічний інститут;
 20

 

− Московський енергетичний інститут;
 21

 

− Новосибірський державний університет
 22
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− Санкт-Петербурзький державний університет інформаційних 

технологій, механіки та оптики;
 23

 

− Томський політехнічний університет.
 24

 

В Україні також зроблені важливі кроки до популяризації відкритих 

освітніх ресурсів. Так, Хартія університетів України, що була підписана у 

2009 році в Ялті, включає до списку найважливіших академічних свобод 

відкритий доступ до інформації, у тому числі до наукової інформації через 

розвиток відкритих електронних архівів (університетських, інституційних 

репозиторіїв), відкритих електронних журналів українських університетів та 

можливість підтримувати відносини зі своїми колегами в будь-якій частині 

світу [17]. 

Портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського НАН України
25

 надає у відкритому доступі журнали та збірки 

наукових праць, які видані в Україні. Він містить 0,7 млн. електронних версій 

статей з 1,7 тис. журналів. З 2011 року порталом проводиться рейтинговий 

розподіл видань за кількістю відвідувань користувачами з різними 

(унікальними) Інтернет-адресами. Загальноакадемічний портал наукової 

періодики Ніжинського державного університету ім.. Миколи Гоголя
26

 також 

надає повнотекстовий відкритий доступ до результатів наукових досліджень, 

здійснюваних за рахунок коштів державного бюджету України. 

Серед інших проектів слід також згадати електронний архів 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» eKMAIR
27 

- 

(Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository). Він накопичує, 

зберігає, поширює і забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-

викладацького складу, співробітників та студентів університету. Власні 

репозиторії мають Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 

(ARRChNU)
28

, Національний університет «Острозька Академія» (DSpace at 

UOSA)
29

, Донецький національний технічний університет (eDonNTUR)
 30

, 

Одеський національний університет ім. Мечникова (elONUar)
31

, Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна (eKhNUIR)
32

, Тернопільський 

національний технічний університет ім. Івана Пулюя (ELARTU)
 33

 і багато 

інших. 

У підсумку можна сказати, що головна перевага відкритих освітніх 

ресурсів полягає у тім, що вони можуть бути здатні стимулювати зміни в 
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освітній політиці. Цікавою у цьому аспекті є думка про те, що «…у даний час 

практично немає сенсу створювати освітні ресурси у сфері обов'язкової та 

вищої освіти і обмежувати до них доступ, з метою отримання комерційної 

вигоди. Сьогодні все більше авторів публікується відкрито, змушуючи інших, 

разом з видавцями, дивуватися, навіщо це було зроблено. Світ змінюється, а 

значить ділитися результатами власної діяльності – риса освітянина XXI 

століття» [12]. 

Положення Паризької декларації 2012 року серед інших, окрему увагу 

приділяють ліцензуванню відкритих освітніх ресурсів, як основному 

механізму забезпечення їх доступності. Так, Конвенція рекомендує: 

− сприяти розумінню та використанню основ відкритого ліцензування 

та сприяти повторному використанню, перегляду, перекомпонуванню 

і перерозподілу навчальних матеріалів в усьому світі за допомогою 

відкритого ліцензування, що передбачає наявність широкого кола 

структур, що забезпечують можливість різних видів використання, з 

дотриманням інтересів будь-якого власника авторських прав; 

− заохочувати відкрите ліцензування навчальних матеріалів, що 

видаються за рахунок державних коштів; 

− забезпечувати умови, за яких навчальні матеріали, розроблені за 

рахунок державних коштів, випускалися б з відкритою ліцензією (з 

будь-якими обмеженнями, які вони вважатимуть необхідними) з 

метою максимально підвищити віддачу від інвестицій [14]. 

Слід згадати, що світова спільнота вже більше 10 років розвиває так 

званий напрям «відкритих ліцензій», над змістом і механізмом використання 

яких працює організація Creative Commons. Creative Commons − це 

неприбуткова організація, яка прагне полегшити використання та створення 

похідних творів, дотримуючись авторських прав розробників. Вона розробила 

і оприлюднила кілька ліцензійних угод щодо авторських прав, відомих як 

«ліцензії Creative Commons». 

Ліцензії Creative Commons є інструментом управління винятковими 

правами на об'єкти інтелектуальної власності, а саме − об'єкти авторського 

права і суміжних прав. Creative Commons - це спроба створити ліцензійну 

модель, яка змогла б працювати в будь-якій країні. Діяльність цієї організації 

спрямована на те, щоб виробити певний стандарт у сфері відкритих ліцензій і 

усунути проблему несумісності, надаючи правовласникам можливість 

дозволяти використання їх творів і об'єктів суміжних прав невизначеному колу 

осіб по всьому світу. 

Головна мета Creative Commons − дозволити власникам авторських прав 

передати деякі з них  громадськості, і в той же час зберегти за собою інші 

права. Справа в тому, що згідно із законодавством більшості країн світу 

законами про авторське право всі права, як майнові, так і немайнові, належать 

авторам автоматично. Creative Commons роблять можливим передачу деяких 

прав громадськості за допомогою згаданого сімейства ліцензій, визнаних 

законодавством багатьох країн світу. 
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До сьогодні організація Creative Commons випустила три покоління 

ліцензій, остання редакція - 3.0 була прийнята в 2007 році. За приблизними 

оцінками, у світі налічується близько 500 млн. творів, опублікованих під 

ліцензіями Creative Commons. У даний час ведеться обговорення четвертої 

версії ліцензій, де будуть урегульовані питання, пов'язані із застосуванням у 

країнах Євросоюзу виняткових прав на бази даних, а також продовжена робота 

зі збільшення сумісності Creative Commons з іншими національними 

ліцензіями. 

Усі шість актуальних на сьогодні ліцензій Creative Commons мають 

багато важливих спільних рис. Кожна ліцензія зберігає авторські права автора 

твору, повідомляє, що сумлінне використання іншими людьми, перший 

продаж і право на свободу самовираження не будуть порушуватися цією 

ліцензією. Кожна ліцензія вимагає від користувачів творів отримувати дозвіл 

автора на будь-яку дію, які автор вирішить обмежити, наприклад, 

використання в комерційних цілях, створення похідного твору. Тобто ліцензія 

дозволяє користувачам твору (об’єкту), якщо вони дотримуються ваших умов, 

копіювати твір, поширювати його, демонструвати або виконувати його 

публічно, перекладати твір в інший формат як точну копію. 

Які ж ліцензії надає Creative Commons [18; 19; 20, c.33-36]: 

1. Ліцензія «Із зазначенням авторства» (Attribution) - CC BY. 

Ця ліцензія дозволяє іншим поширювати, 

переробляти, вносити зміни і використовувати роботу в 

якості джерела, в тому числі в комерційних цілях, за 

умови наявності посилання на оригінальне джерело. 

Використання цієї ліцензії рекомендується для забезпечення максимального 

поширення і використання ліцензованих матеріалів. 

2. Ліцензія «Із зазначенням авторства - Без похідних» (Attribution-

NoDerivatives)-CC BY-ND. 
Ця ліцензія дозволяє розповсюдження, як у 

комерційних, так і в некомерційних цілях, за умови 

відсутності яких би то не було змін і скорочень із 

зазначенням посилання на автора. 

3. Ліцензія «Із зазначенням авторства - Некомерційна - Зі 

збереженням умов» (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) - CC BY-NC-SA. 

Ця ліцензія дозволяє переробляти, вносити зміни і 

використовувати оригінальну роботу в якості джерела в 

некомерційних цілях, за умови посилання на автора та 

ліцензування створених на її основі матеріалів на 

аналогічних умовах. 

4. Ліцензія «Із зазначенням авторства - Зі збереженням умов» 

(Attribution-ShareAlike) - CC BY-SA. 
Ця ліцензія дозволяє переробляти, виправляти і 

розвивати дану роботу, у тому числі в комерційних цілях, 

за умови посилання на автора та ліцензування створених 
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на основі даної роботи матеріалів на аналогічних умовах. Ця ліцензія часто 

порівнюється з «копілефт», вільною ліцензією на відкрите програмне 

забезпечення. Всі нові роботи, що є похідними від оригіналу, повинні 

поширюватися під такою ж ліцензією, і, отже, будуть допускати їх комерційне 

використання. Ця ліцензія, наприклад, застосовується у Вікіпедії і 

рекомендується для творів, до яких включено матеріали з Вікіпедії. 

5. Ліцензія «Із зазначенням авторства - Некомерційна» (Attribution-

NonCommercial) - CC BY-NC. 

Ця ліцензія дозволяє переробляти, вносити зміни і 

використовувати вашу роботу в якості джерела в 

некомерційних цілях, і хоча для похідних робіт 

зберігаються вимоги щодо посилання на авторів та 

некомерційне використання, нові роботи не обов'язково ліцензувати на тих же 

умовах. 

6. Ліцензія «Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних» 

(Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) - CC BY-NC-ND. 
Вона дозволяє лише вільне поширення матеріалів, 

за умови посилання на автора, без можливості вносити в 

їх роботи будь-які зміни або використовувати їх у 

комерційних цілях. 

Creative Commons також виділяє такий вид ліцензування (механізм) як 

«Усі права скасовані» (No rights reserved) - CC0. 

CC0 надає бажаючим можливість відмовитися від будь-яких своїх 

авторських прав, наскільки це можливо в рамках існуючого законодавства. Як 

тільки автор або подальший власник роботи застосовує до неї ліцензію CC0, 

ця робота більше не належить йому ні в якому сенсі, що існує у законодавстві 

про авторське право. 

Всі існуючі ліцензії СС вимагають посилання на автора (авторів). Якщо 

правовласник не вказав, яким саме способом слід посилатися на авторів, це не 

означає, що таке посилання необов'язкове. У цьому випадку слід надати 

настільки повне посилання на автора, наскільки це можливо на основі наявної 

у вас інформації. В цілому, це означає дотримання п'яти положень: 

1. Якщо робота містить яке-небудь повідомлення про авторські права, 

внесені правовласником, то слід залишити це повідомлення без змін, або 

відтворити його у спосіб, що припустимий для формату вашої публікації. 

2. Необхідно навести ім'я автора, псевдонім, ім'я користувача і т. ін. При 

публікації в Інтернеті, бажано додати посилання на особисту сторінку автора, 

якщо вона існує. 

3. Слід процитувати назву роботи, якщо вона існує. При публікації в 

Інтернеті рекомендується додати до назви посилання на оригінальне джерело. 

4. Слід послатися на вид ліцензії CC, яку обрано автором для даної 

роботи. При публікації в Інтернет бажано додати до назви ліцензії посилання 

на сторінку з цією ліцензією на сайті Creative Commons. 
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5. При переробці або адаптації оригінального матеріалу, на додаток до 

всього вищезазначеного, потрібно вказати, що робота є переробкою або 

адаптацією [18]. 

 

Приклад: Адаптовано на умовах ліцензії CC-BY зі сайту 

http://creativecommons.org/licenses 20 грудня 2012 року; зміст цього сайту 

поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 3.0 

 

Зазначимо, що сайт Creative Commons має окрему сторінку, яка пов'язана 

з пошуком в мережі Інтернет матеріалів, які поширюються під відкритими 

ліцензіями: http://search.creativecommons.org. Однак слід пам'ятати, що ця 

сторінка не є пошуковою системою, це певний дороговказ для зручного 

доступу до пошукових служб інших незалежних організацій. 

В Україні тепер використання об'єктів права інтелектуальної власності, 

які поширюються на умовах вільних ліцензій вкрай ускладнено. Головним 

чином така ситуація обумовлена неготовністю українського законодавства 

сприймати електронні тексти ліцензій та посилання на такі тексти на сайтах, 

де автори розміщують свої твори, або навіть електронні тексти ліцензій, 

включені в дистрибутиви програмного забезпечення, як підтвердження факту 

надання правовласником користувачам певного обсягу прав. 

Зазначимо, що вже неодноразово робилися спроби створити законодавчу 

базу для забезпечення можливості використання відкритих публічних ліцензій. 

У 2005 і 2009 роках до Верховної Ради України було внесено проекти законів 

«Про використання відкритого програмного забезпечення в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування». Ці законопроекти мали ввести 

відповідну світовій практиці термінологію різних об'єктів і суб'єктів 

інформаційної сфери та визначити пріоритетні напрями інформаційної 

політики України щодо використання відкритих і пропрієтарних комп'ютерних 

програм в органах державної влади, місцевого самоврядування та державних 

навчальних закладах, однак вони були відхилені та зняті з розгляду. 

Як зазначають керівники українського порталу Creative Commons, «... на 

жаль, сьогодні юридична доктрина і законодавство не встигають дослідити і 

врегулювати суспільні відносини з приводу використання об'єктів права 

інтелектуальної власності, що виникають в умовах безперервного руху 

технологій. Одним з яскравих прикладів є правова неврегульованість і 

тотальне нерозуміння проблематики використання об'єктів «відкритої 

інтелектуальної власності» [21]. 

Заповнюючи законодавчі прогалини, державна служба інтелектуальної 

власності України видала «Рекомендації щодо застосування вільних публічних 

ліцензій на використання об'єктів авторського права і суміжних прав»
34

 і 

«Рекомендації щодо забезпечення правомірності використання комп'ютерних 

програм вільного користування».
 35
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Згідно з цими документами вільна публічна ліцензія це 

загальнодоступний договір приєднання, що дає особі, яка приєдналася до 

такого договору, безоплатний дозвіл на використання об'єкта авторського 

права і (або) суміжних прав певними способами на умовах, визначених цією 

ліцензією. 

Під договором приєднання треба розуміти договір, умови якого 

встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, 

який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до 

запропонованого договору в цілому без права запропонувати свої умови 

договору. 

Вільні публічні ліцензії передбачають приєднання до них шляхом 

учинення певних дій (зокрема відтворення, модифікації, розповсюдження 

комп'ютерної програми), які виражають волю особи встановити 

правовідносини, тобто приєднатися до умов вільної публічної ліцензії. 

Також положення зазначених рекомендацій визначають, що у разі 

придбання примірників об'єктів авторського права і (або) суміжних прав 

вільного використання ці об'єкти повинні бути забезпечені договором (або 

посиланням на нього), який підтверджує їх належність до об'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав вільного використання. 

Цей договір є примірником (електронним, у тому числі в складі файлу, 

що містить відповідний об'єкт авторського права і (або) суміжних прав, 

окремим файлом і (або) паперовим примірником) вільної публічної ліцензії 

або посиланням на її офіційний текст, який знаходиться в загальному доступі в 

мережі Інтернет. 

Умови приєднання до вільної публічної ліцензії визначаються 

відповідною ліцензією. Текст вільної публічної ліцензії може бути викладений 

мовою оригіналу або у вигляді, локалізованому постачальником, якщо така 

можливість передбачається ліцензією. 

У підсумку Служба інтелектуальної власності України, підкреслює, що 

вільні публічні ліцензії за формою і змістом можна вважати договором, 

вираженим як публічна заява, в якому суб'єкт авторського права і (або) 

суміжних прав визначає умови використання відповідних об'єктів. Зазвичай 

такі договори є невиключною, безкоштовною ліцензією і мають необмежені 

термін і територію дії. 

Як приклад такого ліцензування у сфері освіти України наведемо досвід 

Журналу «Інформаційні технології та засоби навчання»
36

, матеріали якого 

поширюються під ліцензією Attribution 3.0 Unported (тобто користувачі 

можуть читати, завантажувати, копіювати і поширювати контент з навчальної 

та наукової метою). 

У Російській Федерації 13-14 листопада 2012 відбулася Міжнародна 

конференція «IITE-2012. ІКТ в освіті: педагогіка, освітні ресурси та 
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забезпечення якості», у рамках якої було представлено доповідь «Нормативно-

правові проблеми застосування вільних ліцензій для поширення відкритих 

освітніх та наукових ресурсів у Російській Федерації». У цій доповіді було 

висвітлено діяльність з просування вільних ліцензій у Росії і підготування 

проекту відповідних поправок до частини IV Цивільного кодексу Російської 

Федерації, тому що в Російському законодавстві про авторське право також 

відсутнє чітке регулювання механізму використання відкритих ліцензій, 

подібних ліцензіям Creative Commons [22]. 

Автори доповіді відзначили, що чинна редакція Цивільного кодексу 

Російської Федерації в ряді випадків дозволяє правовласнику передати 

частину своїх прав третім особам або повністю відмовитися від них. 

Наприклад, на підставі статей 9 і 1229 Кодексу будь-яка особа, що володіє 

винятковим правом на об'єкт авторських або суміжних прав, може 

розпорядитися цим правом на свій розсуд, у тому числі й шляхом відмови від 

здійснення цього права. Таке розпорядження про вільне використання твору 

може бути ним зроблено, наприклад, на своєму інтернет-сайті у довільній 

формі. Однак даний механізм на практиці майже не використовується [23]. 

З вищезазначеного випливає, що проблеми закріплення правового 

режиму відкритих ліцензій у Росії й Україні однакові, хоча в Російській 

Федерації спостерігається більш активна робота законодавчих органів, 

громадських організацій та окремих громадян у даному напрямку. 

Наприклад, матеріали, розміщені на веб-сайті Президента Російської 

Федерації
37

 можуть вільно поширюватися у будь-яких засобах масової 

інформації без будь-яких обмежень, з посиланням на вказаний веб-сайт. 

Матеріали офіційного інформаційного порталу органів державної влади 

Республіки Башкортостан
38

 також доступні для користувачів глобальної 

мережі на умовах, що повністю відповідають умовам ліцензії Creative 

Commons Attribution 3.0 Unported. Подібним же чином дозволено 

використовувати матеріали офіційного порталу адміністрації Волгоградської 

області.
 39

 

Щоб довести доцільність використання ліцензій Creative Commons для 

вільного розповсюдження освітніх ресурсів у Російській Федерації дослідники 

наводять такі приклади: 

1. З 2005 року Московський державний інститут міжнародних відносин 

поширює матеріали, розміщені на веб-сайті www.mgimo.ru, за ліцензією 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5, що вимагає вказівки 

авторства та забороняє комерційне використання опублікованих творів або 

робіт, створених з їх використанням. 

2. Портал кафедри нових медіа та теорії комунікації факультету 

журналістики Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова
40
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публікує матеріали на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 3.0 

Unported, що дозволяє використовувати їх із зазначенням авторства ресурсу. 

3. Матеріали корпоративного порталу Національного дослідницького 

університету «Вища школа економіки» 
41

 можуть бути відтворені у будь-яких 

засобах масової інформації, в Інтернет або на будь-яких інших носіях 

відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution - ShareAlike 3.0 Unported 

(СС BY-SA). 

4. У рамках освітнього проекту Ради ініціативних груп і громадян 

Тюмені «Вільний університет» читаються науково-популярні лекції, 

організовуються публічні дискусії. Матеріали лекцій «Вільного університету» 

розміщені й поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-

ShareAlike 3.0 (CC BY-SA). 

5. Відкритий освітній проект «Theory & Practice» надає відеозаписи 

лекцій на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-

NoDerivs (CC BY-NC-ND) [20]. 

З повним списком суб'єктів, які використовують ліцензії Creative 

Commons у Росії можна ознайомитися на сайті Creative Commons Росія.
 42

 

Отже, ліцензії Creative Commons пропонують перевірений часом 

гнучкий і справедливий підхід до використання об'єктів авторського права у 

цифровому середовищі. Вони дозволяють авторам й іншим власникам 

авторських прав самим визначати основи подальшого використання їх творів, 

захищають їх від несанкціонованого використання і створюють легальне 

середовище для вільного обміну контентом. Користувачі ж одержують 

можливість використовувати інформацію за згодою авторів та інших суб'єктів 

авторських прав. Тому, у будь-якого навчального закладу є можливість 

приєднатися до руху Creative Commons й пропонувати співтовариству власні 

розробки під однією із запропонованих ліцензій. 

На завершення відзначимо, що в листопаді 2012 року інститут ЮНЕСКО 

з інформаційних технологій в освіті подав громадськості навчальний курс 

щодо створення і використання відкритих освітніх ресурсів. У навчальному 

курсі «Відкриті освітні ресурси» розглядається їх значення для сучасного 

освітнього процесу, описані методики пошуку і технології створення 

відкритого контенту, наведені найбільш успішні приклади глобальних 

репозиторіїв ВОР. Авторами курсу є Н.В. Дніпровська та Н.В. Комлева − 

викладачі Московського державного університету економіки, статистики та 

інформатики (МЕСІ). Курс доступний на сайті «Електронні курси ІІТО 

ЮНЕСКО»: http://lms.iite.unesco.org Отже кожен, хто цікавиться даною 

проблематикою, може ознайомитися з ним і, як наслідок, долучитися до ідей 

доступності та відкритості освіти 
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3. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

В освіті багатьох країн світу відбуваються або плануються зміни [1], які 

орієнтуються на підвищення її якості та зменшення фінансових витрат. 

Розв’язання цих проблем у США відбувається через використання 

найсучасніших інформаційних та мобільних технологій та поширення 

дистанційного навчання у освіті. Серед інших змін можна виділити ширше 

використання віртуальних класів, поширення впливу практиків на навчання 

через мережу, зміни щодо навчального тексту, який має стати інтерактивним 

тощо. 

Постійно з’являються нові технології та техніки, що спрямовані на 

покращання навчального процесу, такі, як [2]:  

 моделювання та моделі;  

 глобальне навчання для вивчення іноземних мов;  

 віртуальні тренажери, спеціалізовані калькулятори тощо;  

 зонди та датчики;  

 ефективне оцінювання;  

 презентації та мультимедіа;  

 електронні книжки;  

 електронні ігри. 

Всі ці світові тенденції вимагають від викладачів постійно підвищувати 

рівень своєї кваліфікації як професійної так і технологічної та перегляда свої 

методики проведення навчального процесу. 

3.1 Типи електронних засобів навчання  

Технологічне оснащення пересічного учня і вчителя постійно змінюється. 

Все більшого поширення набувають пристрої  мобільного зв'язку, які можна 

використовувати у навчальному процесі школи: ноутбуки, нетбуки, мобільні 

телефони, смартфони, IPad та інші. Всі ці зміни мають відбиватися на 

організації навчального процесу. 

На сучасному етапі можна використовувати різні форми та методи 

навчання, які мають свої переваги та недоліки: 

 Комп’ютерне навчання; 

 Віртуальні середовища або світи; 

 Комп’ютерні  та мережеві ігри; 

 Дистанційна підтримка навчального процесу; 

 Дистанційне навчання. 

Для комп'ютерного навчання характерний біхевіористський підхід, який 

може бути в окремих випадках реалізований через програмоване навчання. 

Його можна використовувати для вивчення фактів, засвоєння алгоритмів, 

тренування. На практиці зараз використовуються електронні підручники, 

комп'ютерні тренажери, тестування. Але це тільки частина навчального 

процесу у школі. 
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Створення комп’ютерних засобів вимагає чіткої постановки мети, вміння 

створювати сценарії навчання, складати тести. На даному етапі існують 

соціальні сервіси, що дозволяють учителю створювати невеликі навчальні 

програми навіть без вміння програмувати. Наприклад, можна використати 

Power Point та iSpring (http://www.ispring.ru/), або вибрати безкоштовну 

програму CourseLab (http://courselab.ru/) для створення подібних засобів. 

Віртуальні навчальні світи типу Second Life вимагають потужних 

каналів і, поки що, не мають широкого поширення в Україні та країнах СНД, 

Вони можуть використовуватись для організації синхронних ігор, але поки що 

не зовсім зрозуміла їх дидактична цінність. Зараз у Росії пропонується до 

використання новий віртуальний світ ВАкадемія (http://www.vacademia.com/), 

який можна використовувати безкоштовно у навчальному процесі. 

Комп’ютерні ігри у навчанні хоча й розглядаються як майбутнє освіти [3], 

але вимагають ще теоретичних доробок. Для створення гри зазвичай потрібна 

команда з фахівців у різних галузях і тому вчителі не мають змоги їх 

створювати без допомоги. 

Вчителям посильно створення дистанційної підтримки навчання, що 

характеризується доступністю, простотою, можливістю використовувати наявні 

ресурси та створювати власні розробки з використанням популярних 

соціальних сервісів.  

Прикладом системи дистанційної підтримки навчання може слугувати 

система, розроблена Лабораторією інформаційно-комунікаційних технологій 

(ЛІКТ) гімназії №17 м. Вінниці (http://disted.edu.vn.ua/), яка налічує на цей час 

понад 7000 уроків для 2-11 класів. Усі учні цієї гімназії мають вдома доступ до 

Інтернет та використовують систему для самостійної роботи. 

Дистанційне навчання відбувається з використанням LMS (Learning 

Management System - Система Управління Навчанням), у якій створюються 

інтерактивні курси або уроки. Навчання проходить під керівництвом тьютора, а 

вчитель виступає як наставник та координатор (локальний тьютор).  

3.2 Веб 2.0, соціальні сервіси, хмарні технології 

Web 2.0 (визначення Тіма О'Рейлі) – це методика проектування систем, які 

шляхом обліку мережевих взаємодій, стають тим краще, чим більше людей 

ними користуються. Особливістю Веб 2.0 є принцип залучення користувачів до 

наповнення і багаторазової перевірки контенту [4]. 

При цьому ми повинні враховувати, що [5]: 

 Інструменти Веб 2.0 не створені педагогами або спеціально для дітей та 

студентів. 

 Веб 2.0 інструменти вийшли з практики корпоративної, а не освітньої 

культури. Цілі створення інструментів в освіті та бізнесі не рідко бувають 

різні. 

 Відсутність освітньої філософії надихає розвиток інструментів Веб 2.0 та 

їх застосування. 

http://www.ispring.ru/
http://courselab.ru/
http://www.vacademia.com/
http://disted.edu.vn.ua/
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 Хоча принцип Інтернет - демократизація знань, він є досить абстрактним 

поняттям для педагогів, які формувалися на підручниках і звикли 

орієнтуватися на написані плани уроків. 

 Веб 2.0 не викликає особливого інтересу у представників педагогічної 

психології та педагогічної спільноти. 

 Веб 2.0 за визначенням носить тимчасовий характер - вже очікується 

поява Веб 3.0. Вчителі не бачать підстав для того, щоб витрачати свій час 

на освоєння мінливих сервісів і розробку на їх основі педагогічних 

технологій, які завтра можуть виявитися непотрібними. 

 Існує надто мало серйозних наукових матеріалів про Веб 2.0. Фактично, 

дехто в блогосфері відкрито нехтує наукою і вони є прихильниками 

антинаукового руху "мудрості натовпу". 

 За визначенням Веб 2.0 співтовариство не має лідера. Занадто часто не 

еквівалентні думки мають однакову вагу, тому що не потрібні докази або 

аргументи. 

 Існує незначна кількість матеріалів, написаних для педагогів стосовно 

конструктивного використання інструментів Веб 2.0. 

 Незалежно від того, наскільки просунуті і революційні будуть 

інструменти Веб 2.0, існує надто мало підстав для твердження, що їх 

використання призначене для перетворення середовища навчання. 

 Хочете ви цього чи ні, але акцент на інформацію підсилює пасивні 

педагогічні практики, 

 Хоча вони й можуть бути дійсно потужними або новаторськими 

додатками, вчителю просто не потрібні Skype, Google Earth або Second 

Life. Використання їх навряд чи може бути протиставленим звичайній 

шкільній практиці. Деякі найбільш вдалі приклади можуть просто 

розширити існуючі навчальні програми. 

Слід зазначити, що за нашого часу деякі з цих положень істотно змінилися. 

Педагогічне співтовариство серйозно займається методами застосування 

інструментів Веб 2.0 у навчальному процесі, що можна знайти в матеріалах 

блогосфери, і що буде показано нижче. Це, у свою чергу, впливає на 

педагогічні технології. 

Соціальний мережевий сервіс - віртуальний майданчик, що зв'язує людей 

у мережеві спільноти за допомогою програмного забезпечення, комп'ютерів, 

об'єднаних у мережу (Інтернет), та мережі документів (Всесвітньої павутини) 

[4]. 

Навчання є соціальним, люди бажають працювати разом, а не ізольовано 

один від одного. Соціальні сервіси в навчанні забезпечують глибину, 

ефективність і охоплення. 

Соціальні сервіси у формальному навчанні можуть бути використані для 

забезпечення зв'язку між учасниками навчального процесу, обміну 

посиланнями і ресурсами, що містять корисну інформацію, спільного створення 

контенту та співробітництва. 

Ефективне використання соціальних сервісів передбачає [6]: 
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1. Підтримку цілей навчання. 

2. "Мінімальну ефективну вартість" - найменшу кількість активностей для 

отримання бажаного результату навчання. 

3. Уміння пропонувати соціальні сервіси, з якими студенти можуть 

відчувати себе комфортно. 

4. Використання соціальних сервісів має бути регулярним, забезпечуючи 

дружне середовище. 

5. Заохочення участі в соціальному середовищі викладача. 

6. Підтримка інтересу студентів, запрошення експертів, професіоналів для 

спілкування. 

На першому етапі студенти можуть сприймати соціальні сервіси скоріше 

як розвагу або не відчувати себе комфортно, але час на адаптацію молоді зараз 

скорочується і вони швидко опановують пропоновані сервіси. 

Хмарні обчислення (англ. cloud computing), в інформатиці - це модель 

забезпечення повсюдного і зручного мережевого доступу на вимогу до 

загального пулу (англ. pool) обчислювальних ресурсів, які можуть бути 

оперативно надані й звільнені з мінімальними експлуатаційними витратами 

і/або зверненнями до провайдера [7]. 

Хмарні обчислення (програмне забезпечення як послуга чи SAAS) - це 

виконання програм, розташованих на зовнішніх серверах [8]. Зараз їх 

використання стає дуже популярним у навчальній практиці. 

При такому підході:  

 програмне забезпечення відстежується і контролюється;  

 управління версіями програмного забезпечення спрощуються;  

 небезпеки розповсюдження вірусів зводяться до мінімуму;  

 вихідні дані й отримані файли можна зберігати, управляти ними 

централізовано на серверах брандмауерів;  

 можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів. 

У число кращих програмних продуктів [9], які можуть використовуватися 

у навчальному процесі, входять Твіттер (1 місце), Google Docs (3 місце), 

програми ведення блогів (14 місце) і проведення вебінарів (45 місце) та інші.  

Дуже зручно в навчальному процесі використовувати сервіси Google. Таке 

є:  

 безкоштовним,  

 не вимагає підтримки,  

 має захищену конфіденційність,  

 централізоване зберігання,  

 доступ у будь-який час,  

 добрі фільтри,  

 учні вже їх використовують,  

 можливе використання мобільних пристроїв.  

На базі цих сервісів можна організовувати співпрацю учнів, створювати 

групи, вести блоги, працювати з документами, проводити опитування, 

створювати розклад, групувати усі події на одній сторінці. 
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3.3 Окремі хмарні технології 

Google нещодавно випустив Google Drive. Цей додаток можна встановити 

на комп'ютері й синхронізувати файли між комп'ютером й аккаунтом Google 

Drive. Документи Google є частиною Google Drive і все, що створено на Google 

Docs автоматично зберігається у вашому обліковому записі Google Drive. 

Додаток Google Docs є безкоштовним і дуже простим у використанні, він 

має зручний інтерфейс, дозволяє створювати документи, електронні таблиці та 

інші типи файлів і колекцій, а також завантажувати, управляти і зберігати 

файли і папки, обмінюватися ними, здійснювати у них пошук, переглядати 

завантажені файли різних типів, спільно працювати з документами і 

використовувати при цьому чат. 

Викладачі можуть використовувати Google Docs у навчальному процесі з 

метою [10]: 

 Розвитку співпраці групи і творчості; 

 Для оцінки, відвідування студентів та ін.; 

 Спільної роботи над письмовим завданням або документом; 

 Для створення вікторин та онлайн тестів; 

 Створення презентацій; 

 Для збору наукової інформації. 

Google почав експлуатацію API «Apps для навчальних закладів», який 

дозволяє освітнім закладам проводити налагодження додатків для своїх потреб 

та інтегрувати сторонні програмні засоби. Якщо Google не створить 

спеціального функціоналу для учнів, інша фірма може розробити навчальні 

додатки, які перетворять Google Apps на віртуальну навчальну систему [11]. 

Тwitter заснували у березні 2006 року Джек Дорсі, Біз Стоун, Євангеліє 

Уїльямс і Ноан Глесс. Суть Тwitter - це створення потоку повідомлень обсягом 

до 140 символів (мікроблоги) і вибірка із загального потоку своїх повідомлень 

(на ім'я автора або приналежності до професійної групи). Можливе 

використання мобільного телефону.  

Тwitter - це постійний анонс інформації в реальному часі за будь-якою 

галуззю або напрямом; експертні оцінки; ефективна система налагодження 

контактів. Він дозволяє:  

 розміщувати оголошення,  

 надавати посилання,  

 проводити опитування,  

 читати повідомлення видатних діячів науки, політики та ін.. 

У навчальному процесі Тwitter корисний для отримання даних, думок 

учнів; надання інформації, створення проблем і питань для обговорення, 

супроводу інформації авторитетного викладача або вченого та аналізу його 

діяльності.  

Twitter у навчальному процесі можна використовувати для зв'язку, 

організації, роботи з ресурсами, навичок письма, вправ [12]. 
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Twitter для зв'язку - це дошка оголошень, години роботи, координація, 

зворотний зв'язок на лекції, зв'язки з батьками, нагадування про подію, нотатки 

в класі, інформація про завершення завдання, опитування. 

Організаційна робота з Twitter – це формування бренду, оцінка джерел, 

профорієнтаційна робота, консультації з експертами і професіоналами. 

При роботі з ресурсами Twitter дозволяє здійснювати пошук ресурсів та 

інформації про історичних діячів, збирати дані, використовувати потік новин на 

іноземній мові. 

Формування навичок письма у Twitter здійснюється через граматичні 

вправи, різноманітні ігри слів і вправи щодо стислості (створити твір з 140 

символів). 

Twitter дозволяє організовувати різні вправи: вибирати цитату дня, 

відстежувати конференцію, бесіди за межами класу, обмін посиланнями, 

вивчення іноземної мови, створення газет з використанням хештегів як 

розділів, створення спільного вірша, де кожний студент пише один рядок, 

обмін короткими віршами, щоб висловити почуття щодо предмету, Twitter 

головоломки, знайти іноземних друзів з листування і багато іншого. 

Diigo є потужним інформаційним інструментом збору, зберігання та 

обміну. Ось лише деякі з можливостей Diigo [13]: 

 Зберігання адрес веб-сайтів і доступ до них з будь-якого комп'ютера. 

 Класифікація веб-сайтів, назв, нотаток, ключових слів, списків та груп. 

 Пошук через закладки. 

 Зберігання скріншотів веб-сайту для порівняння змін у часі. 

 Коментування веб-сайтів з підсвічуванням фраз. 

 Перегляд будь-якої анотації, зробленої іншими. 

 Коментар до закладок інших осіб або коментарі до ваших спільних 

закладок. 

Варіанти використання: особисті закладки студентів, якими можна 

користуватися з будь-якого комп'ютера, що підключений до мережі; списки 

закладок за темою для обговорення, створення спільних анотацій, коментарів; 

професійний розвиток педагогів; дослідження. 

Diigo виділяється як інструмент дослідження для збереження веб-сайту в 

списку, виділення важливої інформації просто на сайті, використання 

віртуальних стікерів для узагальнення важливих моментів і створення груп за 

близькими темами для співпраці. 

Pinterest схожий на соціальну мережу, яка дозволяє користувачам 

додавати (прикріплювати - "to pin") контент до їх онлайнових дошок оголошень 

[14] і ділитися цими знахідками з іншими людьми. Можна переглядати дошки 

(pinboards), створені іншими людьми. 

Pin - це зображення, яке додається на вашу дошку в Pinterest. Pin можна 

додати на дошку двома способами. Перший спосіб - безпосередньо з будь-якого 

сайту, за допомогою кнопки "Pin it" ("Прикріпити це"), яку потрібно 

попередньо встановити на панель інструментів браузера. Кожний pin, доданий 

за допомогою кнопки "Pin it", містить посилання на сайт, з якого було взято 
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зображення. Другий спосіб - завантажити зображення на вашу дошку в Pinterest 

зі свого комп'ютера і прикріпити до нього посилання на який-небудь веб-

ресурс. 

Крім створення власної дошки оголошень, ви також можете самі слідувати 

за іншими авторами. Якщо включити в своєму обліковому записі функцію 

"Following All", то у режимі реального часу вам буде показано все, що додають 

інші користувачі Pinterest на свої дошки. Якщо який-небудь користувач 

створить нову дошку, ви теж будете її бачити. Також можна слідувати лише за 

окремими користувачами, інтереси яких вам близькі. 

У навчальному процесі Pinterest можна використовувати для спільного 

розташування фотографій і відео з метою виконання завдань і проектів. 

Цифрове відображення карт пам'яті (наприклад, http://mindmeister.com) 

забезпечує гнучкість, співпрацю та мультимедійні вкладення. Є цілий ряд 

програмних засобів, платних і безкоштовних, призначених для цифрових карт 

пам'яті. 

Деякі рекомендації стосовно роботи з картами пам'яті [15] 

1. Увага головній темі: 

 організувати ваші ідеї навколо неї; 

 правильно вибрати макет для інформації; 

 встановити зв'язок між центральною темою та іншими пов'язаними з 

нею темами; 

2. Узагальнення інформації: 

 створити підрозділи, які дозволяють узагальнити найбільш важливі 

ідеї; 

 додати коментарі або примітки до будь-якої теми в разі потреби; 

3. Визначення найважливіших моментів. 

4. Використання наочних посібників та помічників: 

 включити зображення, які мають відношення до інформації; 

 додати відео і посилання для підтримки навчання; 

 використати кольори; 

5. Створення презентацій: 

 узагальнити досвід; 

 доставляти точну інформацію; 

 створювати нові і оригінальні ідеї; 

6. Зворотний зв'язок. 

Навчальні заклади зобов’язані заохочувати ведення викладачами своїх 

блогів [16]. Блогосфера сприяє відкритості - це простір для обговорення, обміну 

інформацією та спілкування один з одним. Блог викладача [17] - це критичний 

аналіз останніх публікацій, погляди на деякі проблеми, роздуми. Надалі 

інформація може перетворюватися на доповіді для конференцій, статті, заняття 

для учнів. Їх можуть бачити учні, колеги по роботі. Блоги мають можливість 

сказати вам, хто був на вашому сайті й прочитав сторінки вашого блогу. 

Написання подібних блогів змушує читати блоги інших дослідників.  
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3.4 Вплив хмарних технологій на освіту 

Хмарні технології дозволяють створювати персоналізовані уроки [18] з 

використанням таких підходів: 

1. Доставка інструкцій через мережу 

2. Збір та використання миттєвого зворотного зв'язку щодо 

взаєморозуміння студентів 

3. Видача варіантів завдань 

4. Автоматизація основних навичок для практики 

5. Практика навичок самостійної роботи 

6. Створення щотижневих списків "повинен зробити" і "можеш зробити" 

7. Попереднє тестування знань студентів перед кожним уроком 

8. Гнучкість 

9. робота студентів у власному темпі 

10. Створення диференційованих уроків 

І в той же час, ще й досі серед сучасних підходів до навчання провідне 

місце займає комбіноване (змішане) навчання (blended learning), перші згадки 

про яке за кордоном відомі з 1995 року. 

Ще у 2003 році Американське товариство з навчання та розвитку 

визначило комбіноване навчання як одну з десяти кращих тенденцій у навчанні. 

Тоді ж було висловлено припущення, що у найближчому майбутньому воно 

буде використовуватись у 80-90% усіх курсів.  

За оцінками фахівців американського консорціуму Слоан (Sloan) щорічний 

10% приріст дистанційного навчання у наступні 5 років буде відбуватися за 

рахунок комбінованого навчання. 

Понад 60% американських студентів вважає, що комбіноване навчання 

ефективніше за традиційне. 

Комбінація традиційного та дистанційного навчання дозволяє викладачеві 

використовувати сильні сторони кожного навчального середовища для 

досягнення навчальної мети. Кінцева мета комбінованого навчання – 

підвищення ефективності навчання з використанням систематичної оцінки 

взаємозалежних змінних та інтеграції засобів навчання. 

Комбінування навчання сприяє оптимізації ресурсів та часу, навчання стає 

більш відкритим, студенти мають можливість навчатися керувати своєю 

діяльністю та відчувати різні типи мотивації і, як правило, готові до успішного 

завершення курсу. 

Комбіноване навчання – це цілеспрямований процес здобування і 

формування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та поза 

аудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі 

використання і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного,  

дистанційного та мобільного навчання при наявності самоконтролю студента за 

змістом, часом, місцем, маршрутами та темпом навчання. 

Управління комбінованим (змішаним) навчанням здійснюється через LMS 

[19]: 
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1. Це управління навчанням під керівництвом інструктора (ILT). Однією з 

ключових особливостей програми навчання під керівництвом інструктора (ILT) 

є здатність забезпечувати повну взаємодію між викладачем і студентами. 

2. Це управління взаємодією учнів після завершення програми навчання. 

Студенти можуть продовжувати взаємодіяти, обговорювати тему і після 

закінчення навчального процесу, обмінюватися ідеями і матеріалами і 

продовжувати вчитися один у одного. Це допомагає розвивати сильну 

спільноту практики, яка може проводити навчання на підприємстві. 

3. Це ефективне управління навчальною діяльністю. LMS надають 

можливість керувати навчальним процесом і вести облік прогресу кожного 

студента 

4. Це управління віртуальним класом. Для цього в LMS інтегруються 

системи проведення вебінарів Webex, Wiziq, Goto-meeting, що дозволяють 

проводити різні синхронні заняття з віддаленими студентами. Для багатьох 

організацій такі класи стають одними з найважливіших компонентів у змішаних 

стратегіях навчання. 

5. Це адміністративне управління. LMS допомагає в управлінні 

реєстрацією студентів, формуванні групи, призначенні дисциплін і тьютора, 

генерації звітів. 

Велику роль у навчальному процесі відіграє пошук інформації. Легкість 

веб-пошуку створює ілюзію неефективності пошуку в базах даних, у тім числі 

бібліотечних. Дуже важливо навчити студентів розуміти, що таке ефективний 

пошук і як проводити його. 

Ознаки хорошого онлайн пошуку [20]: 

 Володіння навчальною дисципліною, ключовими словами, основними 

законами, методами й операціями. 

 Ретельний, багатоступеневий підхід. Пошук має різні фази, кожна зі 

своїми власними вимогами. Перший етап - це запит, вільне 

дослідження за заданою темою, визначення напрямку. Наступний етап 

- огляд літератури, студенти шукають ключові позиції з даної теми. 

Нарешті, збір доказів, студенти визначають первинні вихідні 

матеріали, які формують нові докази. Веб фактично дає доступ до 

багатьох - але не всіх – джерел, і знання, які з них доступні в 

Інтернеті, а які слід шукати в інших колекціях, має вирішальне 

значення для успіху пошуку. 

 Розуміння цінності джерел. Найчастіше, цей етап бере на себе 

викладач, пояснюючи, які джерела є потужними, а які – слабкішими і 

чому. Студенти мають навчитися обґрунтовувати свій вибір джерела. 

 Формування навичок оцінки та прийняття рішення. Корисно 

рекомендувати студентам порівнювати очікуваний і реальний 

результати пошуку і робити оцінку. Здатність до виявлення проблем в 

результатах пошуку і оцінки достовірності є однією з найважливіших 

навичок. Саме аналітичний підхід сприяє тому, що студенти 

починають розуміти необхідність багаторазового пошуку. 
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 Технічні навички розширеного пошуку - володіння доступними 

інструментами і фільтрами, що дозволяє студентам знайти те, що вони 

шукають. А технології надають можливість для візуалізації даних. 

Несформованість навичок пошуку, аналізу, критичного мислення і 

оцінки повноти та якості знайдених інформаційних ресурсів заважає 

проводити ефективне дослідження. 

Нині відбувається безперервний процес розширення масштабів 

використання соціальних сервісів у навчальному процесі, особливо на Заході. 

Це можна дослідити за такими даними [21]: 

 91% викладачів мають комп'ютери в класі; 

 Тільки 20% вважають, що вони вірно застосовують інформаційні 

технологій у навчальному процесі; 

 головним пріоритетом є використання Wi-Fi системи; 

 43% опитаних вчителів використовували онлайн-ігри в класі; 

 29% вчителів використовують соціальні мережі ... і 80% професорів. 

Основні причини використання інформаційних технологій у навчальному 

закладі [22]: 

 адаптуватися до різноманітних стилів навчання - 76% 

 підвищити мотивацію студентів - 77% 

 підвищення якості навчальних матеріалів - 67% 

Інші переваги: 

 60% студентів використовують цифрові підручники (40% у 2011 р.). 

 20% студентів використовують мобільні додатки для навчання. 

 Майже 67% студентів хотіли б використовувати свої мобільні 

пристрої для підвищення якості навчання – BYOD (принеси свій 

пристрій у клас)! 

 Майже 33% студентів вивчили хоча б один онлайн-курс. 

3.5 Вимоги до викладача 

Технології допомагають викладачам і студентам підвищувати 

ефективність навчального процесу. Це змушує педагогів шукати відповідні 

цілям навчання і аудиторії педагогічні технології і підбирати соціальні сервіси. 

З цією метою у педагога повинні бути сформовані такі вміння [23]: 

1. Інтернет пошук і дослідження - педагоги повинні знати, як зробити 

правильний інтернет-пошук, використовуючи пошукові терміни та 

модифікатори. Ця навичка необхідна для навчання, роботи і життя в цілому. 

Вони також мають бути спроможні навчити відповідним навичкам пошуку в 

Інтернеті своїх студентів, незалежно від того, яку дисципліну вони викладають. 

Вони мають знати, де знайти наукові роботи та такі роботи, що рецензуються, 

для використання. 

2. Використання додатків для підвищення продуктивності. Педагоги 

повинні знати, як створювати, редагувати й змінювати документи, створювати 

презентації та електронні таблиці для підвищення своєї продуктивності і як 
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показати студентам їх ефективне застосування у своїй дисципліні. Викладачі 

також повинні знати, як використовувати цифрові календарі, списки справ і 

багато іншого, що сприяє ефективному управлінню часом. 

3. Отримання технічної допомоги. Викладач повинен знати, як шукати 

допомогу в меню програмного забезпечення, як знайти форуми допомоги і 

методичні вказівки з технологій для користувачів. 

4. Пошук безкоштовних ресурсів. 

5. Соціальні сервіси. Як правильно використовувати соціальні сервіси для 

навчання і роботи, як захистити себе, питання кіберзалякування, спілкування з 

іншими людьми вашої професії (персональна навчальна мережа). Чимало 

педагогів використовують соціальні сервіси для свого особистого життя, але не 

достатньо використовують їх у своїй професійній діяльності. 

6. Цифрове громадянство. Етикет соціальних сервісів. Як правильно 

використовувати Інтернет, написати повідомлення або блог. 

7. Охорона і безпека. Педагоги повинні знати про антивіруси, спам, фішинг 

для свого власного захисту і навчити цьому своїх студентів. 

8. Основи роботи з обладнанням та усунення неполадок. Знати назви 

різних технологій, як виконати невеликий ремонт, можливі несправності Wi-Fi, 

мережі, операційної системи і т. ін. 

9. Резервне копіювання даних. 

10. Пошук програм та програмного забезпечення. Як знайти, оцінити і 

використати додатки для навчального процесу. Як знайти якісні, безкоштовні 

альтернативи платного програмного забезпечення. При цьому, мета уроку має 

бути на першому місці. 

11. Авторське право та посилання на джерела. Педагоги повинні 

використовувати положення про авторське право і знати, як інтегрувати чужу 

роботу в свої навчальні матеріали. 

Як зазначалося вище, викладач повинен володіти технікою пошуку 

інформації в мережі і вчити цьому студентів. Деякі рекомендації до пошуку 

[24]: 

1. Перед пошуком необхідно визначити, що необхідно знайти. Необхідно 

шукати предмет пошуку, а не саме питання 

2. Визначте результати швидкого пошуку через Google, Bing, Yahoo. 

3. Використовуйте розширений пошук Google 

4. Створіть Google Alerts. Якщо пошук за деякими темами здійснюється 

часто, це сервіс буде оповіщати про появу нової інформації. Щоразу новий 

зміст індексується і повідомляється про появу нової інформації електронною 

поштою або RSS Reader. 

5. Google Books є гарним місцем для пошуку книг і журналів, які можна 

переглянути безкоштовно в Інтернет і зберегти на книжковій полиці, доступ до 

якої можна дати студентам. 

6. Sweetsearch.com - це пошукова система, яка шукає тільки такі сайти 

(близько 35 000), які були схвалені командою бібліотекарів, учителів та 

експертів. 
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7. Wolfram Alpha - обчислювальна пошукова система і може бути 

використана для багатьох функцій пошуку. 

8. Twurdy є пошуковим інструментом, який автоматично відображає 

читаність результатів пошуку для Вас. Є три типи Twurdy пошуку, просто 

Twurdy, Simple Twurdy і Twurdy з Pop. Twurdy - пошук за допомогою базового 

алгоритму Twurdy із середньою швидкістю і середнім результатом. Simple 

Twurdy - пошук за допомогою простого алгоритму Twurdy з високою 

швидкістю, але менш точними результатами. Twurdy з Pop - пошук з 

використанням найбільш складних алгоритмів Twurdy, які включають в себе 

популярність слова в тексті, має більш повільну швидкість, з більш точним 

результатом. 

9. Google Scholar є одним з менш відомих інструментів Google, 

призначений для пошуку в наукових журналах і патентній документації. 

10. Google, Bing, Yahoo не вирішують усі проблеми пошуку, необхідно 

додатково шукати по базах даних та бібліотечних системах. 

Ми живемо в цифровому світі, де циркулюють великі обсяги інформації, і 

якщо ми не опануємо мистецтвом фільтрації, то станемо жертвами 

дезінформації та інформаційного перевантаження [25]. На жаль, цей процес не 

піддається алгоритмізації і повністю залежить від ерудиції та інтуїції автора 

пошуку. 

 При пошуку, необхідно думати про те, які слова можуть бути на 

сторінці, що шукаємо, про можливі відповіді. Намагайтеся знайти 

альтернативну точку зору. 

 Не зупиняйтеся на єдиному пошуку. 

 Перегляньте третю і наступні сторінки пошуку, сформулюйте нові 

запити з урахуванням отриманих результатів 

 визначте, чи є результат пошуку в Інтернеті точним, неточним, або 

навмисно вводить в оману. 

 Подивіться на автора і зробіть пошук за іменем автора. 

Використовуйте для цього Whois та інші інструменти. 

 Шукайте джерела на спірні твердження сайту. Дізнайтеся, що інші 

говорять про це. 

 Навчіться швидко приймати рішення за результатами пошуку, 

засвойте методи роботи куратора змісту [25]. 

Висновки 

Розглянутий матеріал показує, що хмарні технології починають відігравати 

велику роль у навчанні, як традиційному, так і дистанційному. Проводяться 

щорічні рейтинги соціальних сервісів, які знайшли застосування в навчанні. 

Практично у кожному такому сервісі можна знайти чимало публікацій про 

методи їх застосування в навчальному процесі. Все це дозволяє практично 

будь-якому викладачу через соціальні мережі типу ВКонтакте, Однокласники, 

Facebook отримати доступ до цих публікацій. Слід зазначити, що істотно 
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спрощено процес отримання аккаунту до цих соціальних сервісів, а самі сервіси 

стали простими у використанні. 

У свою чергу, нові методи і способи застосування соціальних сервісів 

починають впливати на педагогічні теорії, особливо на такі, які були 

популярними у минулому столітті. 

Це говорить про те, що справа з удосконалення навчального процесу за 

рахунок застосування соціальних сервісів йде знизу, від викладачів. 
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4.ПЕРСОНАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Перші кроки до визначення сутності та структури персонального 

навчального середовища (ПНС) у 2005 році зробив Скотт Уїлсон. Він називав 

цю концепцію «майбутній віртуальний навчальний простір». Згодом в 2006 

році вчений сформулював наступні ідеї персонального навчального 

середовища, як явища, що змінить традиційну освітню систему [1]: 

 Треба сконцентруватися на тому, щоб координувати зв'язки між 

службами і користувачами, а не об'єднувати інструменти в межах 

відповідної інформації (контексту). Потрібно використовувати 

інструменти різних компаній, не прив'язуючись до одного 

виробника. Уїлсон зазначає, що це більш сумісне з компетентнісним 

підходом до навчання і дозволяє об'єднати свій досвід у рамках 

навколишнього середовища включаючи освіту, роботу і приватне 

життя; 

 Будь-який користувач повинен аналізувати інформацію, створювати 

її і використовувати в цілях задоволення своїх потреб. ПНС дозволяє 

поширювати інформацію без обмеження будь-якою системою 

(наприклад, середовищем навчального закладу); 

 ПНС у перспективі уніфікує платформи різних інструментів і 

приведе їх до загального стандарту; 

 На відміну від віртуального навчального середовища, ПНС 

спрямоване на спільне використання та спільну роботу над 

ресурсами; 

 ПНС дозволяє фільтрувати інформацію в межах відповідного 

контексту і організовувати взаємодію між людьми та їх групами; 

 ПНС точніше реалізує концепцію неформального навчання протягом 

усього життя. 

Слід зазначити, що в сучасній науковій літературі досі немає єдиного 

уявлення про зміст ПНС, хоча багато авторів і намагаються дослідити її 

сутність. 

Джордж Сіменс розглядає ПНС з такої позиції [2]: «Воно (середовище) не 

є структурним об'єктом, програмою або системою управління навчанням. За 

своєю суттю - це набір інструментів, пов'язаних концепцією відкритості, 

здатності до взаємодії і управління з боку учня. Персональне навчальне 

середовище складається з двох елементів: інструменти та концептуальні 

поняття. Проблема в тому, що ми намагаємося обговорювати персональне 

навчальне середовище так, як би воно було виключно об'єктом на кшталт LMS 

або CMS. Але якщо ці середовища існують, то вони надто персоналізовані. Моє 

середовище може сильно відрізнятися від середовища колеги і складатися з 

дуже різних наборів інструментів». 

Дейв Кормьє визначає, що ПНС допомагає студентам управляти своїм 

навчанням [3]. 
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Американські фахівці асоціації «Educause» визначають ПНС як 

інструменти, спільноти і послуги [4], які складають освітні платформи 

студентів з метою спрямування власного вчення і досягнення освітніх цілей. 

Також вони відзначають, що термін «персональне навчальне середовище» 

охоплює весь набір ресурсів, які використовує студент, щоб відповісти на 

конкретне питання, проілюструвати процеси, забезпечити пошук і обробку 

інформації. Подібної думки дотримується Сандра Шаферт [5]: «... це набір 

соціальних інструментів, які зібрав студент з метою задоволення відповідних 

навчальних потреб». 

Мішель Мартін [6] вказує на те, що ПНС це не тільки інструменти web 

2.0, а й люди, газети, журнали, книги, відвідування конференцій, спілкування 

між людьми в реальності. 

Існує схожа точка зору на розглянуте поняття, згідно з якою ПНС це 

сукупність ресурсів, необхідних людині для того, щоб знайти відповіді на різні 

питання, створити потрібний контекст для навчання та проілюструвати 

досліджувані процеси. Тому ПНС - це не конкретний додаток або служба, а 

особливий підхід до реалізації процесу навчання. 

Таким чином, вітчизняні та зарубіжні дослідники до сих пір не дійшли 

єдиної точки зору щодо змісту поняття «персональне навчальне середовище». 

Аналіз публікацій О.Д. Патаракіна, В.М. Кухаренка, Джорджа Сіменса, Стівена 

Даунса [7-10] дозволяє виділити наступні підходи щодо поняття ПНС (мал. 1): 

 це соціальні сервіси (сервіси web 2.0), які використовує людина для 

організації своєї роботи; 

 можна розглядати як прояв неформального навчання студента;  

 формується за допомогою соціальних сервісів; 

 це не тільки соціальні сервіси, а й альтернативні джерела інформації - 

книги, газети, телебачення, люди. 

 
Рис.1 Персональне навчальне середовище 
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Слід зазначити, що учасники масових відкритих дистанційних курсів, які 

проводили Стівен Даунс і Джордж Сіменс, також намагалися описати своє 

уявлення про ПНС за допомогою діаграм і малюнків. Їх уявлення можна 

об'єднати за такими ознаками: орієнтовані на інструменти, орієнтовані на 

людину, орієнтовані на навчальну діяльність і змішані. Ось приклад [11] (рис.. 

2): 

 
Мал. 2 Персональне навчальне середовище [11]. 

 

 
Рис. 3 Персональне навчальне середовище викладача іноземної мови 
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Слід зазначити, що термін «персональне навчальне середовище» треба 

розглядати з позиції взаємного проникнення трьох елементів, які складають це 

поняття - «персональне», «навчальне» і «середовище». Частина «персональне» 

означає те, що процес навчання в мережі має певні цілі. Іншими словами можна 

сказати, що в ході роботи студент визначає свої власні «персональні» навчальні 

цілі і відповідно до цих цілей особа використовує власні (персональні) джерела 

інформації. Для пошуку, обробки і створення інформаційних ресурсів вона 

використовує відповідні соціальні сервіси web 2.0, які налаштовані 

«персонально» під ці цілі. Наприклад, в twitter ви самі вибираєте за якими 

людьми слідувати, задаєте особливі (власні) умови пошуку інформації. Крім 

того, соціальні сервіси web 2.0, які використовує студент теж можуть бути 

різними, а в разі їх однаковості вони можуть використовуватися по-різному 

(для пошуку або обробки або створення інформації). 

Елемент «навчальне» означає, що в цьому середовищі відбувається 

процес навчання. Оскільки ПНС - термін, який з'явився в дистанційному 

навчанні, то тут доречно сказати, що він, в основному, стосується самостійної 

роботи студента. Тому елемент «навчальне» підкреслює, що це середовище 

сформоване з конкретними «навчальними» цілями, і якщо особа його формує, 

то воно прагне досягти цих цілей за допомогою роботи з відповідною 

інформацією. Останнім часом цей термін відносять і до куратора змісту, 

діяльність якого – це практично «навчання протягом життя» 

Остання частина - «середовище» - описує деякий простір, в якому 

досягаються певні навчальні цілі. Тобто, дослідники мають на увазі набір 

певним чином пов'язаних між собою умов, які можуть впливати на людину. 

Близьким до ПНС є поняття «інформаційно-навчальне середовище». 

Під ним розуміють сукупність умов, що забезпечують навчання: 

 Наявність системи засобів «спілкування», яка слугує як для 

зберігання, структурування та подання інформації, що становить зміст 

накопиченого знання, так і для її передачі, переробки і збагачення; 

 Наявність системи самостійних інструментів для роботи з 

інформацією; 

 Наявність інтенсивних зв'язків між учасниками навчального процесу - 

як вертикальних, так і горизонтальних. 

Тому ставлення до цього явища, напевно, слід визначити з використанням 

понять «інформація», «інформаційний простір» і «інформаційне середовище». 

Поняття «Інформаційний простір» не рівнозначно інформаційному середовищу: 

існуючи в одному і тому ж інформаційному просторі, людина може переходити 

з одного інформаційного середовища в інше. Людина може одночасно 

перебувати в різних інформаційних середовищах. Однією з особливостей 

інформаційного середовища є те, що будь-який інформаційний простір надає 

можливість отримання необхідних для нього даних, відомостей, гіпотез, теорій 

і т.п. [12]. 
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Тому, ПНС - це скоріше власне інформаційне середовище, яке будує 

навколо себе людина, з метою задоволення власних навчальних потреб 

(досягнення відповідних навчальних цілей), а інструменти web 2.0, в цьому 

аспекті, виступають лише одним з допоміжних засобів організації власного 

інформаційного середовища. Термін «персональне», перш за все, означає, що 

навчальні цілі у кожної людини свої власні (читай - «персональні»), значить й 

інформаційне середовище стосовно навчальних цілей - теж буде персональне 

[7]. 

В університетах для організації дистанційного навчання використовують 

системи управління навчанням (LMS), де створюється віртуальне навчальне 

середовище (VLE – virtual learning environment). Ці системи надійні, студенти та 

викладачі до них звикли. Але VLE не достатньо гнучкі для персоналізації 

студента та відключені від хмарної інформації. Ці середовища забезпечують 

повний контроль протягом навчання і зникають у студента після закінчення 

навчального процесу. 

Орієнтовний алгоритм створення ПНС може бути таким: 

• Створіть акаунт на Gmail.com, Twitter.com, Facebook.com. 

• Створіть свій блог (наприклад http://blogger.com), напишіть про себе. 

• Зареєструйтеся в співтоваристві ning (наприклад, 

http://www.elearningpro.ru/). 

• Створіть свої канали на Diigo, Delicious, Google Reader. 

• Напишіть свій блог (бажано з посиланнями). 

• Підключіть користувачів з Твіттера. 

• Розкажіть про ваш блог (twitter, ning). 

• Створіть свою мережу зв'язків (twitter, RSS, facebook). 

• Вивчайте особливості ваших інструментів. 

• Слідкуйте за змінами через igoogle netvibes.com 

ПНС викладача дистанційного навчання та студента наведені на рис. 4 та 

рис. 5. У першому випадку опитування проводили серед учасників конференції 

«Дистанційна освіта в Україні 2011», у другому випадку – студентів молодших 

курсів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

Кількість опитуваних була понад 100 осіб. Це показує, що не всі студенти 

мають знання та навички щодо ефективного використання соціальних сервісів 

для створення ПНС для забезпечення свого навчання, отже викладачам треба 

приділяти велику увагу формуванню ПНС студента.  
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Рис.4 Персональне навчальне середовище викладача 

 
Рис.5 Персональне навчальне середовище студента 

ПНС відіграє значну роль у конструктивістських та коннективістських 

дистанційних курсах (рис. 6).  

Проведені відкриті курси "Дистанційне навчання від А до Я"
43

, 

"Проектування дистанційного курсу"
44

 з використанням коннективістського 

підходу відрізнялися низькою активністю слухачів, а в останньому курсі 

довелося повністю перейти на конструктивістських підхід. Зрозуміти причину 

низької активності можна з розгляду ПНС. На рис. 7. наведена крива розподілу 

числа учасників стосовно числу використовуваних соціальних сервісів для 

дистанційного курсу "Дистанційне навчання від А до Я". Як бачимо, 

нормального розподілу не спостерігається, основна кількість слухачів курсу 

                                                           
43

 http://elaz.wikispaces.com/ 
44

 http://dl.kharkiv.edu/course/view.php?id=17 

http://elaz.wikispaces.com/
http://dl.kharkiv.edu/course/view.php?id=17
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володіють тільки трьома соціальними сервісами. Слід зазначити, що 

ВКонтакте, Однокласники та Youtube з розгляду були виключені, тому що вони 

у навчальному процесі, як правило, не використовуються. 

 

http://e4innovation.com/wp-content/uploads/2012/07/ple_vle.jpg 

Рис. 6 Роль ПНС у дистанційному навчанні  

 

 
Рис. 7 Крива розподілу соціальних сервісів курсу "Дистанційне навчання від А 

до Я" 

Не краща ситуація була й у відкритому курсі "Проектування дистанційного 

курсу" (рис. 8), але слухачі цього курсу, у більшості, планували створити свій 

курс. Тому тьютори були змушені від коннективістської частини курсу 

відмовитися і зосередитись суто на навчанні слухачів створенню дистанційного 

курсу.  

http://e4innovation.com/wp-content/uploads/2012/07/ple_vle.jpg
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Рис. 8 Крива розподілу соціальних сервісів курсу "Проектування дистанційного 

курсу" 

На відкритий дистанційний курс "Куратор змісту"
45

 підписалися, у 

порівнянні з попередніми курсами, більш досвідчені викладачі, і це можна 

побачити на рис. 9. У перебігу навчання вони повинні були засвоїти понад 10 

нових соціальних сервісів, і це виявилося для них досить складним, що вказує 

на певні проблеми у засвоєнні нових сервісів. 

 
Рис. 9 Крива розподілу соціальних сервісів курсу "Куратор змісту" 

Близьке до нормального розподілу значення отримано для учасників 

конференції "Дистанційна освіта в Україні 2011" (рис. 10), але й тут 

спостерігається невелика кількість використовуваних соціальних сервісів. 

Таким чином, коннективістські дистанційні курси можна проводити за 

умови сформованої групи студентів-магістрів або викладачів, які заздалегідь 

підготовлені до такого навчального процесу і після вивчення курсу мають 

скласти іспит. Для підготовки студентів та викладачів треба провести окремий 

курс з формування ПНС, вміння вчитися самостійно та працювати в команді. 

                                                           
45

 http://dl.kharkiv.edu/course/view.php?id=198  

http://dl.kharkiv.edu/course/view.php?id=198
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Рис. 10 Крива розподілу соціальних сервісів учасників конференції "ДО в 

Україні-2011" 

ПНС - це не тільки комфортне середовище для здійснення діяльності, але 

й засіб створення персональної навчальної мережі (ПНМ), - мережі, де ми 

можемо взаємодіяти не тільки з нашими прямими колегами, але й з їх 

партнерами по спільній діяльності та їх навчальними ресурсами. Це істотно 

розширює наше коло спілкування, дає можливість одержувати набагато більше 

професійної інформації. Ця ПНМ постійно змінюється, але практично на будь-

якому етапі є постійні зв'язки, які сприяють створенню «спільноти практиків». 

«Спільноти практиків представляють собою групи людей, які захоплені 

комплексом проблем конкретної теми, поглиблюють свої знання і досвід у цій 

галузі, взаємодіючи між собою на постійній основі» (визначення Вегнера, 2002) 

[13]. 

ПНМ можна розглядати  як «зону найближчого розвитку», яку визначив 

Л.С. Виготський [14]. На його думку, взаємодія із соціальним середовищем, у 

тому числі з іншими особистостями, має важливе значення для сприяння 

когнітивному росту і придбання знань. Навчання передбачає відповідну 

соціальну природу і процес, при якому студент зростає в інтелектуальному 

житті. Правильно спроектована ПНМ істотно полегшує навчальний процес, 

вона повинна бути простою та ефективною. 

На базі ПНС і ПНМ може розвиватися краудсорсінг, ідея якого була 

запропонована Джеффом Хоу в 2006 році як об'єднання моделі Вікі і 

аутсорсінгу [15]. За Хоу, кваліфіковані однодумці співпрацюватимуть через 

Інтернет для надання дешевих послуг різним організаціям. 

Прикладом краудсорсінгу може бути педагогічне проектування 

інноваційних дистанційних курсів, до яких повинні бути залучені фахівці 

різних напрямків. Така розробка дистанційного курсу забезпечує високу якість 

при низьких фінансових витратах. 

Десять порад для використання ПНМ [16]: 

1. Зберігати дух співробітництва, як рушійну силу. ПНМ - це мережа для 

спільної роботи, де важливо не те, що повинні отримати, а те, що 

повинні дати. Співпраця створює спільну платформу і дозволяє бачити 

ваші інтереси. Соціальна відповідальність є кращою мотивацією. 



64 
 

2. Зареєструватися в інтернет-спільнотах Edmodo, або Ning і створити 

власні віртуальні простори. 

3. Зареєструватися в групах Meetup, Google +, Skype, ВАкадемії. 

4. Бути маяком світла. ПНМ це відкритий обмін інформацією. 

5. Ставити запитання. 

6. Бути активним учасником. 

7. Дотримуватися мережевого етикету 

8. Створити професійні та особисті акаунти. 

9. Створити цільову сторінку. Це гарна ідея, об'єднати всі акаунти на 

цільовій сторінці. Це простір, де можна демонструвати свої проекти. 

10. Залучати новачків. 

Інструменти і стратегії для налагодження продуктивної ПНМ [16]: 

1. Використовуйте закладки посилань Diigo, Evernote, pocket або delicious. 

2. Використовуйте Google Reader 

3. Створюйте власну платформу блогів на WordPress або blogger.com. 

4. Поділіться на Twitter посиланнями. Twitter це король інформації на 

даний момент. Все може змінитися з технологією, але Twitter є 

найбільш часто використовуваним інструментом серед учених для 

розширення ПНМ. LinkedIn, Facebook і Google+ також забезпечує 

доступ до різних типів мереж. 

5. Розгляньте свої ролі, свій стиль роботи при розробці конкретного 

підходу до вашої ПНМ. 

6. З'єднайте свої ресурси. Такі програми, як HootSuite дозволяють 

об'єднати всі облікові записи соціальних медіа в одному інтерфейсі. 

7. Пройдіть безкоштовний курс, щоб дізнатися про ПНМ. 

8. Будьте в курсі нових інструментів.  

9. Спрощуйте вхід до системи. Ви зможете прискорити процес входу до 

системи за допомогою установки додатків управління паролями. 

10. Створюйте навчальний клас у мережі. Поділіться своїми власними 

знаннями з іншими педагогами на сайті або блозі. 

Таким чином, відбір інструментів для ПНС -  справа суто особиста, 

залежить від цілей автора. Але чим багатше це середовище, тим більше 

навчальних можливостей з'являється у користувача Інтернет. Тому 

рекомендується його постійно розвивати з урахуванням нових можливостей 

соціальних сервісів. 

Ідея ПНС полягає в тому, що студенти повинні бути активними та 

користуватися одразу безліччю інформаційних ресурсів, систематизувати і 

порівнювати отримані знання, і навіть, на сам кінець, самостійно створювати 

нові джерела інформації. При такому підході відповідальність за навчання лягає 

на плечі самих студентів, і вони самі направляють його хід, що, в ідеалі, робить 

навчання більш значущим, приємним і цікавим. 

Основні підходи, що сформувалися до поняття і структури ПНС можна 

сформулювати наступним чином: 
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 Це ті соціальні сервіси, які використовує користувач для організації 

своєї роботи (з метою задоволення освітніх потреб); 

 Це не тільки інструменти web 2.0, а й люди, газети, журнали, книги, 

відвідування конференцій, спілкування між людьми в реальності, все, 

що використовує людина для навчання; 

 ПНС - це не конкретна програма або служба, а особливий підхід до 

реалізації навчання, у тому числі з використанням сервісів web 2.0 [7]. 

Термін «персональне навчальне середовище» безпосередньо пов'язаний із 

самостійною роботою слухача в мережі і точніше представляє собою 

інформаційне середовище, яке сформовано згідно з поставленими навчальними 

цілями, з використанням сервісів web 2.0. Сервіси Web 2.0 не є ототожненням 

поняття «персональне навчальне середовище» - вони виступають засобом його 

формування [8]. ПНС дозволяє формувати персональну навчальну мережу. 

Середовище і мережа постійно змінюються під впливом використання нових 

соціальних сервісів і включення в свою мережу нових вузлів (людей, 

інформаційних джерел). 
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5. ЕЛЕКТРОННА ПЕДАГОГІКА 

За нашого часу об'єктивний процес інформатизації усіх сфер людської 

діяльності призвів до нової суспільної формації, названої інформаційним 

суспільством (постіндустріальним, знаннєвим суспільством). Класична 

педагогіка, починаючи з Я. Коменського, на класній формі навчання добре 

обслуговувала індустріальну епоху, але стала неадекватною змінам 

інформаційного суспільства і тому виявилася потреба у розробці нової 

парадигми, нових підходів до освіти. Стали явно непридатні настанови 

стосовно таких компонентів парадигми освіти індустріального суспільства, як: 

освіта для суспільного виробництва; вчення у молодому віці, як ресурс на все 

життя; педагог передає знання і стоїть над студентом; стабільна структура і 

обсяг навчальних дисциплін та форм організації навчального процесу з 

наголосом на аудиторні заняття; книгу як основний засіб навчання та ін..) [8]. 

Настійно знадобилося сформувати нову педагогіку, що була б адекватною 

постіндустріальному суспільству. 

Потреба в якійсь постіндустріальній, новій педагогіці відчувалася науково-

педагогічною громадськістю і на це звертали увагу А.М.Новиков, 

В.І. Солдаткін, В.П. Тихомиров, В.Д.Шадріков, С.А. Щенніков, 

І.А. Скальський, В.В. Наумов, В.М. Кухаренко та інші експерти в цій галузі. 

Велика кількість очних і дистанційних конференцій, семінарів і шкіл на 

російському освітньому просторі, присвячених застосуванню інформаційних і 

комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, свідчить про актуальність і 

затребуваність цього напрямку в науково-педагогічному співтоваристві, про 

необхідність обміну досвідом і дискусій з цих проблем. Це стосується і 

корпоративного і академічного секторів освіти. 

Щорічно проводиться декілька десятків конференцій, семінарів, 

присвячених електронному та дистанційному навчанню. Розглянемо деякі з 

них, організовані у 2012 році, більшість з яких щорічні. Серед них: VI 

Міжнародна конференція з питань навчання із застосуванням технологій e-

Learning, XXI Щорічна міжнародна конференція-виставка ("ІТО-2012"), Якість 

дистанційної освіти: концепції, проблеми, рішення (DEQ-2012), VI Міжнародна 

науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці та 

виробництві» (ЕТНО-2012) та ін.. 

Аналіз змісту доповідей, опублікованих матеріалів конференцій, очних і 

дистанційних виступів учасників показує, що в своїй більшості вони описують 

реальний досвід впровадження eLearning, досвід розробки електронних 

навчальних матеріалів і проведення навчальних занять, успіхи і труднощі 

організації та інші елементи практичної діяльності. Явно висвітлюється 

уявлення про накопичений емпіричний досвід електронного навчання, за 

відсутністю наукових теоретичних узагальнень. Доповіді та статті нагадують 

звіти про їх власні, дійсно хороші надбання в тому чи іншому освітньому 

закладі. Але у них відсутнє головне - доказ того, що запропоновані способи 

діяльності є оптимальними, необхідними і достатніми для виконання 
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поставлених цілей, а не просто гарними посеред інших, теж непоганих, 

варіантів практики. 

Відразу згадується науково-популярна цитата: «Без науки немає гарної 

практики», хоча освітні успіхи в електронному навчанні спостерігаються і без 

теорії, як це не дивно. Останнє може викликати деяку поверхневу і помилкову 

думку про необхідність у якійсь теорії взагалі. Тим не менш, прогресивною 

науково-педагогічною громадськістю навіть на інтуїтивному рівні відчувається 

необхідність у теорії. До речі, на необхідність мати теорію процесів і явищ 

неодноразово вказував, будучи прихильником діалектичного матеріалізму, 

класик марксизму В.І. Ленін. Представники старшого покоління пам'ятають 

цитату з наукового комунізму: «Без революційної теорії не може бути і 

революційного руху», де під теорією розуміється узагальнений досвід усього 

революційного руху, взятий у його загальному вигляді. Як аналогію для сфери 

освіти можна доводити, що у нас є багатий досвід електронного навчання і його 

потрібно узагальнити та розробити теоретичні основи, які допоможуть 

удосконалювати практику. 

Оскільки ми шукаємо науку в освіті, то мова може йти, зокрема, про 

педагогіку, оскільки, слідуючи В.В. Краєвському, педагогіка - це педагогічна 

наука, в якій відбувається вироблення і теоретична систематизація об'єктивних 

знань про дійсність, вона описує та пояснює і прогнозує педагогічні явища. 

На сьогодні більш-менш устоялися галузі застосування загально 

педагогічних знань, які поділяються на дошкільну педагогіку, педагогіку 

школи, виробничу, військову, виправно-трудову, соціальну та корекційну 

педагогіки. Це загальноприйнятий розподіл, хоча підстави класифікації різні 

[1]. Мабуть, можна стверджувати, що електронна педагогіка  - це не окрема 

нова галузь, а вона присутня в кожній із зазначених галузей педагогіки. Кожна з 

галузей еволюційно переходять на електронну. 

Таким чином, на цей час об'єктивний процес інформатизації активно 

проявив себе в сфері освіти. Наприклад, з 2011 року інформатику ввели вже в 

початкових класах! Очевидно, що говорити про освітні процеси на всіх рівнях 

освіти немає сенсу без застосування ІКТ. Науковий напрямок вивчення, опису 

та прогнозування процесів в ІКТ-насичених середовищах пропонується назвати 

електронної педагогікою. Можна сказати, що педагогіка як наука еволюційно 

переродилася на електронну педагогіку (е-педагогіку), зберігаючи наукову 

пристойність і спадкоємність. Об'єкт електронної педагогіки залишається 

колишнім - освіта. Предметом електронної педагогіки є педагогічна система, 

точніше, процеси в ній, а відбуваються вони, як ми вже сказали, в ІКТ-

насиченому інформаційно-освітньому середовищі. 

Ортодокси педагогіки напевно скажуть, що мало нам музейної, 

ноосферної, біосоціальної, перитональної, ювенальної та інших педагогік. А тут 

ще пропонують електронну педагогіку. Думаємо, що це не так. Просто 

класична педагогіка разом з її галузями переродилася, немов якась жива істота, 

і перетворилася в умовах інформатизації освіти в електронну. Старе відмирає і 

на зміну йому еволюційно приходить нове. 
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Різати слух термін «електронна педагогіка» не повинен, оскільки давно 

прижилися такі поняття, як електронний уряд, електронна комерція, 

електронний бізнес та інші «електронні структури». Думається, що термін 

«педагогічний дизайн», який прийшов із Заходу, має право на життя і є 

частиною електронної педагогіки. 

Освітні процеси, як відомо, відбуваються в педагогічній системі [2]. Вона 

складається з елементів - мета, зміст, навчальні ресурси, ті, хто навчає і ті, яких 

навчають, а також організаційно-технологічний блок: методи, засоби і форми 

навчання. Функціонування зазначених елементів в реальних умовах 

підтримується навчально-матеріальною, фінансово-економічною, нормативно-

правовою та маркетинговою підсистемами. Як один з підходів можна вважати, 

що всі перераховані елементи знаходяться у взаємозв'язку і утворюють 

інформаційно-освітнє середовище. 

Що ж на перший погляд змінилося при еволюційному розвитку 

електронної педагогіки? 

Наприклад, понятійний апарат явно розширився. З'явилися нові категорії: 

дистанційне навчання (ДН), електронне навчання, інтернет-навчання, викладач 

ДН, електронні навчальні заняття та ін. Під пильною увагою електронної 

педагогіки знаходиться нова категорія - персональне навчальне середовище 

(ПНС) - термін, який з'явився кілька років тому в західній літературі і 

пов'язаний з практичним застосуванням ідей веб 2.0. Побудова ПНС базується 

на хмарних обчисленнях, а персональне навчальне середовище визначають як 

інструменти та послуги, які представляють окремі освітні платформи для 

використання їх у навчанні та досягнення освітніх цілей. ПНС - це результат 

еволюції веб 2.0 і його впливу на освітній процес. Доступ до навчання стає 

доступом до ресурсів і послуг і дозволяє учням не тільки споживати навчальні 

ресурси, а й виробляти їх. Навчання, таким чином, еволюціонує від передачі 

інформації і знань до виробництва інформації і знань. 

Змінилися завдання і принципи. Так, зберігаються принципи, які 

традиційно плекає класична педагогіка: свідомість, активність, наочність 

навчання, систематичність і послідовність, міцність, доступність, зв'язок теорії 

з практикою та ін., але й додалися нові: інтерактивність, стартові знання, 

ідентифікація, педагогічна доцільність застосування засобів ІКТ та ін.. 

Доповнюється перелік і зміст метапринципів педагогіки, які дозволяють 

визначити загальні риси майбутньої системи освіти: аксіологічний, 

культурологічний, антропологічний, гуманістичний, синергетичний, 

герменевтичний і валеологічний [3]. 

Зрозуміло, що новонародженій педагогіці потрібна теорія, оскільки 

науковий статус і соціальний престиж тієї чи іншої галузі науки багато в чому 

залежать від рівня розробленої в ній теорії як вищої і самої розвинутої форми 

організації наукового знання, що дають цілісне уявлення про закономірності і 

істотні зв'язки в певній галузі дійсності , будучи системою узагальнених знань, 

розрахованих на пояснення тих чи інших сторін дійсності і складають основу 

практичних дій. 
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Перед тим як сказати про деякі нові, властиві електронній педагогіці 

теорії, доречно згадати теорії та концепції, що панують у класичній педагогіці, 

в основі яких лежить розуміння суті процесу навчання. Для нас важлива теорія 

навчання як концептуальний підхід до організації навчання і конструювання 

нової педагогічної системи. Відомі теорії акумулювали багатий практичний 

досвід навчання і розкривають закономірності, принципи і способи його 

організації аж до опису освітніх технологій і характеру взаємодії учасників 

освітнього процесу. 

Перерахуємо відомі теорії та концепції класики [4]. 

1. Концепція дидактичного енциклопедизму. (Я. А. Коменський, 

Дж. Мільтон, І. Б. Баседов). 

2. Концепція дидактичного формалізму (Е. Шмідт, А. А. Немейер, 

І. Песталоцці, А. Дістервег, Я. В. Давид, А. Б. Добровольський). 

3. Концепція дидактичного прагматизму (утилітаризму) (Дж. Дьюї, 

Г. Кершенштейнер). 

4. Концепція функціонального матеріалізму (В. Оконь). 

5. Парадигмальна концепція навчання (Г. Шейєрль). 

6. Кібернетична концепція навчання (С. І. Архангельський, Є. І. Машбіц).  

7.Ассоціатівна теорія навчання. (Дж. Локк і Я. А. Коменський). 

8.Теорія поетапного формування розумових дій. (П.Я. Гальперін, 

Н.Ф. Тализіна). 

9. Управлінська модель навчання. (В. А. Якунін та ін.). 

Вивчення цих теорій змушує поміркувати про їх доречності в нових 

умовах. Наприклад, перша потужна «Концепція дидактичного 

енциклопедизму» у зв'язку з широким розповсюдженням Інтернету та його 

потужною інформаційною базою поступово сходить нанівець. У той же час 

актуалізується інша «Концепція дидактичного формалізму», суть якої - навчити 

мислити. Решта концепцій та підходів також вимагають перегляду. Треба 

сказати, що значний внесок у розвиток сучасної теорії електронного навчання 

вносить діяльність групи «НЕО» (нове електронне навчання) під керівництвом 

В.В. Наумова. 

Електронна педагогіка доповнює зазначений список теоретичними 

підходами, відомими, як, наприклад, коннективізм [5], де навчання можна 

розглядати як процес створення мережі, вузлами якої є зовнішні сутності, тобто 

люди, організації, бібліотеки, сайти, книги, журнали, бази даних, або будь-яке 

інше джерело інформації. 

Досліджуючи більш прогресивні теоретичні тенденції в економіці, 

менеджменті та інших науках і проектуючи їх на освіту, отримуємо, що в 

перспективі становлення і розвиток університетської системи управління 

знаннями і перетворення освітньої установи на здатну саморазвиватися 

організацію є перспективними і приведуть до появи нових позитивних якостей 

освіти. 

Що ще нового вже помітно в електронній педагогіці? Вона збагачується, 

по-перше, новими видами навчальних занять (організаційними формами), 
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проведення яких можливе з розвитком сервісів Інтернету, зокрема, Веб 2.0. 

Наприклад, звичайним атрибутом у дистанційному і змішаному навчанні стали 

вебінари - інтерактивні аудіо- та відео- он-лайнові заняття. Принципово нові 

організаційні форми навчання, на базі інтернет-технологій народжуються в 

МВДК. Термін «Масовий відкритий дистанційний курс» (МВДК) увів Дейв 

Кормьє в 2008 році. МВДК ґрунтується на активній участі студентів, які самі 

організовують участь відповідно цілями навчання, попередніми знаннями і 

навичками, а також загальними інтересами [6]. Значний внесок у дослідження 

дидактики і впровадження МВДК на пострадянському просторі вніс 

В.М. Кухаренко (Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут"), який вперше організував і провів у 2011 р. два МВДК 

«Соціальні сервіси в ДН» і «Стратегія розвитку e-learning в організації». 

Список інших організаційних форм, адекватних різною мірою новій 

парадигмі (і, відповідно, електронній педагогіці) кількістю 36 найменувань і 

використовуваних у МІМ ЛІНК, наведено в [7]. 

На закінчення сформулюємо деякі проблеми електронної педагогіки, які 

актуальні, з нашої точки зору сьогодні. 

1. Становлення і розвиток теоретичної бази, в тому числі понятійного 

апарату. 

2. Види й методики проведення електронних занять, в тому числі 

дистанційні лабораторні практикуми. 

3. Дидактичні властивості інструментів (програмних засобів та сервісів 

Інтернету). 

4. Форми подання навчальних матеріалів для вивчення в електронному 

інформаційно-освітньому середовищі. 

5. Підготовка студентів і викладачів до ефективного викладання та 

навчальної діяльності при електронному навчанні. 

6. Валеологія електронного навчання та інтернет-безпека. 

7. Виховні проблеми, які актуалізуються при широкому використанні 

Інтернету. 

8. Забезпечення якості е-навчання та його оцінка. 

9. Нормативно-правове забезпечення е-навчання. 

10. Дослідження організаційних форм навчання, пошук оптимального їх 

поєднання і вагомості у змішаному і дистанційному варіантах проведення 

навчального процесу. 

11. Використання психолого-фізіологічного потенціалу людини (резервів 

людського мозку і психіки). 

Останнім пунктом 11 автор хотів відзначити, що не тільки 

широкомасштабне застосування ІКТ може призвести до змін і успішного 

розвитку педагогіки. 

Таким чином, об'єктивний процес інформатизації освіти став основою 

переходу до інформаційного суспільства, а це, у свою чергу, закономірно 

призводить до необхідності розробки електронної педагогіки, якій притаманні 

власні принципи, понятійний апарат, нові теорії, нові види навчальних занять і 
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т.д.. Є впевненість, що розв’язання сформульованих проблем електронної 

педагогіки дозволить просунути педагогічну практику в середовищі 

електронного навчання на новий якісний рівень. 
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6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОДХОДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ 

6.1 Теорії навчання на сучасному етапі розвитку дистанційного навчання 

У теперішній час розглядають три етапи розвитку дистанційного навчання. 

Перший етап почався з відомих проектів PLATO і TICET, які виконував 

Іллінойський університет на замовлення Департаменту освіти США. В основу 

тоді ще комп’ютерних курсів (лише у 90-ті роки вони з’явилися в Інтернет) 

були покладені біхевіористська та когнітивна педагогічні теорії. До основних 

підходів та технологій можна віднести методику Ганьє (педагогічне 

проектування), поштові послуги, телебачення та радіо, книги, телефон, 

презентаційні технології на електронних носіях та інтерактивні технології 

(анімації, інтерактивні тести, адаптивна гіпермедіа на останніх етапах). 

Другий етап розвитку дистанційного навчання пов'язаний з використанням 

соціального конструктивізму, почався орієнтовно у 2000 році, коли в Україні 

почався розвиток дистанційного навчання. Домінуючими технологіями були 

електронна пошта, форуми, конференції. Це був крок уперед, але і 

біхевіористські підходи лишилися актуальними. 

З 2008 року почався третій етап розвитку дистанційного навчання, який 

базується на коннективістському підході. Домінуючими технологіями є блоги, 

вікі, соціальні закладки, обмін файлами, соціальні мережі, агрегатори та інші, 

які мають узагальнюючу назву «соціальні сервіси». Дистанційні курси на цьому 

етапі мають вільний та відкритий характер та спираються на вільні освітні 

ресурси, які почав 10 років тому назад пропонувати Массачусетський 

технологічний інститут. 

У теперішній час практично існують дистанційні курси усіх етапів та їх 

особливістю є наявність інформаційного освітнього середовища, для роботи у 

якому студент створює персональне навчальне середовище для роботи з 

навчальними ресурсами. Дехто вважає, що персональне навчальне середовище 

– це нове середовище, типу Moodle. Насправді, це набір інструментів 

(соціальних сервісів, які дозволяють організувати навчальний процес у 

Інтернет, наприклад, масові відкриті дистанційні курси). 

Біхевіористський підхід базується на роботах Е.Л. Торндайка, 

І.П. Павлова, Б.Ф. Скіннера.  

На основі цього підходу і під впливом ідей кібернетики – науки про 

оптимально організований процес діяльності, була створена система 

програмованого навчання, яка показала непогані результати у процесі 

алгоритмізації діяльності. Для керування навчальною діяльністю тут були 

запропоновані тести з відповідями «так» – «ні» і обов’язковий зворотний 

зв’язок для відпрацювання згідно з еталоном потрібної якості виконання дій. У 

відповідності до цього підходу, саме це свідчило, чи засвоїв студент матеріал 

заняття і як це відбивається на якості отриманого результату. До речі, ці ідеї 

вдало контактували з методами психологічної теорії поетапного формування 
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розумової діяльності і методикою алгоритмізації навчальної діяльності 

(П.Я Гальперін, Н.Ф. Тализіна, Л.Н. Ланда та ін.). 

Це погляд на навчання, при якому не розглядаються внутрішні процеси 

мислення, а вивчається поводження, що трактується як сума реакцій на які-

небудь ситуації [1]. Один з основоположників біхевіоризму Е. Л. Торндайк 

(1874-1948) вважав, що навчання людини повинне будуватися на базі суто 

механічних, а не свідомих принципів. Тому він намагався описати навчання 

людини за допомогою простих правил, справедливих одночасно і для тварин. 

Серед цих правил виділимо два закони, що слугували платформою для 

подальшого розвитку цього погляду на процес навчання. 

Перший з них, названий законом тренування, говорить про те, що, чим 

частіше повторюється визначена реакція на ситуацію, тим міцніше буде зв'язок 

між ними, а припинення тренування (повторення) призводить до ослаблення 

цього зв'язку. 

Другий закон був названий законом ефекту: якщо зв'язок між ситуацією і 

реакцією супроводжується станом задоволеності індивіда, то міцність цього 

зв'язку зростає і навпаки: міцність зв'язку зменшується, якщо результат дії 

приводить до стану незадоволеності.  

Спираючись на ці закони, послідовник Торндайка Б. Ф. Скіннер (1904 – 

1990) розробив на початку 50-х років минулого сторіччя дуже технологічну 

методику навчання, названу надалі лінійним програмуванням. В основу своєї 

методики Б. Ф. Скіннер поклав універсальну формулу: ситуація -> реакція -> 

підкріплення. 

Застосування програмованих посібників Б. Ф. Скіннера в професійно-

технічних училищах США виявилося успішним: істотно скоротився час 

навчання, підвищилася кваліфікація студентів. Але одразу же виявилися і 

недоліки методики лінійного програмування: 

 нудність і механістичність програмованих текстів;  

 відсутність системності, цілісності в сприйнятті навчального матеріалу 

(велика кількість дрібних доз не сприяє узагальненням);  

 правильність виконання простих завдань є позитивним підкріпленням 

лише спочатку читання посібника, надалі правильне виконання простих 

ситуацій уже не приносить почуття задоволеності;  

 відсутність адаптації (всі учні виконують ту ж саму програму, йдуть по 

одній лінії).  

Незважаючи на гостру критику за принципове невтручання в мислення 

студента (біхевіористи керують лише його поводженням), біхевіористський 

підхід до навчання одержав широке поширення і був реалізований в ряді 

технічних навчальних закладів. І сьогодні універсальна схема цього підходу 

(ситуація - реакція - підкріплення) у її лінійній чи розгалуженій формі є 

стрижневим фрагментом багатьох комп'ютерних навчальних програм, 

користується популярністю у корпоративному навчанні СНД. З 2011 року цей 

підхід широко використовується у масових відкритих он-лайн курсах (хМООС) 

особливо технічного спрямування. 
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Біхевіористська школа розглядає розум людини як «чорну скриньку» у тому 

сенсі, що реакція на стимул, зокрема, може розглядатися кількісно, повністю 

ігноруючи процес мислення. 

Особливості залучення у цьому випадку студентів до навчання 

1. Студентам треба чітко формулювати кінцеві результати навчання таким 

чином, щоб вони могли визначитися щодо своїх дій і очікувань та 

зрозуміти, чи досягли вони результату наприкінці заняття.  

2. Студентів треба тестувати, щоб визначити, чи досягли вони результатів 

навчання. Тестування та оцінювання мусять об’єднуватися у навчальну 

послідовність для перевірки рівня досягнень студентів та забезпечення 

відповідних відгуків.  

3. Навчальні матеріали повинні об’єднуватися у такий спосіб, щоб вони 

забезпечували навчання. Форма об’єднання може бути від простого до 

складного, від відомого до невідомого, від знань до використання.  

4. Студенти мають очікувати на своєчасний відгук викладача, щоб вони 

могли спостерігати за своїми успіхами та приймати відповідні дії для їх 

досягнення.  

Але оскільки алгоритми навчальної діяльності відтворювали її досить 

формально, деякі педагоги зазначали, що навчання – це процес, значно 

глибший, ніж тільки зміни у поведінці. Тому і з’явився пізнавальний 

(когнітивний) підхід, де за основу результатів навчання брали знання і роботу з 

ними. 

Когнітивний підхід стверджує, що навчання включає пам’ять, мотивацію 

та мислення, і що міркування грають важливу роль у навчанні. Когнітивісти 

розглядають навчання як внутрішній процес та звертають увагу на те, що 

кількість і якість отриманих знань залежить від здібностей студента, від якості і 

кількості досягнень, які зроблені під час навчального процесу, а також від рівня 

здібностей та існуючої структури знань студента.  

Цей підхід знайшов своє втілення у педагогічних технологіях розвиваючого 

навчання (В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін), проблемного навчання (І.Я. Лернер, 

М.І. Махмутов, О.М. Матюшкін), особистісно-орієнтованого навчання (І.С. 

Якиманська) та ін. У цих технологіях знайшли відбиток усвідомлена навчальна 

діяльність, пошукове і творче мислення, врахування особистісних можливостей 

навчання у індивідуальному підході та ін. 

Когнітивний підхід розглядає навчання як внутрішній процес, який включає 

пам’ять, мислення, міркування, абстрагування, мотивацію та мету пізнання [2]. 

Цей підхід поглядає на навчання з точки зору процесу інформування, де 

студент використовує різні типи пам’яті під час навчання. Відчуття попадають 

через сенсори до сенсорного відділу перед переробкою інформації, де 

зберігаються протягом не більш за одну секунду. Тривалість короткотермінової 

робочої пам’яті 20 сек. і, якщо інформацію не буде оброблено, то вона не зможе 

перейти до довготермінової пам’яті на збереження. Якщо інформація не 

переходить до робочої пам’яті терміново, то вона втрачається назавжди. 
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Кількість інформації, що запам’ятовується, залежить від уваги, яка була 

приділена інформації, та готовності структур пам’яті її прийняти.  

Отже при підготовці навчальних матеріалів, їх бажано поділяти на 

невеличкі порції, використовуючи принцип 7±2 (нові поняття) для компенсації 

обмежених можливостей короткотермінової пам’яті. 

Обсяг інформації, що перейшла до довготермінової пам’яті залежить від 

якості та глибини обробки інформації у робочій пам’яті. У процесі засвоєння 

інформація змінюється, щоб відповідати існуючим у людини пізнавальним 

структурам. 

Технологія пізнавальної діяльності стверджує, що інформація розміщується 

у довготерміновій пам’яті у формі вузлів, які з’єднуються з вже існуючою 

мережею вузлів. З цієї нагоди корисно використовувати інформаційні карти 

пам’яті, які виявляють основні правила та взаємозв’язки у просторі відповідної 

теми. Як показують західні педагоги, карти пам’яті вимагають, у тому числі, 

критичного мислення і є засобом для формування пізнавальних структур у 

студента. Бажано рекомендувати студентам створювати особисті інформаційні 

карти пам’яті. Приклади таких карт і рекомендації з питань їхнього створення 

можна знайти у книжках відомого британського психолога Тоні Б’юзена (Tony 

Buzan). [3] 

Рекомендації 

1. Треба використовувати стратегії, що забезпечують максимальне 

сприйняття і розуміння інформації. Оскільки носієм окремих порцій 

інформації у тренінгу виступає поле екрана презентації, треба 

використовувати всі можливі засоби (колір, розташування, іконки, розмір 

та характер шрифту, побудову структурних схем та ін.), щоб підвищити 

ефективність сприйняття і визначення смислових взаємозв’язків між 

окремими фрагментами наведеної інформації. Це можуть бути такі 

рекомендації: 

 Важлива інформація має бути розміщена у центрі поля екрана.  

 Важлива інформація найвищого рівня має бути виділена у будь-який 

спосіб порівняно з рештою матеріалу, щоб привернути увагу студента. 

Наприклад, можна використовувати незвичайні або яскраві заголовки 

для упорядкування матеріалу.  

 Студенти мусять усвідомити, чому саме навчальний матеріал даного 

заняття вони мають опанувати протягом визначеного терміну.  

 Рівень складності первісної подачі матеріалу зобов’язаний відповідати 

наявним пізнавальним здібностям студентів, щоб вони могли його 

зрозуміти і не виникало підстав для формування психологічних 

бар’єрів та інших перешкод.  

2. Стратегія пізнавальної діяльності має допомагати студентам формувати 

зв’язки у довготерміновій пам’яті між новою та існуючою інформацією 

для швидкого пошуку та вилучення звідти потрібної інформації. З цією 

метою стратегія мусить використовувати такі допоміжні засоби: 

 Ключові слова.  
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 Вхідні тести для активізації студентів, які спрямовані допомагати у 

пригадуванні вивченого.  

 Питання самоконтролю, які активізують процес навчання і 

допомагають студентові вибрати особистий шлях вивчення матеріалу.  

3. Навчальну інформацію треба розбивати на смислові частини, щоб 

студент міг уникнути перевантаження під час обробки матеріалу у 

робочій пам’яті. На полі екрана повинно бути від п’яти до дев’яти 

пунктів, оскільки ця кількість відповідає умовам ефективної обробки 

інформації у робочій пам’яті. Якщо пунктів більше – треба конструювати 

допоміжні засоби навчання, наприклад інформаційну карту пам’яті 

всього заняття, і під час навчання – розглядати окремі його частини, не 

втрачаючи з уваги міжфрагментні зв’язки.  

4. Треба використовувати інші стратегії для організації аналізу, синтезу, 

оцінювання, які створюють умови переводу інформації з робочої пам’яті 

у довготермінову. Стратегії мусять допомагати студентам 

використовувати інформацію у реальному житті.  

Швидке зростання обсягів інформації і, у зв’язку з цим, необхідність у 

розвитку гнучкого ситуативного мислення і пов’язаної з ним діяльності 

наприкінці минулого сторіччя призвели до появи конструктивізму. 

Прибічники конструктивістського підходу (базується на роботах Льва 

Виготського) стверджують, що студенти розуміють інформацію та світ залежно 

від своєї персональної реальності, і вчаться через спостереження, участь та 

розуміння, які потім інтегрують як інформацію у свої знання. Тобто, 

конструктивізм певним чином змоделював відомий у техніці процес створення 

артефактів (у навчанні – особистих знань і умінь), у якому використовуються 

всі можливі корисні доробки у їх оптимальному поєднанні. 

Конструктивісти розглядають студентів як активних учасників навчального 

процесу [4]. Знання не переходять від когось, це індивідуальна інтерпретація 

студентів та обробка отриманої інформації. Студент знаходиться у центрі 

навчання з викладачем, який виконує роль радника та підтримує навчання. 

Основний акцент у цій теорії робиться на навчанні, яке проводиться у 

контексті. Якщо інформація має використовуватись у декількох контекстах, 

тоді треба забезпечити багатоконтекстні навчальні стратегії та впевнитись, що 

студенти можуть широко використовувати отриману інформацію. Навчання – 

це перехід від однобічних настанов до тлумачень, від відкриттів до знань. 

1. Навчання мусить бути активним процесом. Активний процес – це 

надання студентам завдань на використання отриманої інформації у 

практичних ситуаціях.  

2. Студенти повинні конструювати свої особистісні знання замість 

сприйняття без перетворення інформації  від викладача.  

3. Повинні заохочуватись сумісне та кооперативне навчання. Робота 

студентів один з одним є життєвим досвідом для роботи у групах та 

дозволяє використовувати успіхи інших студентів і вчитися на них.  

4. Студентам треба надавати можливість контролювати навчальний процес.  
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5. Студентам необхідно надавати час на роздуми і ретроспективний аналіз 

своєї діяльності (рефлексію).  

6. Студент мусить відчувати, що навчання має для нього особисте значення. 

Отже корисно, щоб навчальні матеріали містили приклади, що близькі 

інтересам студентів і цікаві як додаткова інформація.  

7. Навчання має бути інтерактивним з метою забезпечення його високого 

рівня та соціальної значущості. Навчання – це розширення простору 

нових знань, навичок та відношень при взаємодії з інформацією та 

середовищем.  

8. Конструктивістський простір навчання, який формує викладач, 

складається з 8 складових: активності, конструктивності, співробітництва, 

цілеспрямованості, комплексності, змістовності, комунікативності, 

рефлексивності. 

Конструктивізм набув широкого поширення на другому етапі розвитку 

дистанційного навчання, який орієнтовно розпочався після 2000 р. 

У коннективістському підході [5] навчання це процес створення мережі. 

Вузли такої мережі   це зовнішні сутності (люди, організації, бібліотеки, сайти, 

книги, журнали, бази даних, або будь-який інший джерело інформації). Акт 

навчання полягає у створенні зовнішньої мережі вузлів. 

Коннективізм базується на концепції, що інновації потребують відкритості, 

яка породжує себе (масові відкриті дистанційні курси); відкритість та інновації 

вимагають творчості та участі; особисті знання повинні структуруватися та 

взаємодіяти; у студента повинна бути можливість розкрити себе. 

Ключовими компонентами коннективізму є автономія, зв’язність, 

різноманітність та відкритість. Він робить акцент [6] на використанні Веб 2.0 та 

вмінні  вчитися; спонукає студентів досліджувати нові засоби сприйняття 

навчання та знань, пропонує їм бути незалежними, брати ініціативу та 

відповідальність за навчання на себе, заохочує студентів підключатися до 

інформації, ідеям та людям для створення мережі знань та сумісно 

конструювати знання, які є відносними та контекстними.  

Аналіз цих підходів показує, що у багатьох своїх ідеях та правилах вони 

збігаються, адже основною метою їх всіх є можливість удосконалення 

діяльності через інформацію. 

Проектування навчальних матеріалів для навчання може включати елементи 

усіх трьох підходів. Стратегії біхевіоризму можуть використовуватись для 

вивчення фактів («що»), когнітивізм – для вивчення процесів та правил («як»), а 

стратегії конструктивізму – для відповіді на питання «чому» (високий рівень 

мислення, який забезпечує персональне розуміння та навчання,  згідно із 

ситуацією та контекстом). 

Всі психологічні теорії (біхевіоризм, когнітивізм, конструктивізм) 

зосереджуються на інтернаціоналізації (навчання, які відбувається у нас), тоді 

як коннективізм стверджує, що навчання відбувається через екстерналізацію 

[7]. Коннективізм та мережне  навчання передбачають постійне розширення 

знань. 
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Коннективізм реалізується через масовий відкритий дистанційний курс 

(МВДК), який створює команда тьюторів для всіх бажаючих сумісно 

обмінюватися знаннями та досвідом. 

МВДК ґрунтується на активній участі сотень і тисяч студентів, які самі 

організовують участь у відповідності з цілями навчання, попередніми знаннями 

і навичками, а також загальними інтересами [8]. Це модель семантичної мережі, 

де LMS зводиться до одного вузла в мережі і використовується в основному для 

задач управління [9]. 

МВДК зменшує бар'єри в навчанні і підвищує самостійність учнів, вони 

набувають професійних навичок для участі в глобальних взаємодіях. МВДК є 

полігоном для зростання знань в розподіленому, глобальному, цифровому світі 

і мають велике значення для майбутнього суспільства. 

Велика частина діяльності студентів відбувається за межами LMS, в інших 

вузлах мережі, наприклад, в особистих блогах, особистих портфоліо, веб-

сайтах, Твіттері, YouTube, віртуальних світах і т.д. Для зручності студенти 

об'єднують інформацію за допомогою RSS-каналів, агрегаторів. 

Слухач в цьому курсі сам собі встановлює цілі навчання, які можуть 

змінюватися в ході навчання, читає тільки той матеріал, який йому доступний і 

подобається, прочитати все він просто не зможе в силу надмірності. Він не 

зобов'язаний що-небудь писати в форум курсу, висловлювати свої погляди, 

відстоювати свої позиції. Але, в той же час, для одержання максимального 

навчального ефекту необхідно бути відкритим. Тільки в цьому випадку він 

зможе досягти поставленої мети протягом навчання в курсі. 

Переваги МВДК як джерела збільшення знань [10]: 

 навчання відбувається неформально, навчальна програма може бути 

відсутня; 

 всі напрацювання, думки можуть розглядатися та критикуватися 

учасниками навчального процесу; 

 від учасників вимагається тільки підключення до Інтернет; 

 студентам пропонується широкий спектр завдань на вибір; 

 курс безкоштовний для всіх зацікавлених осіб; 

 для проведення курсу використовуються безкоштовні соціальні 

сервіси; 

 мовний бар’єр не є перешкодою при наявності веб-перекладачів; 

 гнучкість курсу дозволяє студенту «бути присутнім» при наявності 

достатнього часу; 

 учасники курсу не повинні зараховуватись до університету, який 

проводить курс; 

 відбувається повне занурення та взаємодія у рамках конкретної теми; 

 формується цифрові навички студента; 

Історичний аналіз розвитку педагогічних теорій показує, що на даному етапі 

дистанційне навчання розвивати на трьох рівнях [11]. 

На нижчому рівні забезпечується підтримка педагогічної діяльності, що 

включає легко алгоритмізовані завдання, тести та може бути побудована на 
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біхевіористському підході. Більшість таких дисциплін вивчається на молодших 

курсах університету. 

На другому рівні передбачається викладач взаємодіє зі студентами та 

направляє їх навчання. Це дисципліни загально технічного та бакалаврського 

рівня, при вивченні яких треба використовувати конструктивістський підхід. 

Третій рівень – це магістерська підготовка, робота з аспірантами, 

підвищення кваліфікації. На цьому рівні використовується коннективіський 

підхід та масові відкриті дистанційні курси, що побудовані на найновіших 

інформаційних матеріалах, здебільшого не структурованих. Навчання на цьому 

рівні носить характер досліджень, де кожний слухач формує свою мету та 

відповідає за результати навчання. 

6.2 Формальне, неформальне і соціальне навчання 

Поява нових соціальних сервісів впливає на розвиток освіти і, зокрема, на 

дистанційне навчання. Переглядаються психолого-педагогічні підходи до 

навчання, особливо, якщо вони мають відношення до корпоративного 

навчання. Не залишилися без уваги і формальне, неформальне, інформальне і 

соціальне навчання. Це питання розглядалися на одному із занять відкритого 

дистанційного курсу «Дистанційне навчання від А до Я. Частина друга.» 

(http://elaz.wikispaces.com/) 

Розгляд видів робіт виконавця дозволяє визначити вплив формального і 

неформального навчання [12] на його діяльність. При виконанні рутинних робіт 

вплив неформального навчання мінімальна і зростає до видів діяльності, що 

потребують вирішення варіативних (творчих) завдань (рис. 6.1). 

  
Рис. 6.1. Види робіт 

 

Формальне навчання (відповідно до визначення CEDEFOP [13]) - це 

структуроване (з точки зору цілей і часу) навчання, яке зазвичай надається 

http://elaz.wikispaces.com/
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навчальним закладом і призводить до сертифікації. Формальне навчання є 

навмисним, з точки зору учня. 

Інформальне (неофіційне) навчання [13] - це щоденне навчання, пов'язане з 

роботою, сім'єю або відпочинком, не організоване і не структуроване (з точки 

зору мети, часу і підтримки). Неформальне навчання в більшості випадків 

ненавмисно з точки зору учня і не призводить до сертифікації. 

Неформальне навчання [13] (автором є Малкольм Ноулз 1970 р.) - це 

навчання, яке вбудовано в заплановані заходи, але явно не призначено (з точки 

зору цілей, часу і підтримки) і містять важливий елемент навчання. 

Неформальне навчання є навмисним з точки зору учня і призводить до 

сертифікації. 

В даний час спостерігається підйом неформального навчання [14], що 

пов'язано з бурхливим розвитком е-навчання - предтечею неформального 

навчання, збільшенням інновацій в бізнесі, підвищенням продуктивності. 

Неформальне навчання, яке можна відстежувати і вимірювати, забезпечує 

рентабельність передачі знань, компетенції, сприяє підвищенню організаційної 

ефективності. 

З появою Веб 2,0 стали з'являтися похідні поняття, такі як Learning 2.0, 

Підприємство2.0, в основі яких лежать положення [15]: 

• Навчання є соціальним за своєю природою. 

• Навчання і робота є частиною одного потоку, це безперервний процес. 

• Підприємство 2.0 = Learning 2.0 

• 4С (розуміння, спілкування, співробітництво, капіталізація) для 

Підприємство 2,0 

• Забезпечення видимої і прозорої роботи 

• Зміна моделей «команда і контроль» на «підключення і анімації» 

Дослідження показують, що навчання є неформальним на 70%, а 30% є 

формальним. Внаслідок цього створюється думка, що при правильній 

організації неформального навчання можна скоротити витрати на навчання. 

Існує п'ять міфів про неформальне навчання [16]: 

• Неформальному навчанню структура ні до чого. 

• Неформальне навчання може повністю замінити собою тренінг. 

• Електронне навчання = Неформальне навчання. 

• При наявності тренінгових програм у неформальному навчанні немає 

потреби. 

• Неформальне навчання може бути тільки миттєвим і інтегрованим. 

Поява соціальних сервісів і розвиток теорій навчання показує, що 

поєднання формального і неформального навчання дозволяє зробити процес 

навчання успішним, коли [17]: 

• не все навчання організовано в курсі; 

• існує безліч підходів для доставки курсів; 

• при необхідності використовуються змішані рішення; 

• навчання вбудовано в процес роботи; 
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• тренери виконують функції «керівництво на стороні», а не «мудреці на 

сцені». 

При цьому передбачено неформальне навчання на робочому місці [18]: 

• Моделювання соціальної поведінки, спілкування; 

• Моделювання корпоративного зв'язку; 

• Створення простої в освоєнні та використанні системи; 

• Інтеграція системи в робочий процес співробітника; 

• Заохочення проведення спілкування; 

• Створення почуття гумору. 

Модель підтримки неформального навчання [19] включає етапи 

спостереження, орієнтації, прийняття рішення, дії. Реалізується ця модель через 

персональне навчальне середовище (ПНС), яка дозволяє інтегрувати формальне 

і неформальне навчання. На першому етапі через різні канали йде сканування 

навколишнього середовища з використанням різних фільтрів. Організація може 

створювати інформаційні портали для різних категорій службовців і сприяти 

формуванню у них ПНС. 

На другому етапі виконується цикл синтезу даних та інформації в якийсь 

уявний образ з урахуванням старих образів. Це найбільш складний етап. 

Проблемами на етапі можуть бути знання бізнесу, глибина сканування 

інформації та культура організації, тому важливо організувати зворотний 

зв'язок. Карл Роджерс розглядає п'ять категорій зворотного зв'язку в порядку 

частоти їх застосування: оцінна, пояснювальна, підтримуюча, зондування, 

розуміння. 

На третьому етапі, використовуючи можливості ПНС, розглядаються всі 

можливі варіанти рішень, які реалізуються на останньому, четвертому, етапі. 

Соціальне навчання [13] - це придбання знань всередині соціальної групи 

або процес, в якому люди спостерігають за поведінкою інших людей і його 

наслідками, і відповідним чином змінюють свою поведінку. 

Соціальне навчання базується на соціальній теорії навчання Бандури [20] і 

включає спостереження, моделювання поведінки, ставлення та емоційну 

реакцію. До елементів навчання можна віднести увагу, закріплення, активне 

самостійне відтворення, мотивацію, характеристику спостерігача. Остання 

включає [21] автономність, самостійність, самоорганізацію, самоврядування і 

самоконтроль. 

Основними принципи теорії Бандури є: 

• Кодування змодельованої поведінки; 

• Змодельована поведінка дає цінний результат; 

• Модель зрозуміла і близька студенту і має функціональну цінність. 

Теорія соціального навчання Бандури дає наступні рекомендації 

розробникам дистанційних курсів: 

• Вчити зразковим пізнавальним процесам і поведінці, які використовують 

реальні проблеми; 

• Використовувати прості приклади й порівняння для навчання 

послідовності процесів сприйняття і засвоєння; 
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• Використовувати робочі приклади як метод моделювання процесу 

рішення проблеми; 

• Повторення виконання з варіаціями. 

Численні дослідження показують, що соціальне навчання [22] 

здійснюється на роботі - 70%, в спілкуванні з колегами та керівниками - 20% і 

від вивчення курсів і книг - 10%. Для реалізації цього принципу необхідна 

підтримка навчального процесу на робочому місці, поліпшення навичок 

навчання співробітників та створення сприятливої організаційної культури. 

Навчанню на робочому місці сприяє застосування нових знань і навичок в 

реальних ситуаціях, виділення нових робіт в рамках існуючої ролі, збільшення 

кола обов'язків та сфери контролю, завдання, спрямовані на нові ініціативи, 

робота в складі невеликої групи, можливість проводити дослідженні та 

експертизу. 

Навчанню в спілкуванні з колегами сприяють зворотній зв'язок для нових 

підходів до старої проблеми, участь у формальному і неформальному 

наставництві, заохочення за участь в дискусіях, за висловлену думку, за роботу 

в команді, побудова навчальної культури. 

Для організації неформального навчання необхідно сприяти формуванню у 

студентів персональної навчального середовища [23]. 

Як показують дослідження, значну роль у неформальному навчанні 

відіграють блоги [24], які можуть давати корисні знання і допомагати 

розумінню процесів, бути важливим чинником у створенні неформального 

навчання. 

6.3. Коннективізм 

Розвиток web 2.0 принципово змінив інформаційну картину світу, а також 

принципи роботи з інформацією, в тому числі і у мережі Інтернет. Ці зміни 

можна висловити таким чином: 

1. Інформація стала поширюватися з неймовірною швидкістю. Її стало 

занадто багато. Це спричинило необхідність створення нових методах роботи з 

інформацією. 

2. Росте і формується нове покоління людей, які використовують Інтернет 

на незвичному рівні - як простір існування (цифрові аборигени). Ці люди 

працюють з кількома джерелами інформації одночасно, створюють мережеві 

спільноти, однаково добре опрацьовують різні види інформації, а також звикли 

використовувати Інтернет і його можливості у повсякденному житті. 

3. Сучасну людину вже не задовольняє односторонній механізм передачі 

інформації - вона прагне самотужки отримувати інформацію з різних джерел, 

створювати, відбирати і оцінювати її з власної точки зору. 

4. Інформація не є безперечною. У чистому вигляді вона не має цінності  її 

цінність визначає сама людина для себе. 

5. На перший план у житті людини висувається пошук оптимальних 

методів отримання, обробки і передачі інформації. 
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Трансформація інформаційного простору мережі Інтернет поставила на 

перший план питання: «Чи повинен змінюватися процес навчання в епоху 

розвитку нових технологій, якщо так, то яким чином?». 

Джордж Сіменс (George Siemens) висловив ідею про те, що навчання в 

сучасному світі має суттєво змінитися, оскільки старі теорії (біхевіоризм, 

когнітивізм, конструктивізм) були розроблені в «дотехнологічну» епоху. З цієї 

причини він стверджує, що в сучасному світі [32]: 

 Чимало учнів будуть рухатися в різних, можливо, пов'язаних між 

собою галузях знання протягом свого життя; 

 Неформальне навчання є важливим аспектом нашого досвіду; 

 Формальна освіта не включає в себе весь досвід нашого навчання. 

Навчання зараз відбувається в різних формах - через співтовариства 

практики, особисті зв'язки, і не тільки в спеціальних навчальних 

закладах; 

 Навчання являє собою безперервний процес, що триває протягом 

усього життя. Навчання, діяльність і робота вже далеко не окремі 

поняття, зараз вони пов'язані між собою; 

 Підвищена увага до управління знаннями підкреслює необхідність 

теорії, яка спробує пояснити зв'язок між індивідуальним і 

організаційним навчанням; 

 Багато процесів, особливо в галузі когнітивної обробки інформації, 

тепер можуть бути розвантажені, або підтримуватися за допомогою 

технологій; 

 «Знати-як» і «знати-що» нині доповнюється концепцією «знати-де» 

(розуміння, де знайти необхідні знання). 

Всі ці теорії навчання базуються на тому, що знання є об'єктивним і 

досяжним через міркування і досвід [5] 

Біхевіоризм стверджує, що процес навчання у більшості непізнаваний, 

тобто, ми не можемо зрозуміти, що відбувається всередині людини: 

1. Спостереження за поведінкою є більш важливе, ніж розуміння 

внутрішньої діяльності. 

2. Поведінка має бути зосереджена на простих елементах: конкретні 

стимули та відповіді. 

3. Навчання - це зміна поведінки. 

Когнітивізм часто розглядається як модель комп'ютерної обробки 

інформації. У когнітивної теорії знання розглядаються як символічні ментальні 

конструкції учня і процес навчання є засобом, за допомогою якого ці 

символічні уявлення запам'ятовуються. 

Конструктивізм припускає, що учні через розуміння і переживання 

створюють знання і це складний процес. Велику роль у процесі навчання 

відіграє зона найближчого розвитку, що уведена Л.Виготським. 

Червоною ниткою у всіх цих теорій є переконання, що навчання є 

внутрішнім процесом, і навіть для тих людей, які перебувають у соціальному 
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процесі. Завдання коннективізму - дізнатися, що відбувається зовні, в 

технології, і як відбувається організаційне навчання. 

У сьогоднішніх умовах, діяльність може передувати навчанню - тобто, ми 

повинні діяти, спираючись інформацію за межами наших основних знань. 

Здатність синтезувати і розпізнавати зв'язки і закономірності є цінним навиком. 

Джордж Сіменс [5] досліджує основні питання, що стосуються теорії 

навчання і подальшого зв'язку з технологіями та мережами: 

• Які корективи необхідно внести в теорії навчання, коли технологія 

виконує когнітивні операції, що раніше виконувалися учнями 

(збереження і пошук інформації)? 

• Як моменти теорії навчання використовуються, коли виконання 

необхідно в відсутності повного розуміння? 

• Який впливають мережі і теорії складних систем на навчання? 

• Який вплив на навчання має хаос, як складний процес розпізнавання 

образів? 

Досвід є джерелом знань, але особистість не може все перевірити на 

практиці, вона користується досвідом інших. Тоді виходить, що збір знань 

можна здійснювати, збираючи носіїв знань в мережі. 

Наступним питанням у навчанні є «хаос» - порушення передбачуваності. 

Хаос, як наука, визнає зв'язок усього з усім. Однією з особливостей хаосу є 

висока чутливість результату від початкових умов і вплив на те, що ми 

дізнаємося і як ми діємо на основі нашого навчання. Прийняття рішень є 

показником цього. Якщо базові умови, використані для прийняття рішення, 

змінилися, то рішення більше не є правильним. Здатність розпізнавати зміни і 

коригувати прийняття рішення, є ключовим завданням навчання. 

Самоорганізація визначається як спонтанне формування добре 

організованих структур, шаблонів і поведінки від випадкових початкових умов. 

Навчання, як самоорганізуючий процес, вимагає, щоб система (особистих чи 

організаційних систем навчання) була інформаційно відкрита, тобто, для того, 

щоб бути в змозі класифікувати свої взаємодії з навколишнім середовищем, 

вона повинна бути здатна міняти свою структуру. 

Розвиваючи ці ідеї, Стівен Даунс і Джордж Сіменс запропонували нову 

теорію навчання - коннективізм (сonnectivism), яку вони назвали «теорією 

навчання в цифрову епоху» [32]. 

Коннективізм є інтеграцією хаосу, мереж і теорії самоорганізації. 

Навчання може перебувати поза нас (у межах організації або баз даних), 

орієнтуватися на підключення спеціалізованих наборів інформації і зв'язків, які 

дозволяють нам дізнатися більше, ніж наш поточний стан пізнання. 

Основне положення навчання - це процес «зв'язування спеціалізованих 

вузлів, джерел інформації», тобто процес побудови мережі. Коннективізм 

охоплює всі типи виникаючих у процесі навчання зв'язків, не виділяючи якісь з 

них особливо. Це можуть бути як зв'язки між нейронами в людському мозку, 

так і соціальні зв'язки між учасниками мережі, або зовсім абстрактні зв'язку між 



85 
 

ідеями, які учасники виявляють у процесі свого навчання. Мережа складається 

з вузлів і з'єднань. 

Вузли можуть називатися по-різному, але це завжди елементи, які можуть 

бути з'єднані з іншими елементами. Зв'язком може бути навіть просте 

посилання в мережі. Зв'язки мають ключове значення. Вузол мережі - це 

джерело інформації (нейрон, людина, ідея і т.п.), а саме знання знаходиться в 

зв'язках і відносинах між вузлами мережі. 

За словами засновників, коннективізм - це педагогіка, яка [27]: 

 Намагається описати «успішні» мережі, які різноманітні, автономні, 

відкриті і мають зв'язок; 

 Намагається описати практики, які ведуть до таких мереж - 

моделювання і демонстрація з боку вчителя, рефлексія з боку учня. 

Стівен Даунс, описує ідею коннективізма так [27]: «... навчання полягає в 

тому, щоб включити себе в мережу. Учні просуваються у своїй освіті, 

взаємодіючи з практиками, починаючи з копіювання моделей. Цей процес 

копіювання діяльності підтримується рефлексією і корегується іншими 

учасниками спільноти». 

Ключове положення коннективізму - знання розподілено по мережах 

зв'язків (network of connections), і тому навчання полягає в можливості 

конструювати ці зв'язки і проходити по них. Знання отримуються в результаті 

дій і досвіду. Тому в коннективізмі немає «передачі знань», «створення знань» 

(making knowledge), «побудови знань» (building knowledge). Щоб об'єкти 

вважалися пов'язаними, властивість одного об'єкта має призвести до іншого або 

також стати його властивістю. Знання, яке випливає з таких з'єднань, 

вважається з'єднувальним знанням (connective knowledge) [33, c.16]. 

Якщо вважати, що навчання - це можливість конструювати зв'язки і 

осмислювати їх, то це нам нагадує мережевий конструктивізм, в основі якого 

лежить формування зони найближчого розвитку Л. Виготського [26]. Це 

означає, що коріння коннективізму лежать в конструктивізмі і теорії 

соціального навчання Бандури. 

Принципи коннектівізма [27; 29, c. 93; 32; 33, c. 31; 36]: 

1. Навчання - це процес поєднання зв'язками спеціалізованих вузлів або 

джерел інформації. Учень може істотно підвищити ефективність свого 

навчання шляхом включення у існуючі мережі. 

2. Навчання - процес, який відбувається в невизначеному, туманному і 

мінливому середовищі, в якому постійно йдуть зрушення основних елементів. 

Цей процес не може перебувати повністю під контролем особистості. Навчання 

може підтримуватися ззовні і полягає в поєднанні інформаційних джерел. Це 

об'єднання інформаційних вузлів дозволяє нам підніматися на більш високий 

рівень розуміння. 

3. Навчання може перебувати поза людиною - у спільнотах, мережах або 

базах даних (тобто в технічних засобах у тому числі). 

4. Здатність впізнавати щось нове більш важлива, ніж те знання, яким ми 

володіємо в поточний момент. 
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5. Налагодження і підтримка зв'язків необхідне для полегшення процесу 

навчання. Навчання та знання народжуються з різноманітності думок. 

6. Різні підходи і особисті навички необхідні для ефективного навчання в 

сучасному суспільстві. 

7. Сьогодні ключовим навиком є здатність бачити сенс і встановлювати 

зв'язки між галузями знань, концепціями та ідеями. 

8. Бути весь час «в темі» (тобто володіти найсучаснішим знанням) є 

завдання всього процесу навчання. 

9. Прийняття рішень саме по собі є процес навчання. Вибір чому вчитися і 

сенс інформації, що надходить, сприймається через призму реальності, що 

змінюється. У той час як відповідь є правильною прямо зараз, вона же може 

бути неправильною завтра у зв'язку із змінами в інформаційному просторі, яке 

впливає на наші рішення. 

Одним з основних способів взаємодії або встановлення зв'язків з іншими 

учасниками в мережі, є створення та обмін «артефактами розуміння». Ці 

артефакти - це ресурси (діаграми, ментальні карти, конспекти, підкасти, відео 

презентації, пости в особистих блогах і т.ін.), які створюють самі учасники. 

Джордж Сіменс зазначає, що артефакти відображають спроби учасників 

осмислити навчальну інформацію з їх особистих позицій, точки зору. 

Усередині мережі утворюються підмережі з учасників з різним рівнем знань; ці 

підмережі перекриваються між собою, новачки рухаються в підмережі 

експертів, і цей рух грає важливу роль. 

Завдяки практиці виробництва і обміну «артефактами розуміння», кожен 

учасник грає одночасно і роль учня, і роль вчителя. Окремо взятий артефакт 

можна розглядати як знімок ділянки мережі з зв'язків між поняттями та ідеями, 

які автор зміг встановити в ході вивчення теми курсу. Це мережа, яку він 

побудував у своїй свідомості і представив на суд інших учасників [35]. 

Інформаційна система всередині самої мережі включає [37]: 

 Дані - сирі необроблені або неосмислені елементи; 

 Інформацію - інтелектуально оброблені дані; 

 Знання - інформацію, включену в контекст ситуації; 

 Сенс - розуміння нюансів, цінності і прихованих значень знання. 

Навчання, на думку авторів теорії - це також процес, в ході якого знання 

трансформується в сенс і дію. У процесі трансформації вузли мережі 

реорганізуються і утворюють сполуки, за якими даним, інформації і знанням 

легше переміщатися. Будь-які елементи мережі можуть ставати вузлами. 

Думки, почуття, відносини з іншими людьми, нові дані та інформація стають 

вузлами. Сукупність пов'язаних вузлів стає мережею. Мережі можуть 

об'єднуватися між собою. Кожен вузол в мережі може бути мережею більш 

низького рівня. 

Точніше, на нашу думку, ідею коннективізма втілює такий вислів Стівена 

Даунса [28]: «Все, що ми вивчаємо і все, що ми знаємо - це зв'язки, які ми 

формуємо між нейронами в результаті свого досвіду. Наш мозок складається з 

100 мільярдів нейронів, які формують трильйони зв'язків. Саме ці зв'язки і 
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складають все, що ми знаємо і все, що ми уявляємо. І хоча зручно говорити, що 

наші знання і переконання складаються з понять і концепцій, які ми набуваємо і 

зберігаємо, більш точно і педагогічно говорити про навчання, як про 

формування зв'язків». 

Люди мають значно більше знань, ніж має інформація, яку вони 

обробляють [5]. Просте поняття певної області знань містить величезну 

кількість слабких взаємозв'язків, що при вірній експлуатації може значно 

посилити навчання. Значення розпізнавання і підключення у наш власний 

«малий світ знань» проявляються в експоненційному впливі нашого особистого 

навчання. 

Коннективізм також розглядає проблеми, з якими стикаються чимало 

компаній у діяльності з управління знанням [5]. Знання, які знаходяться в базі 

даних організації, мають бути пов'язаними з «правильними» людьми в 

«правильному» контексті для організації навчання. Створення, збереження і 

використання інформаційних потоків має бути ключовим в організаційній 

діяльності. 

Педагогічне проектування коннективістського курсу повинно [25] 

• Забезпечити різноманітність думок; 

• Дозволити студентам створення зв'язків між спеціалізованими 

вузлами і джерелами навчання;  

• Заохочувати їх здатність до навчання (навчання мета-навичок); 

• Підвищити у студентів здатність бачити зв'язки між полями, 

концепціями та ідеями; 

• Навчати студентів будувати мережі, які дозволять їм усвідомлювати 

останні події тій області, що їх цікавить; 

• Дозволяти студентам вибирати, що вивчати і як. 

У коннективізмі є чимало конкуруючих мережевих теорій навчання, такі 

як навігаціонізм, різоматичне навчання, квантове навчання та ін.. Сіменс в 2008 

році запропонував практичну реалізацію своєї теорії і отримав підтримку 

педагогічної громадськості через масові відкриті он-лайн курси. Порівняння 

коннективізму з іншими теоріями навчання у відповідності з критеріями [31] 

наведено у таблиці 1 [34]. 

Таблиця 1 

Властивість Біхевіорізм Когнитивізм Конструктивізм Коннективізм 

Як відбувається 

навчання 

чорний ящик - 

основна увага 

приділяється 

спостеріганню 

поведінки 

Структуроване, 

послідовне 

соціальне, тобто 

здійснюється за 

персональної 

участі кожного 

учня 

розподілено 

всередині 

мережі, 

соціальне, 

технологічно 

оснащене, 

шляхом 

розпізнавання 

та інтерпретації 

патернів 
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Які фактори 

впливають на 

навчання  

заохочення, 

покарання, 

стимул 

існуюча схема, 

попередній досвід 

залучення, активна 

участь, соціальний 

і культурний 

фактори 

різноманітність 

мереж, міцність 

зв'язків, 

контекст 

включення 

Роль пам'яті пам'ять - це 

різні 

сполучення з 

повторного 

досвіду, де 

головну роль 

грають 

заохочення і 

покарання 

кодування, 

зберігання, пошук 

та вилучення 

попереднє знання 

в поєднанні з 

поточним 

контекстом 

адаптивні 

моделі, що 

відображають 

поточний стан 

мережі 

Як здійснюється 

передача знань / 

навичок 

стимул, 

відповідь 

копіювання 

конструктів 

знання «того, хто 

знає» 

соціалізація з'єднання 

(додавання) з 

вузлами і 

збільшення 

мережі 

Описувані типи 

навчання 

навчання, 

побудоване на 

виконанні 

завдань 

засноване на 

міркуванні, ясних 

цілях, вирішенні 

проблем 

соціальне 

навчання (погано 

піддається опису) 

комплексне 

навчання з 

мінливою 

базою і 

різноманітніст

ю джерел знань 

 

Ставлення в коннективізму неоднозначне, що визначається наступними 

факторами [30]: 

1. Основна маса людей отримала освіту з використанням 

інструктивістських підходів і звикли до них. Вони відчувають себе комфортно 

на лекції. 

2. Всім зрозумілий простий і доступний метод передачі та використання 

інформації (розглядається як знання). 

3. Навчання здійснюється від «простого до складного» з використанням 

добре структурованої інформації. У курсі відомі всі правильні відповіді. 

6. Нові теорії навчання, і коннективізм в тому числі, які з'явилися останнім 

часом (нетагогіка, равногогіка, різоматичне навчання та ін.) вимагають 

додаткових доказів і практичних додатків. 

7. Коннективізм виходить за рамки традиційного підходу і тому він погано 

сприймається тими, хто знайомиться з ним по публікаціям, а не в процесі 

навчання. 

Вважається, що коннективізм - це не теорія навчання, а педагогічний 

погляд на освіту, заснований на очевидному твердженні про те, що учням з 

самого раннього віку необхідно створити зв'язки зі світом за межами школи в 

цілях розвитку «мережевих навичок», які дозволять їм ефективно управляти 
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знаннями в інформаційному суспільстві. За словами Керра, коннективізм не 

може кваліфікуватися як теорія тому, що коннективізм [27; 29, c. 89; 34]: 

• тільки використовує деякі гасла, іноді вірні, але занадто узагальнені. 

• це лише «внесок у загальний світогляд». 

• спотворює поточне становище альтернативних теорій навчання, таких 

як конструктивізм, біхевіоризм і когнітивізм. 
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7. ТЬЮТОР У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

7.1 Ролі й функції тьютора 

Дистанційна форма навчання та її втілення у діяльність як різновид  

роботи з навчальним матеріалом у просторі дистанційного курсу спочатку не 

викликала особливих запитань щодо організації і керування навчальною 

діяльністю. Контент інформації, що була призначена для опрацювання і 

засвоєння,  за структурою і засобами діяльності нагадував ті ж підходи, що 

були передбачені авторами підручників. Необхідна взаємодія і спілкування як з 

навчальним матеріалом, так і з колегами з навчання, були забезпечені за 

допомоги он-лайн сервісів (електронна пошта, списки розсилки, форум, чат та 

ін.). Все це трохи нагадувало умови заочного навчання і з цієї причини саме під 

такою назвою було занесене до державних документів.  

Однак, майже одночасно стало зрозумілим, що дистанційний навчальний 

процес на відзнаку від заочного навчання може надавати певні свободи тим, хто 

навчається, для створення умов здійснення власної навчальної діяльності. Ці 

свободи включали: вибір місця навчання,часу навчання і форми навчання. Дуже 

принадними виявилися також вільний і необмежений доступ до інформації 

завдяки  використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і 

можливість постійного зв’язку й спілкування з питань навчання з фахівцем, 

який супроводжував курс, –тьютором. 

До обов’язків тьютора входило постійне дослідження перебігу навчальної 

діяльності слухачів й виконання комплексу дій, не тільки спрямованих на 

удосконалення роботи кожного учасника процесу, але й  призначених  впливати 

позитивно на якість очікуваних результатів.  

Наприкінці 80-х років XX ст. у матеріалах, присвячених проблемам 

розвитку суспільства, людства й освіти, як основної соціокультурної галузі 

суспільства, що призначена працювати на майбутні покоління, з’явилися 

публікації, які висвітлювали концепцію «освіта через все життя» і педагогічну 

систему « Неперервна освіта». Проблема виявилася непростою. Адже потрібно 

було переусвідомлювати й перетворювати цільові функції  не тільки освіти як 

системи, але й її окремих ланок; переглянути традиційні представлення щодо 

соціальної сутності освіти, а також щодо місця і ролі освіти у житті людини і 

суспільства [1].  

Виникла принципова розбіжність між традиційною формою освіти і 

формою, поява якої  була викликана самим життям у зв’язку з прискореним 

розвитком науки і техніки і відповідними цьому змінами в житті суспільства. 

Все це призвело до ситуації, яка змусила фахівців подивитися на освіту дещо 

по-іншому: не як на процес (і результат) засвоєння фіксованої суми предметних 

знань, умінь та навичок, що надавав подібному навчанню односторонній, 

орієнтований лише на освіту, в основному виконавчий характер діяльності, що 

й  було характерним для традиційної освіти.  

Неперервне навчання, на відзнаку від сказаного вище, мало наміром 

обернутися до людини, до її запитів та інтересів, можливостей і умов 
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діяльності. Метою освіти при подібнім підході був постійний розвиток 

особистості згідно з інтересами людини і суспільства. Сюди слід також додати, 

що оскільки розвиток ІКТ продовжує постійно створювати ситуації певних змін 

(у інформації, стосунках, обставинах діяльності та ін.), виникає необхідність 

передбачати і проектувати гнучкість та варіативність  для форм і методів 

навчального процесу.  

Неперервне навчання, як система, включає такі обов’язкові складники, як: 

форма діяльності (очна, заочна, дистанційна, відкрита, індивідуальна, групова 

та ін.); навчальні матеріали (ресурси) і фахівці, які несуть відповідальність за 

створення навчального середовища; а також головні суб’єкти навчання 

(викладачі, учні, тренери, тьютори та ін.). У той же час навчальна система має 

власну концепцію стратегій діяльності та умови їх втілення у реальний 

навчальний процес (інформаційне забезпечення, форми, інструменти, засоби та 

відношення у процесі навчальної діяльності). На характеристики навчальних 

дій значно впливають різні поняття й підходи, що походять з психології 

(інтерес, концентрація, розуміння, мотивація, сприйняття, мислення, знання, 

діяльність та ін.), педагогіки (це засоби оволодіння системою знань – 

освіченість, розвиток і становлення особистості у контексті культури), 

соціології (спілкування, стосунки між людьми, пізнання різних культур, 

формування світогляду та ін.).  

Навчання відбувається на конкретному матеріалі й враховує специфічні 

особливості щодо даного виду інформації. Але людина, яка навчається, 

незалежно від свого віку, - є суб’єктом суспільства і має розвиватися разом з 

ним. Нові технології (ІКТ) дозволили суспільству зробити величезний стрибок 

у поширенні пошуку та обробки інформації й користування нею у спілкуванні. 

Концепція неперервної освіти не може бути втілена якісно без вираховування 

можливостей ІКТ, які, окрім іншого, надають людині засоби для вільного 

створення умов власного навчання. На цьому тлі знову привертає увагу 

необхідність перегляду або певного удосконалення існуючої концепції  

здійснення навчальної діяльності.  

Ідеї «педагогіки співробітництва», запропоновані вчителями-новаторами  

наприкінці 80-х років ХХ ст., містили цікаві пропозиції, що були сформовані на 

підставі багаторічного досвіду роботи з учнями. Сюди входили навчання без 

примушення, відсутність негативних оцінок, вільний вибір матеріалів для 

особистого доповнення теоретичних й практичних знань і вмінь, випереджене 

ознайомлення з темою, суб’єкт-суб’єктні стосунки у навчальній діяльності та 

інші – й усі вони добре відповідали умовам формування самостійної діяльності  

й особистого вдосконалення людини. Однією з форм  неперервної освіти, яка 

включає за своєю ідеологією та принципами вище названі особливості 

навчального процесу, є відкрите дистанційне навчання, що спрямоване на 

постійне удосконалення людини як особистості і професіонала. Основним 

якісним показником цього є діяльнісна і соціальна компетентність, котра 

постійно удосконалюється.  
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Дистанційне навчання забезпечує можливість вільного самоствердження і 

самовиразу кожної людини у процесі навчальної діяльності - у цьому 

полягають демократизм й особистісно-орієнтований підхід, котрі слугують 

основою організації навчальної діяльності, а також системний і діяльнісний 

підходи. Дистанційне навчання, як і будь-яка діяльність, потребує наявності 

певних ресурсів, засобів, інструментів для того, щоб суб’єкти діяльності мали 

змогу використовувати їх і отримувати результати. Найважливішими 

суб’єктами діяльності виступають слухачі, які навчаються у дистанційному 

курсі (ДК). Курс сприймається як основний носій базової інформації. Отже, 

опосередковано, автор курсу теж бере участь у групі суб’єктів навчальної 

діяльності. Оскільки в процесі навчальної діяльності бажано постійно 

пам’ятати  про надані дистанційною формою свободи (часу, простору та ін..), 

про що згадувалося раніше, і ці свободи багато до чого зобов’язують, стає 

зрозумілим, що успіх і результати залежать виключно від нас, тобто ми, як 

особистість, стаємо основною продуктивною силою.  

За цих причин організатори дистанційної форми навчання мають розуміти 

важливість якісних технічних, технологічних, інформаційних, соціальних, 

психологічних, професійних та багатьох інших, - теоретичних і практичних - 

складників навчального процесу. Самий  цей процес покликаний забезпечувати 

розвиваючий характер самостійної й кооперативної діяльності своїх учасників. 

Звідси і виникає потреба у різноманітності застосованих технологій та засобів 

діяльності, як стосовно поставлених цілей і напрямків, так і щодо змісту. Слід 

також пам’ятати, що у навчальному процесі постійно збагачуються особистісні 

знання та уміння. Отже формується комплексна і гнучка система технологій, 

котрі взаємозв’язані між собою і, як правило, доповнюють одна іншу. 

Це, в першу чергу, технології, які застосовують суб’єкти процесу при 

організації певної діяльності. Знову-таки нагадаємо - завдяки визначеним 

свободам у даній формі навчання, такі технології можуть мати особистісні 

розбіжності, котрі залежать від рівня попереднього досвіду і стилю діяльності 

кожного учасника. Це навчальні технології, що безпосередньо стосуються 

роботи з інформацією, а також соціальні технології (комунікація, форми 

спілкування, бар’єри, організація, зміст, управління, коригування та ін.).   

Ми також можемо назвати психологічні технології, котрі забезпечують 

якісну пізнавальну діяльність завдяки використанню засобів активізації, їх 

гнучкому застосуванню і перетворенню, що, в свою чергу, сприяє появі 

інтересу, концентрації уваги, розумінню, формуванню мотивації і, нарешті, 

якісному сприйняттю. Ця досить складна послідовність формування 

пізнавальної діяльності (мислення), без якої не буде можливою ніяка 

продуктивна діяльність, показує нам, наскільки відповідальною є робота 

тьютора, тобто тієї людини, яка супроводжує навчальний дистанційний процес 

і безумовно бере у ньому участь як рівноправний його суб’єкт.  

Поняття свободи у ДК говорить про те, що вибір технологій теж може бути  

вільним. Такі з них, що призначені організовувати діяльність і які проектує і 

пропонує автор курсу, покликані співробітничати з технологіями, що можуть 
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сформувати самостійно слухачі згідно з їх особистим досвідом, а також із 

технологіями тьютора, які, по суті, можуть мати коригувальне, оцінювальне, 

альтернативне, проблемну та інше призначення, тому що в результаті мають 

виводити слухача на оптимальний для нього, найбільш якісний у даній ситуації, 

рівень самостійної діяльності.  

Остаточна оцінка з’ясовується після порівняльного аналізу і обговорення 

всіх засобів та інструментів, які є у розпорядженні навчального процесу. Крім 

суто технологічних питань, цікаво розглянути, які саме ролі має грати тьютор у 

перебігу дистанційного навчального процесу, а також як саме мають 

здійснюватися такі види взаємодії, як тьютор – слухач – інформація, тьютор – 

курс – інформація – слухач, слухач – курс – інформація – тьютор – взаємодія та 

ін. 

Ролі тьютора у навчальному процесі. 

У роботі Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» [14] 

вже ставилися питання щодо моделі тьютора (розділ 1.2), а також щодо його 

компетенцій та умінь (за матеріалами  Salmon Gilly, Who want to see an e-

moderator? Learners Together, September, 2002). Також були виділені функції 

тьютора як керівника. Але на той час ми брали за основу досвід викладача як 

носія основної інформації, а спілкування розглядали, лише як засіб обміну 

інформацією.  

Тепер, коли на передній план виходять суб’єкт-суб’єктні стосунки у 

навчальній діяльності, а також особливості формування особистісних 

компетенцій у процесі навчання, коли у відкритій формі навчання  перед 

слухачем виникає потреба у створенні персональної навчальної мережі, ролі і 

функції тьютора дещо змінюються. Сюди слід також додати такі вимоги до 

побудови навчальної інформації, що з’явилися з причини необхідності 

удосконалення навчального контенту і використання системного підходу для 

підвищення інформаційного рівня запропонованих слухачам зовнішніх знань, 

які слід розглядати як базову інформацію для організації подальшого навчання. 

Функції тьютора зазвичай не копіюють викладання і не порушують 

регламентовані у даній навчальній діяльності свободи. Метою тьютора є 

підтримка, спрямування, своєчасне коригування навчальної діяльності таким 

чином, щоб для кожного слухача вона відповідала його особистим 

можливостям, інтересам та внутрішньому потенціалу. Одночасно така 

підтримка сприяє формуванню у слухача власних компетенцій, що надає йому 

можливість поступово виходити на вищий рівень розвитку - суб’єкта діяльності 

(термін за О.М. Леонтьєвим). З цієї причини функції тьютора мають бути 

різноманітними і багатогранними – по суті, він веде і досліджує навчальний 

процес, виконуючи  одночасно численні ролі, важливішими з яких є роль 

учасника-слухача і  провідна роль режисера. 

Крім контенту дистанційного курсу у якості ресурсів навчальної діяльності 

можуть використовуватися будь-які інформаційні матеріали, що пропонує 

всесвітня мережа. Безсумнівно, для пошуку інформації краще використовувати 
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системний підхід. Певний натяк на спрямування пошуку може бути наданий і у 

тексті ДК, або запропонований у форумі слухачами, - альтернатива найкращого 

вибору може попередньо обговорюватися за участю тьютора. 

Як вже зазначалося раніше, за основну концепцію здійснення навчального 

процесу як певної результативної діяльності ми беремо згадану вище 

«Педагогіку співробітництва». Її основні ідеї та принципи наводяться тут за 

публікаціями (див. «Тезисы педагогики сотрудничества», - «Учительская 

газета», 18 октября 1986 г. та «Учительская газета»,17 октября 1987 г. http:// 

www.ug.ru/archive/15485).  Нижче надаємо короткий зміст основних позицій 

концепції. 

Спочатку велика мета, далі підтримка і віра в те, що цього можна досягти 

(наближено до креативної педагогіки), Педагоги мають допомогти (дітям) 

зберегти свою індивідуальність, виявити потреби, допомогти в 

інтелектуальному і моральному розвитку). Перша зустріч, ідеї (йдеться про 

першу зустріч учителів-новаторів у жовтні 1986 року): 

 Навчання у «зоні найближчого розвитку»; 

 учіння без примушення; 

 наявність опорної схеми діяльності (ключові слова, символи, кодові 

позначки, картки розвитку) для повного виключення з навчання зубріння;  

 ідея випередження інформації (по-нашому, попереднє заглиблення в 

інформацію, «занурення»); 

 ідея укрупнених блоків інформації, ідея свободи вибору;  

 ідея діалогових розмірковувань; ідея інтелектуального фону навчання, 

ідея сумісної діяльності викладача й учня. 

Друга зустріч (під гаслом «Демократизація особистості»), запропоновані 

ідеї:  

 обґрунтована варіативність освіти;  

 пропозиція оновити зміст освіти, програми та навчальні плани;  

 розвиток творчих здібностей учня; навчання і розвиток у «зоні 

найближчого розвитку»;  

 ідея самоповаги школяра та ін.  

Надані пропозиції та запропоновані ідеї мали на меті формування 

глибоких змін у тих, хто навчається, без будь-яких відборів або відсівів. 

Оскільки до тих пір певних заходів і навичок щодо подібного навчання не 

існувало, треба було їх виробляти. Також треба було проектувати нові стимули 

навчання, тобто такі, що знаходяться у самому навчанні (конструктивний 

підхід!).  

«Якщо зовнішньої мотивації до навчання майже немає, якщо способів для 

примушення зовсім немає, якщо не можна розраховувати на загальний інтерес 

до навчального предмету.  

І якщо ми, реалісти, не хочемо ховатися від дійсності, то перед нами лише 

єдиний шлях: ми маємо залучати дітей у спільну роботу – навчання , 

викликаючи у них радісне відчуття успіху, руху вперед, розвитку. Інакше дітей 

http://www.ug.ru/archive/15485
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не навчити (Наші коментарі: це стосується людини будь-якого віку, яка дійсно 

прагне навчитися!).  

Результат навчання дорівнює добутку здібностей на старанність. Якщо 

старанність дорівнює нулю, то й добуток обертається на нуль. Потрібна нова 

педагогіка. Виховувати співробітництво співробітництвом – це означає 

виховувати колективізм і цілеспрямованість. У співробітництві глибинно 

збігаються цілі і засоби, навчання і виховання. Потрібна методика для 

здійснення змін у стосунках з учнями (вони виходять на одне з перших місць). 

Ні! – примушенню з міркувань гуманності, Не треба брати на переляк. Треба 

навчати учитися». 

Далі йде перелік  найбільш цікавих запропонованих ідей: 

 Ідея складної цілі (запропонував В. Ф. Шаталов) - треба, щоб сумісна 

діяльність об’єднувала у вірі, що будь-які труднощі можна перебороти. 

 Ідея опори - опорні сигнали, схеми, модель послідовності, опорна 

деталь смислу та ін.  

Опорні форми можуть бути різними, але принцип їх дії спільний: 

навіть перед сильним (або дуже слабким) учнем повинна бути опора, 

причому не як наочний посібник, а як провідна нитка способу 

розв’язання, розповіді, правила та ін. Упевнена відповідь – це 

доведення володіння знанням та умінням.  

Опорні засоби нібито ведуть нас лабіринтом, виховуючи впевненість 

у власних можливостях. Для дорослих подібна дія допомагає 

керувати потенціалом компетентності!  

 Ідея вибору.  

Такий детальний огляд ідей педагогіки співробітництва довелося зробити 

тому, що ці ідеї у багатьох точках збігаються з позиціями методології 

відкритого дистанційного навчання, – вони пропонують нові підходи та 

розуміння і для цілевизначення, і для вільного вибору навчального матеріалу, і 

для проектування опорних засобів, які дозволяють не боятися робити перші 

кроки у невідоме. 

Тепер, коли ми досить детально висвітили основні положення та ідеї 

концепції (і методології) педагогіки співробітництва, повернемось до основної 

особистості наших міркувань – тьютора дистанційного курсу.  

Відомий психолог Б.Ц. Бадмаєв стверджує, що завданням освіти є навчити 

застосовувати знання у діяльності - і практичній, і теоретичній; і пізнавальній, і 

професійній; і фізичній, і розумовій; будь-якій і всілякій, яка потрібна 

суспільству і працівнику. Одним словом, потрібна компетентність у ділах, і 

саме цьому потрібно вчити [2]. 

Тепер, коли ми знаємо, у чому полягає призначення тьютора у супроводі 

дистанційного навчального процесу, спробуймо переглянути якомога 

детальніше види діяльності, що має здійснювати, підготувати, підтримати 

тьютор за рахунок використання нових допоміжних засобів й інструментів. 

Спочатку з’ясуємо, хто такий тьютор (англ.. tutor).  Словник [3] дає такі 

види діяльності: навчати, повчати, наставляти, давати індивідуальні уроки, 
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уміти володіти собою. Майже всі ці види дій збігаються з нашим розумінням 

тьютора як керівника навчального процесу. Більш того, тут згадано дуже 

важливу функцію тьютора щодо індивідуальної роботи зі слухачами. 

Розглянемо коротко найбільш важливі функції і ролі тьютора: 

 Спостерігач (англ.Оbserver) – види дій: спостерігати, підмічати, 

слідкувати, розрізняти. Дійсно, для того, щоб тьютор вів навчальний 

процес, йому бажано слідкувати за деталями перебігу навчання з 

метою заздалегідь проектувати і планувати все те, що може допомогти 

як процесу в цілому, так і окремим його учасникам.  

 Тренер (англ. Trainer) – види дій: працює над підвищенням 

кваліфікації і досвіду, дає інструкції, забезпечує підсилену і 

прискорену підготовку перед випробуваннями. Всі ці дії потрібні 

нашому тьюторові при різних ситуаціях у практичної діяльності, до 

подолання яких треба заздалегідь готувати слухачів ДК. 

 Режисер (англ.Producer), Інтерпретатор (англ..Interpreter) – ці ролі і 

функції дуже різносторонні і цікаві, тому вони будуть розглянуті 

трохи далі, в окремому розділі. 

 Наставник (англ. Mentor; Preseptor) – види дій: керує, наставляє, готує 

інструкції, настанови, вказівки, пропозиції. Оскільки супроводжуючи 

навчальний процес, тьютор може зустрітися з потребою нагадати 

слухачам певні правила, або звернути їх увагу на прояв у практиці 

певних закономірностей та ін., але при цьому він тільки націлює їх на 

самостійний пошук і формування рішення, то таке розуміння ролі 

наставника нас цілком ураховує. 

 Експерт (англ. Expert) – види дій: оцінювання певних дій або рішень, 

думка фахівця. Треба звернути увагу на те, що у навчальному процесі 

в цілому ряді ситуацій, відношень, робочих обставин  і стосунків часто 

зовсім не завадить думка фахівця. 

 Фасилітатор (англ. Facilitator) – види дій: полегшувати, сприяти, 

просувати. Хочемо нагадати, що фахівці з подібними функціями часто 

згадуються у роботах, присвячених дистанційному навчанню  в інших 

країнах, зокрема у США.  

 Модератор (англ.. Moderator) – види дій: регулювати, вести дискусію, 

бесіду (у мережі), стримувати, знімати напруження, налагоджувати 

гарні і приємні умови для процесу навчання. Тьютор дійсно має, про 

це було сказано вище, слідкувати за обставинами навчання і 

забезпечувати комфортний фон дистанційному процесу. 

 Менеджер (знань, інформації) (англ. Manager) – ця роль і функції 

пов’язані з нею теж дуже цікаві і важливі для ДК, адже основним 

ресурсом навчальної діяльності є інформація і знання. Тому ці функції 

будуть розглянуті в окремому розділі. 

 Менеджер з питань спілкування (комунікації) – ми не випадково 

пропонуємо зупинитися окремо на цьому  напрямі   роботи тьютора. 

Справа в тім, що спілкування – це дуже розгалужене поняття і сфера 
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діяльності. Зокрема у дистанційному навчанні ми зустрічаємо такі 

види діалогу (спілкування між двома суб’єктами, як діалог з текстом 

(мисленнєве обговорення) і знов-таки мисленнєве з’ясування певних 

питань з його автором (такі собі  дебати!). Спілкування може бути з 

інформацією і за допомоги інформації. І, взагалі, без спілкування 

немає ані людини, ані діяльності. Як бачимо, це питання є дуже 

важливим, цікавим і складним, і тому воно буде розглянуте окремо, 

тим більше, що цей процес має свої закони і закономірності, на яких 

теж потрібно зупинитися.  

 Учасник (англ. Member, Participant) – види дій: бере участь у процесі, 

як суб’єкт діяльності. 

 Проектувальник (англ.. Planner, Designer) – види дій: планує, моделює, 

проектує в тому числі цілі, задуми, наміри, структури та ін. Чи не 

здалося Вам, що перед очами у нас Тьютор!? 

 Консультант (англ. Consultant) – види дій: дає поради, інформує, 

рекомендує, звертає увагу, бере до уваги. Все це підходить тьюторові. 

 Артист (англ. Artist) – види дій: людина, що досягла у своїй справі 

високої майстерності. Таким і має бути тьютор! 

 Коректор (англ. Corrector) – види дій: направляє, критикує, звертає 

увагу на зміни, виправляє. Це теж функції тьютора. 

 Шукач (англ.. Searcher) – види дій: шукає, розпізнає, розшукує, 

прагне, звертається по пораду, домагається свого. Усі ці дії дуже 

корисні для тьютора. 

 Дослідник (англ. Explorer) – види дій: досліджує, вивчає, з’ясовує, 

ретельно шукає. Все це має робити тьютор, особливо, якщо це 

стосується інформації, нових засобів діяльності, мотивації й пошуку. 

 Мотиватор (англ. Justificator) – види дій: підтверджує, пояснює, 

аргументує, формує мотиви, задовольняє потреби, спонукає. Все це 

потрібно тьюторові, більш того, - це сприяє поглибленню розуміння 

суті діяльності, що, у свою чергу, сприяє її удосконаленню і  розвитку 

перспективного мислення. 

 Технолог (англ. Technologist) – види дій: працює з технікою, організує 

технічно процес, володіє термінологією.  

Все це повинен уміти тьютор!  

7.2. Функції тьютора як режисера дистанційного навчального процесу 

У відкритому дистанційному навчальному процесі активно працюють 

головні принципи відкритості, тобто надання тим, хто навчається, права на: 

 свободу простору, волі, часу, вибору інформації і формування 

персонального навчального середовища; 

 вибір підходів, засобів та інструментів для здійснення самостійної 

діяльності;  
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 вибір метою діяльності саморозвиток, удосконалення, 

самодостатність і, як результат, формування компетентності.  

За цих обставин тьютор, окрім раніше розглянутих обов’язків і функцій, 

які характеризують його роль як фахівця, наставника, експерта та ін. (див. 

вище), починає виконувати роль і функції режисера навчального процесу. Це, у 

першу чергу, пов’язане з тим, що за призначенням своєї, нібито,  мотивуючої 

присутності поряд з навчальною діяльністю, він, нібито виконуючи обов’язки 

артиста незвичайного жанру, сприяє створенню культурно-змістовного і 

поведінкового клімату навчальної діяльності.  

Наприклад, це можна показати у випадку необхідності підштовхнути 

учасника курсу на пошук можливої відповіді за рахунок власного прикладу 

тьютора ( при цьому слід обережно викривати основні принципи і заходи, 

наводячи аргументи і посилаючись на інші відповідні приклади. Тьюторові слід 

весь час пам’ятати, що для учасника курсу це тільки визначений зразок, 

оскільки свого, власного досвіду йому ще не вистачає. 

Інтерес до роботи у курсі може виникнути завдяки певним діям тьютора, 

як до участі у певній грі на тему даного навчального предмету і діяльності, 

коли послідовно відбуваються знайомство, пізнавання, дослідження, а також 

здійснення різної послідовності дій у поняттях та процесах. Звідси стає 

зрозумілою важлива роль предметного спілкування і удосконалення мови, яка 

характерна для висвітлення і розуміння даного предмету (у тім числі його 

термінології), як основи організації та здійснення навчальної діяльності. Тут 

можна певним чином перефразувати класичну формулу К.С. Станіславського: 

«Академічний хід творчості (і навчання їй) спрямовується від тексту до розуму; 

від розуму - до запропонованих обставин (ситуація); від запропонованих 

обставин – до підтексту (обміркуванням і судженням); від підтексту – до 

почуттів (емоції, інтерес, мотивація); від емоцій – до задачі (проблеми), до 

бажання (волі) і від бажання – до дії…» [10, С. 285]. Додамо від себе, що 

підтекст – це особистісне сприйняття і розуміння смислу тексту, тобто те, що 

активізує і спрямовує потрібну діяльність.  

У деяких, найбільше насичених темах  навчального тексту тьютор може 

виконувати функції ведучого, допомагаючи репліками учасникам курсу 

знайомитися з матеріалом, доповнювати його в разі потреби. Він не дозволяє 

слухачам зупинятися перед будь-якими «бар’єрами» (бо це завжди – стресова 

ситуація, яка перешкоджає діяльності і знижує активність слухача). Тьютор 

пропонує рухатися далі і бере на себе роль власника навчального простору 

курсу – і того, що створив автор у тексті, і того, що у процесі навчання 

формується у кожного з учасників (за рахунок власного досвіду і мисленнєвих 

комплексів-підтекстів. Ці комплекси є результатом опрацювання навчального 

тексту та його усвідомленого доповнення результатами зовнішніх пошуків 

інформації, знань, отриманих у спілкуванні та ін.).   

Тьютор об’єднує курс з навчальним простором, своєчасно реагує на 

«бар’єри». Він показує (і одночасно ділиться досвідом), як вивести навчальний 

процес у стадію активної взаємодії та єдності людини з інформацією, тобто, 
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певним чином, використовує якості й функції режисера (формування 

композиції). Як імпровізація, супровід курсу залежить від ситуації (стосунків) 

між текстом і учасником. За таких обставин необхідними виявляються наступні 

якості тьютора: знахідливість, дотепність (метафори як каталізатор), сміливість, 

уміння тримати аудиторію у своїх руках, а також здатність балансувати між 

серйозним і жартівливим (але теж все по ділу), знаходячись весь час на вістрі 

інтересу і мотивації й у контакті зі слухачами. Важливу роль відіграють також 

відповіді на питання слухачів і репліки або коментарі в електронній пошті. 

Елементи шоу і близького, емпатичного (співчутливого) спілкування зі 

слухачами – ось той процес навчальної діяльності, який забезпечує пізнання, 

розвиток, потяг до подальшого пошуку й удосконалення, тобто використання 

людиною свого «потенціалу» на «всі сто». 

План-аналіз (заглиблення) тексту і його роль у діяльності, яка 

проектується, можна назвати «розвідкою розумом» (перефраз 

К.С. Станіславського). Якась історія по темі, притча (або «казка»), що буде 

вбудована автором курсу або тьютором до навчального курсу, у наші часи може 

відігравати роль містка - зв’язування між життєвою мудрістю і навчальним 

висловленням, який сприяє зростанню культурного сприйняття дійсності і 

розвиткові здатності до системного підходу у відношенні до потрібної 

інформації («Смислові містки» - це визначення відомого письменника-

гумориста ХХ ст. Віктора Ардова) .  

Бажано, щоб кожна форма, що використана у курсі, була доповнена 

тьютором цікавими, історичними, незвичайними посиланнями (з точки зору 

поєднання гуманізму та оптимізму. Це збагачує не тільки загальну культуру, 

але й культуру фахівця, тобто працює на один з необхідних складників 

компетентності, - культуру як якість! Також як режисер тьютор має розглядати 

кожну дію у її варіантах, звертаючи  детальну увагу на гарні можливості  і дії, і 

варіантів, а  недосить досконалі фрагменти  розглядаючи побіжно. Тут тьютор 

може проявити себе, у тім числі, як менеджер часу. 

Якщо тьютор використовує у розмові метафори, або метафора використана 

у тексті курсу, цей вербальний засіб виступає як певний приріст енергії та 

активності, що сприяє смисловому збагаченню тексту і одночасно активності 

його сприйняття і розуміння [7]. 

Відомий театральний діяч і режисер Вол. І. Немирович-Данченко є 

автором класичного визначення сутності режисерської професії, яке стверджує, 

що режисер як особистість є особою троїстою [9]: 

1) режисер – інтерпретатор (тлумач); 

2) режисер – дзеркало, що відбиває індивідуальні якості й можливості 

учасників дії ;  

3) режисер – організатор.  

1. Режисер – інтерпретатор (тлумач) 

«Режисер – інтерпретатор - це активний тлумач смислу, ідеї текстового 

матеріалу, який допомагає зрозуміти напрямок пізнавальної та здійснюваної 
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діяльності [12]. Переносячи це положення на процес роботи у дистанційному 

курсі, ми можемо говорити про важливість смислу і мотиваційних цінностей 

при обробці інформації. Це однаково стосується даних, як наданих у контенті 

дистанційного курсу, так і запропонованих або самостійно знайдених слухачем 

для системного доповнення власного персонального навчального простору 

(середовища). І, дійсно, всі аспекти інформації, приклади з практики, історії 

суспільства, науки і техніки та ін. повинні бути спрямовані на вірне і глибоке 

розуміння смислу використаних відомостей і вплив їх на удосконалення 

спеціальних знань й умінь за темою того матеріалу, що вивчається.  

Тут бажано використовувати й особливості структури тексту, й динаміку 

дослідження, й апарат процесуальної діяльності. У такому випадку 

допомагають засоби і інструменти, у тім числі техніка створення навчального 

простору, аналіз й оцінка його, а також персональне проектування, графічні 

форми та ілюстрації.   Слідкування за наповненням навчального простору 

інформацією, представленою у різних формах, у тім числі використання засобів 

контролю, які здатні забезпечувати і підтримувати на потрібному рівні 

динаміку навчальної діяльності (наприклад, проективні тести та ін.) є важливим 

складником діяльності тьютора. Отже, поєднання можливостей інформації, 

наданої навчальним текстом, із спрямовуючою та активуючою стратегією 

тьютора, а також результати самостійної роботи слухачів у курсі, надають 

тьюторові і слухачам можливість формувати такі якості, котрі поступово 

складаються у кожного суб’єкта діяльності у комплексну персональну 

компетентність. 

Кожна тема курсу може бути прирівняна з окремою дією спектаклю, в 

якому беруть участь автор курсу (носій інформації), тьютор (суб’єкт діяльності 

з функціями спостерігача, експерта, тлумача, нарешті, режисера і коректора 

процесу), й головні суб’єкти учіння – слухачі курсу, котрі є нібито акторами, 

адже саме від їх діяльності та активності залежить якість результатів навчання. 

Будь-яка дія з переробки слухачем інформації (і зовнішньої, і внутрішньої) 

включає певну систему фактів, понять, їх характеристик та можливостей, тобто 

відбувається нібито перетворення думки (знання) на дію і потім, у процесі 

здійснення діяльності, - формування нових знань. У дистанційному курсі -  це 

мистецтво особистості працювати з інформацією і прагнути до самостійного 

формування себе як «суб’єкта діяльності», що є, згідно з О. М. Леонтьєвим, 

вищим рівнем якості [8].  

Так само, як при постановці нового спектаклю, постановка дистанційного 

навчального процесу - це «поїздка у необізнане» (адже працює нова цільова 

група, котра використовує у власних персональних навчальних середовищах 

свій особистий досвід…). Таким чином, єдиний процес навчальної діяльності 

можливий лише за участі всіх слухачів (кожний може працювати за своїм 

варіантом стратегії і ділитися досвідом з іншими), творчого підходу тьютора, 

конструктивного мислення, сумісного формування усвідомленого й 

мотивованого відношення до діяльності. Саме подібні умови й атмосфера 

навчального процесу сприяють формуванню компетентності. Треба зазначити, 
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що на відзнаку від звичного для нас перебігу освітнього процесу, незалежно від 

категорії навчального закладу (школи, коледжу, університету та ін.), це має 

бути не компетентність вузького фахівця, але така ж упевненість у своїх 

можливостях як фахівця вже за умов постійних змін, нових технологій та 

відкриттів, тобто у наші часи. 

Саме подібні зміни й підтверджують, що напрямки розвитку нашої 

планети, відзначені філософами на початку нового XXI століття, де основними 

є глобальний еволюціонізм та коеволюція, відбуваються на наших очах. 

Цікаво, аналізуючи життя і діяльність дистанційного курсу, починаючи з 

проектування і закінчуючи результатом, порівняти їх з класичною формулою  

К. С. Станіславського: «Надзадача і наскрізна дія  - це основна творча ціль і 

творча дія, котрі включають у себе, суміщують, узагальнюють у собі всі тисячі 

окремих розрізнених задач…» [10, С.150-151 ]. 

«Надзадача і наскрізна дія» - це головна суть, нерв, пульс будь-якого 

навчального курсу. Наскрізна дія - це підводна течія курсу. Кожний контекст і 

участь слухача у курсі містять у собі власну надзадачу і наскрізну дію, котрі й 

складають головну сутність навчання самостійної особистості, як рольову 

діяльність, так й усі спроможності контенту, який є, за своєю суттю, 

інформаційно- навчальною системою. 

2. Режисер - дзеркало  

Паралель, яку ми провели між режисером і тьютором, підказує нам, що так 

само, як режисер повинен чутливо сприймати грані індивідуального 

обдаровання актора та його можливості; і вказувати даному виконавцю шлях до 

створення ролі, теж саме має виконувати тьютор, суміщуючи у собі функції 

аналітика, експерта, навігатора і менеджера. Він спостерігає за слухачами, 

окремо за кожним, визначає можливості, рівень досвіду, наявний потенціал, 

котрий можна розвивати, активувати і використовувати на платформі 

дистанційного курсу, з розрахунком на майбутнє застосування, по-перше, у 

формуванні компетентної діяльності у галузі курсу, а по-друге, у загальній 

системі компетенцій професіонала. 

Після ознайомлення з можливостями слухачів тьютор може об’єднувати  

бажаючих працювати сумісно у пари і групи для більш результативної 

навчальної роботи у команді, де можна й поділитися досвідом і знайти у колеги 

щось нове й цікаве – це з точки зору накопичення інформації як щодо знань, так 

і для удосконалення діяльності. Коли група відчуває себе командою, вона діє 

злагоджено, у постійному спілкуванні й взаємному обміні, кожного разу 

обговорюючи якість діяльності і сумісно вирішуючи, як саме і завдяки чому 

можна зменшувати недоліки і підвищувати рівень досягнень. У подібній 

команді потреба у моніторингу виникає сама по собі як необхідність, так само, 

як рефлексія. Як бачимо, роль колективної участі дозволяє, як і у театрі, 

проявити себе кожному слухачу. 

У навчальному дистанційному процесі беруть участь й індивідуальні 

можливості слухачів, і майстерність, і взаємодія у процесі спілкування. 
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Особливу роль відіграє тут  мовне задіяння, яке є не тільки умінням говорити та 

розповідати, але й відкритістю, бажанням зрозуміти співрозмовника,  

намагатися передати йому якісно потрібну інформацію, не тільки ззовні, як це 

дає підручник, але й внутрішньо. Тобто підключаються особистісні оцінки, 

аргументи та відношення. Саме подібне спілкування й розглядається, як 

поєднання  креативного, респектологічного та етичного типів мислення, які 

відомий фахівець з дослідження процесів мислення вважає важливими 

складниками  стратегій мислення у XXI столітті [6]. 

У такім ракурсі дистанційний навчальний процес виявляється, як складна 

розгалужена система із  безліччю асоціацій та варіантів. Проте, у той же час – 

це дуже цікавий, мотивований, активний процес, досвід роботи з яким здатний 

вплинути на формування компетентного сприйняття, орієнтації та відношення 

до різних ситуацій і напрямків професійної діяльності. 

Це означає, що більшість з того, що отримано, усвідомлено, сформовано, 

сприйнято, виконано й зворушливо прийнято у перебігу дистанційного 

навчання, бажано саме під час цього учіння і засвоєння – перевірити, оцінити, 

обміркувати, обговорити, розглянути можливі варіанти й альтернативи і та ін. 

(тобто усі аспекти персональної та сумісної рефлексії) для того, щоб уже зараз 

починати формувати не тільки персональне навчальне середовище (ПНС), але й 

проектувати (може спочатку у вигляді окремих тематичних інформаційних 

фрагментів, а надалі синтезувати як персональне середовище діяльності (ПСД). 

 Особливо потрібним на цьому етапі стає проникнення у глибини смислів 

теми. Звісно, що це, в основному, має передбачати автор курсу під час 

проектування контенту.  

Тут можуть бути використані приклади історичного розвитку і 

формування спеціальної термінології. Зараз ми, в основному, їх розуміємо як 

певні орієнтири, беремо до уваги і, в разі потреби, пригадуємо, як таблицю 

множення. Але свого часу це були  назви складників нових знань й умінь, які 

були взяті з інших, часто невідомих нам мов, і, більшою мірою, відповідали 

своєму призначенню чи характеристикам. Отже, надаючи до тексту чи 

контенту історичні довідки і свідчення, звісно, сучасною мовою, ми нібито 

додаємо термінам свіжого повітря і вони оживають у нашій свідомості 

водночас, як носії минулого і тлумачі наших часів.  

Те ж саме можна сказати про приклади з практики, перспективи розвитку  

та ін. Уява і здатність уявляти собі щось – це велика цінність. Вона переносить і 

автора  курсу, і тьютора, і, обов’язково, слухачів у ті соціально-історичні 

умови, коли у науці, техніці, філософії, соціальних науках відбувалися зміни, і 

показує, як вони вплинули на розвиток сучасних підходів. 

Заглиблюючись у особливості історичної дійсності, аналізуючи, 

співставляючи, оцінюючи, проектуючи на майбутнє, усі учасники навчального 

процесу, (включаючи інформаційні ресурси), нібито починають уявляти собі 

потрібну інформацію не тільки у площині сторінки підручника чи екрану 

монітора, а у декількох вимірах (ушир, углиб, усередину, вперед та ін.). Знання 

та уміння оживають - навіть маленька цікава зачіпка забезпечує активний 
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інтерес, сприйняття, що означає – мотивацію. В результаті слухач курсу нібито 

внутрішньо бере на себе функції своєрідного лектора, який будучи натхненим 

власними знахідками в інформаційному просторі, запевняє себе у 

внутрішньому діалозі, синтезує окремі фрагменти, формулює ідеї, як по темі, 

що вивчається, так і щодо свого відношення до інформації й до діяльності. У 

цьому випадку слухачеві конче необхідно спілкування для того, щоб 

обмінюватися думками, як кажуть: «пропустити інформацію крізь фільтр».  

У курсі тьютор може подібну діяльність передбачати, проектувати і 

мотивувати у форумі, чаті, або використовувати будь-який, обраний слухачами  

соціальний сервіс. 

Рекомендації. Дуже цікаво у пошуках історичних фактів звернутися до 

мемуарів, біографій учених, практиків і, просто, людей, яким довелося 

працювати у тій галузі діяльності, котрої торкається дистанційний курс. 

Бажано також, враховувати, що у перебігу обговорення може з’явитися 

необхідність у поясненнях, скороченнях, переробках, використанні схем і 

таблиць з метою скорочення текстового поля та підсилення наочності даних. 

Тьюторові слід пояснювати і обговорювати зі слухачами подібні зміни, а іноді й 

запевнювати слухачів у необхідності змін і застосування подібних засобів. 

У діяльності тьютора педагогіка і режисура тісно зв’язані між собою. 

Супроводжуючи курс, тьютор мусить розгледіти неповторність слухачів, їх 

можливості, цінності, усвідомлення важливості стосунків і відношень. Отже ми 

можемо визначення Вол.І. Немировича-Данченка перефразувати з «режисер-

дзеркало» на тотожне йому за смислом  - «режисер-педагог» (у нас у 

дистанційному курсі – тьютор-педагог). 

3. Режисер-організатор ( тьютор-організатор) 

У перебігу навчального процесу не треба квапитися – безумовно, якщо ми 

хочемо що-небудь пізнати й чомусь-то навчитися, а, найголовніше, проектувати 

і формувати власну діяльність з використовуванням цих знань й умінь, а також 

знайдених і запропонованих нами нових підходів, засобів, інструментів для 

удосконалення діяльності, тоді самий навчальний процес мусить носити 

творчий характер. Не можна квапитися, тому що метою є не виконання як таке, 

а саме удосконалення, проектування та ін. Отже треба шукати, підбирати чи 

конструювати самим різні інструменти, що можуть допомогти у різних видах 

пізнавальної діяльності. 

До таких інструментів належать різні способи обробки інформації, 

запропоновані відомим у світі фахівцем з питань удосконалення процесу 

мислення доктором Едвардом де Боно. Багатьом відомий запропонований їм 

спосіб здійснення різних видів діяльності – «Шість шляп мислення» [4]. 

Тьютор як організатор може обговорити зі слухачами, як саме можна 

використовувати пропозиції «Шляп» у пересічній діяльності залежно від її 

ситуації, ресурсів, дійових осіб, можливостей і цілей. Детальніше ми 

зупинимось на цьому в іншому розділі, де будуть розглядатися умови й 

особливості самостійної діяльності слухачів відкритого дистанційного курсу. 
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Оскільки навчання – це діяльність, і ніяка діяльність не може бути плідною і 

досконалою без свого основного складника - пізнавальної діяльності 

(мислення), стає зрозумілим, що, в першу чергу, нам потрібно навчитися 

мислити, адже ніяка дія не може бути досконалою без її ретельного 

обміркування.  

Де Боно називає мислення «робочою навичкою». Без обдумування, 

порівняння «за» і «проти» не можна починати ніякої справи. Крім того, людина 

звикла використовувати у діяльності вже звичні підходи й інструменти, а 

розвиток нових підходів, поглядів, технологій (як комплексів операцій і 

інструментів) невпинно рухається вперед. Отже у просторі нашого досвіду 

опиняються певні застарілі стереотипи (Наприклад, так робили завжди! Або - 

мене завжди так учили!). Інерційність старих звичок, поглядів, прикладів, на 

жаль дуже важко перебороти. Хоча вона дуже гальмує розвиток  особистісної 

діяльності кожного з нас.  

У своїй книзі Е. де Боно пропонує дуже цікаві засоби (інструменти) для 

обробки інформації [5]. Наприклад, підхід ПМІ (плюс-мінус-інтересне) 

дозволяє дуже обмірковано, без шаблонів, у процесі пошуку, з аналізом і 

оцінюванням «плюсів», «мінусів» та « інтересного» опрацьовувати і нову, і вже 

знайому інформацію, якщо раніше подібного розгляду ми не робили. 

Дуже корисно розглядати навчальний матеріал курсу окремими 

фрагментами всередині теми, спробувати створювати системи і підсистеми 

інформації, визначаючи міжсистемні й між рівневі зв’язки. Цікаво шукати й 

оформляти по-різному внутрішні й зовнішні зв’язки, щоб виявити їх вплив на 

загальну активність інформаційної системи, а також розставляти наголоси для 

опорних понять й царини їх активності. Все це може використовувати тьютор, 

не покладаючись на ще не досить знайомі йому можливості слухачів, а також 

поступово готуючи їх до цілком самостійної роботи. 

Безсумнівно, спочатку тьютор має познайомити слухачів з різними 

засобами діяльності, використовуючи інформаційні листи, листівки-підказки 

для розміщення у ПНС слухачів, пропонуючи певні варіанти удосконалення 

самостійної роботи та ін. 

Як вже було зазначено вище, і дистанційний курс як визначений контент і 

навчальна пізнавальна діяльність у цьому контексті являють собою визначені 

мережеві системи. Однак, не завжди при проектуванні контенту виділяють 

необхідні зв’язки, і не завжди слухач чітко розуміє, які саме зв’язки мають 

базове значення.  

Звідси, не завжди само по собі, як вважає дехто, формується розуміння 

послідовності потрібної діяльності. У той же час, в аспекті неперервної освіти 

саме самостійна діяльність й урахування подібного підходу до діяльності, як 

системної послідовності цілеспрямованих дій з використанням інформації і 

технологій, відіграє  основну роль. Інакше, звідки ж візьмуться компетентність 

(упевненість й усвідомленість) і свобода у діях та прийнятті рішень, коли це 

потрібно?  
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Замість цього ми отримуємо виконавця, який копіює вивчені дії та їх 

послідовність згідно зі схемами, формулами, алгоритмами і таке інше, яких 

його навчили. А в цілому, - керується шаблонами або стереотипами. Таким 

чином, якщо додержуватися подібного підходу, не  виходить ніякої неперервної 

освіти, тобто постійного, як кажуть – гнучкого і плинного, самовдосконалення.     

7.3 Менеджер з питань інформації  

Отримання інформації. Сьогодні проблемою є те, що серед масивів 

незв’язаної інформації потрібно знайти «зерна» даних, що дійсно необхідні для 

якісного перебігу діяльності. У подібних ситуаціях інформаційні технології (ІТ) 

можуть стати, як помічником, так і перешкодою в управлінні ресурсами знань. 

Причина полягає в тім, що ІТ, з одного боку, відкривають шлях потоку 

регульованої інформації, а з іншого, постійно удосконалюються і дають 

можливість доступу, підтримуючи тих, хто без аналізу потрібної  бази даних 

хоче одразу знайти  потрібну інформацію. Це може створювати певне 

перевантаження для групи. 

Менеджер в знань [13] (МЗ), зазвичай, є куратором певного напрямку 

діяльності (формування внутрішніх знань суб’єктів учіння, культура (якість) 

обробки одержаних (запропонованих) ззовні знань, урахування змін, особисті 

можливості (соціальні та психологічні) суб’єктів, які навчаються та ін.). Він 

відіграє також роль носія контенту (змісту) курсу. Тьютор, як носій, володіє 

також широкими пізнаннями своєрідного поінформованого прошарку, який 

допомагає у випадках пошуку відповіді на  складні запитання (у тім числі як 

експерт). 

МЗ має перед виявленням певної теми обміркувати і запропонувати 

слухачам характерні напрямки для пошуку потрібної додаткової інформації, а 

також допомогти знайти фрагменти контенту, де знайдені дані можуть бути 

використані. При цьому рекомендації щодо користування інформацією можна 

надавати диференційовано, залежно від успіхів у особистій діяльності, 

слухачам, як особисто кожному, так і використовуючи список розсилки. Для 

обміну інформацією щодо власних успіхів і результатів тьютор як менеджер у 

галузі знань може запропонувати низку тематичних форумів-обговорень.  

Крім того, можна запропонувати слухачам створити спільну карту-план з 

вказівками що, де і як шукати за певною навчальною темою. Подібна карта має 

розроблятися як довідник і дороговказ щодо варіантів самостійного пошуку 

рішення і цим відрізняється від широко розповсюджених методичних вказівок, 

діючих як відкриті підказки і розрахованих на засвоєння діяльності на рівні 

зразків. Можна запропонувати слухачам спільно створити власний міні-

довідник зі структурою: типи інформації, її джерела, де була,  чи може бути 

використана.  

Так само можна створити термінологічний словничок, де структура 

передбачає окремий набір термінів для кожної потрібної галузі. При цьому 

галузі інформації можуть перетинатися між собою, а терміни – повторюватися, 

але де в чому змінювати своє значення. Це дозволяє слухачам поглиблювати не 
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тільки розуміння окремих термінів, але й особисту професійну (згідно з 

напрямком навчання) культуру. 

При обміні певною інформацією треба також з’ясовувати наявні культурні 

розбіжності, що існують між народами різних країн, наприклад: американці, 

зазвичай, полюбляють висловлювати перебільшену думку щодо власної 

поінформованості, а для європейців характерним буде зовсім протилежне. 

Існують два відомі підходи до пошуку інформації, які мовою 

представників ІТ отримали назву: «pull» - «витягування» і «push» - 

«виштовхування». «Витягування» розуміє пошук у великому масиві даних 

Інтернет і наступний вибір веб-сайтів. «Виштовхування» означає, що 

інформаційне джерело проводить розклад окремим користувачам (Твиттер). 

Бажано користуватися обома підходами. 

Менеджер у галузі знань може запропонувати слухачам створити для свого 

навчального курсу базу метаданих, тобто інформацію про інформацію у базі 

даних. Параметром може стати ім’я автора певної роботи. 

Таблиця 8.1 

Розбіжності у методах пошуку інформації «Push» і «Pull» [13, С.83-84] 

 Push Pull 

Мета     
Поглинання (зафарблення) 

інформації  
Пошук інформації (навігація) 

Користувач 
Пасивний: певне джерело 

посилає інформацію 

Активний: ініціативно шукає 

інформацію 

Технологія Завжди активна 
Активна тільки у випадку 

використання 

Краще 

пристосований 

для..? 

- Отримання термінової або 

швидко старіючої 

інформації; 

- Повідомлення про дані, що 

можуть бути «витягнуті» 

- Одноразова потреба у 

знаннях; 

- Проведення дослідження; 

- Для отримання детальної 

інформації. 

Основна 

перевага 

Привертає увагу до важливих 

матеріалів. 

Дозволяє отримати доступ до 

інформації у належний час 

Основний 

недолік 

Може створювати 

перевантаження користувача, 

оскільки він не контролює процес 

надходження інформації. 

Користувач витрачає багато часу 

(на оволодіння технологією 

пошуку та її використання). 

Приклади 

- Агенти пошуку; 

- E-mail; 

- Тwitter 

- Засоби пошуку (Wiki); 

- Браузер; 

- Каталоги та ін. 

Інформаційні 

фільтри 
+ + 

Ризик 

«технологічної» 

ефективності 

- Керована інформація, 

результати обробки; 

- Індивідуальна інформація. 

- Індивідуальна інформація, 

- Результати обробки. 
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8. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ 

 
Я вважаю, що ні в якому навчальному закладі освіченою 

людиною стати не можна. Але у будь-якому добре поставленому 
навчальному закладі можна придбати навик, який стане у нагоді в 
майбутньому, коли людина поза стінами навчального закладу почне 
створювати себе самостійно. 

М. Булгаков 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) значно змінили 

усвідомлення навколишнього світу, що вимагає сучасного підходу до 

організації процесу навчання і доставки знань. Глибока інтеграція нових 

технологій, у тому числі електронного навчання, в процес академічної освіти, 

навчання та розвитку персоналу, бізнес освіту і особистого розвитку, стає 

сьогодні реальністю. Використання ІКТ у навчанні робить його доступнішим, 

ефективним та якісним. 

Мережа вже не сприймається як середовище для передачі інформації та 

засіб транспортування знань. Вона стала простором, де учні працюють 

постійно. Вони здійснюють самостійні дії за допомоги соціальних сервісів, які 

через спілкування надають їм можливість думати і діяти разом. 

Для особистої й професійної соціалізації людини необхідні нові методи 

роботи з інформацією, що дозволяють за одиницю часу отримувати 

інформаційний максимум, який не дає «потонути» у цьому «океані». Зростає 

нове покоління людей, яке використовує Інтернет на новому рівні -- як простір 

проживання. Ці люди народилися, коли Інтернет вже існував, вони сприймають 

його як природний стиль життя - і вони звикли бути в мережі. Нове покоління 

поводиться з фотографіями, відео і звуками так само, як і з текстом. При цьому 

вони здатні працювати з безліччю джерел одночасно. Знання ≠ інформації. 

Знання = інформації з різних (часто суперечливих) джерел, які відбирає сама 

людина, виходячи зі своєї інформаційної компетентності. Те, що було раніше 

декларацією, - «Важлива не сума знань, а методи їх придбання» - стало 

реальністю. 

Веб 2.0-проект - це мережевий простір, контентом якого стають продукти 

для активності користувача. Спочатку сайт являє собою не збірник змісту, який 

може зацікавити відвідувача, а деякий простір,  де користувач має можливість 

проявити власну активність: завантажити фотографії або відеоролики (Flickr і 

YouTube та ін.), опублікувати свою статтю (наприклад, блоги та ін), розмістити 

свої анкетні дані (ВКонтакте, Одноклассники.ру та ін..). Тобто Веб 2.0-сайт, 

який спочатку не є  колекцією контенту, але поступово - за рахунок високої 

активності користувача - стає цікавим і значущим. На противагу Веб 1.0-сайту, 

Веб 2.0-сайт може бути охарактеризований як майданчик, інструмент, який 

користувач може використовувати для своїх потреб.  

Веб як платформа – така характеристика була запропонована Тімом 

О `Рейлі у своїй програмній статті. Вона означає, що для використання сервісу 
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не потрібен ніякий інший програмний продукт, окрім браузера для доступу до 

Інтернету. Якщо раніше для текстового набору використовувався текстовий 

редактор (напр., MS Word), для електронних таблиць - табличний процесор 

(напр., MS Excel), для створення презентацій або програмування - окремі 

програми, то тепер все це може бути реалізовано за допомогою тільки браузера.  

Всі програми вже є на сервері, куди користувач через браузер має доступ. У цієї 

моделі є і позитивні, і негативні сторони.  

У роботі з веб-платформою для користувача не важливо, яку операційну 

систему він використовує, чи достатня потужність його комп'ютера для 

вирішення тієї чи іншої задачі, чи є взагалі у нього програма для виконання 

певної функції. Головне - мати доступ до сервера, на якому якраз і виконуються 

всі функції, що, поза сумнівом, зручно. Водночас з цим, порівнюючи 

функціональності веб-сервісів і програмних додатків, встановлених на ПК 

користувача, веб-сервіси поки серйозно програють. Наприклад, програмний 

офісний пакет Microsoft Office і веб-сервіс тієї же спрямованості Google Docs 

(https://docs.google.com). Користувачеві не потрібно в цьому випадку 

встановлювати на комп'ютер щось додаткове - він просто завантажує сторінку 

оновленого ресурсу і користується його можливостями. Якщо раніше мали 

значення питання потужності комп'ютера (сучасне програмне забезпечення 

погано працювало з застарілим персональним комп'ютером), фінансові 

моменти (програми коштують часом дуже недешево) і фактори компетенції 

користувача (треба не тільки вміти працювати в програмі, але і уміти її 

обслуговувати: встановлювати, оновлювати, видаляти), то в епоху Веб 2.0 

актуальними залишаються лише наявність браузера і пропускна здатність 

інтернет-каналу [1].  

Вперше в історії людської цивілізації інформація сама по собі втратила 

цінність. Підтвердженням цьому став експонентне зростання інтернет-контенту 

в усіх галузях знань (зокрема, з'явилася світова енциклопедія «Вікіпедія» 

(http://wikipedia.org), і це сьогодні не стільки окремо існуючий сайт, скільки 

культурологічний феномен). Інформації так багато та її кількість настільки 

швидко зростає та оновлюється, що вона набагато перевищує всі наявні 

когнітивні можливості людини. При цьому зусиль до її отримання треба 

витратити не так вже багато. Таким чином, вектор змінюється від питання «як і 

де знайти?» до проблеми «що з цим всім знайденим робити?».  

Сучасні вимоги роботодавців до випускників визначаються не набором 

«знання-уміння-навички»: вміння працювати з інформацією, вироблене 

проектне мислення, навички роботи в команді, - ось що треба мати після 

закінчення навчального закладу. Важливий не обсяг знань, а здатність їх 

засвоювати, - такі потреби нової економіки. Формування нової моделі освіти 

пов'язане із зміною характеру інформаційних потоків. Ера комп'ютерів 

закінчилася.  

Сьогодні працюють не комп'ютери, а комунікації. З'явилася мережна 

економіка, з'явилась мережева освіта». Всі перераховані вище тенденції 

(інформація не має такої цінності сама по собі, Інтернет для молодого 
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покоління - це середовище перебування, в якій воно впевнено існує, 

монологічна модель передачі інформації не відповідає потребам і запитам 

сучасного суспільства) безпосередньо відбилися в освіті за останні роки.  

У другій половині ХХ століття педагогічна наука здійснює перехід від 

інструкціонізма, який бачить процес навчання як односпрямований на передачу 

знань від того, хто знає, тому, хто не знає, тобто до конструктивізму. 

Конструктивізм виходить з того, що навчання - це активний процес, в ході 

якого люди активно конструюють знання на основі власного досвіду. На базі 

конструктивізму, зокрема, сформувався такий підхід до навчання, як 

конструкціонізм. «Батьком» цього напрямку прийнято вважати Сеймура 

Пайперта, видатного математика, програміста, психолога, педагога, 

основоположника теорії штучного інтелекту, творця мови програмування Logo. 

До активної позиції конструктивізму конструкціонізм додає ідею, що люди 

створюють нове знання особливо ефективно, коли вони залучені в створення 

продуктів, наділених особистісним змістом, будь то піщані замки або 

комп'ютерні програми. Головне те, що люди в процесі конструктивної 

діяльності створюють щось важливе для них самих або їхніх оточуючих. Це 

свого роду навчання через дослідження.  

У міру розвитку технологій в сферу побудови значущих продуктів 

потрапляють все нові маленькі цеглинки - цифрові навчальні об'єкти, придатні 

для повторного використання в освітніх цілях. У контексті роздумів про 

напрямки розвитку сучасної освіти інтерес представляє теорія коннективізма - 

один із підходів в галузі штучного інтелекту, (когнітивістікі), нейробіології, 

психології та філософії розуму. Головний принцип коннективізма полягає в 

припущенні, що ментальні явища можуть бути описані мережами із 

взаємопов'язаних простих елементів. В рамках цієї течії робляться спроби 

пояснити інтелектуальні здібності людини, використовуючи штучні нейронні 

мережі.  

Коннективізм ґрунтується на теоріях мережі, складноупоряджених систем 

і самоупоряджувальних. Вчення - процес, який відбувається в невизначеному, 

туманному і мінливому середовищі, в якому постійно йдуть зрушення 

основоположних елементів. Цей процес не може перебувати повністю під 

контролем особистості. Вчення може підтримуватися ззовні і полягає в 

сполученні інформаційних джерел. Це об'єднання інформаційних вузлів 

дозволяє нам підніматися на більш високий рівень розуміння.  

Коннективізм підкреслює нестійкий, динамічний характер вчення. 

Навчання - це процес створення мережі. Вузлами можуть бути зовнішні 

сутності, які ми здатні використовувати для формування мережі. Вузлами 

можуть бути люди, організації, бібліотеки, веб-сайти, книги, журнали, бази 

даних, або будь-яке інше джерело інформації. Акт навчання полягає в створенні 

зовнішньої мережі вузлів, які ми підключаємо у формі джерел інформації і 

знань. Навчання, що відбувається в нашій голові, є формування внутрішньої 

нейронної мережі. Навчальні мережі можна розглядати як зовнішні структури, 

які ми постійно створюємо і розбудовуємо, з тим щоб йти в ногу з часом, 
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постійно набувати досвід, створювати і підключати нові зовнішні знання. 

Навчальні мережі можуть сприйматися як внутрішні структури, які існують в 

нашій свідомості і знаходяться в постійному процесі створення моделі 

розуміння.  

Коннективізм - це теорія про те, як відбувається навчання в епоху 

цифрових технологій. Він ґрунтується на теоріях хаосу, мережі, складності і 

самоорганізації. Коннективізм виходить з того, що рішення приймаються на 

основі швидко мінливих підстав. Нові знання постійно набуваються людиною, і 

життєво важливо розрізняти різницю між важливими і неважливими знаннями 

[2]. 

Соціальні сервіси та діяльності серед мережевих спільнот відкривають 

перед педагогічною практикою наступні можливості: 

1. Використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів. 

У результаті поширення соціальних сервісів в мережевому доступі виявляється 

величезна кількість матеріалів, які можуть бути використані в навчальних 

цілях. Мережеві спільноти обміну знаннями можуть поділитися своїми 

колекціями цифрових об'єктів і програмними агентами з освітою. 

2. Самостійне створення мережевого навчального змісту. Нові сервіси 

соціального забезпечення радикально спростили процес створення матеріалів і 

публікації їх в мережі. Тепер кожен може не тільки отримати доступ до 

цифрових колекцій, але й взяти участь у формуванні індивідуального 

мережевого контенту. Сьогодні новий контент створюється мільйонами людей. 

Вони, як мурашки в загальний мурашник, приносять у мережу новий зміст, 

фотографії, малюнки, музичні файли. 

3. Освоєння інформаційних концепцій, знань і навичок. Середа 

інформаційних додатків відкриває принципово нові можливості для діяльності, 

в яку надзвичайно легко залучаються люди, що не володіють ніякими 

спеціальними знаннями в галузі інформатики. Нові форми діяльності пов'язані 

як з пошуком в мережі інформації, так і зі створенням і редагуванням власних 

цифрових об'єктів - текстів, фотографій, програм, музичних записів, 

відеофрагментів. Участь у нових формах діяльності дозволяє освоювати 

важливі інформаційні навички - повторне використання текстів та кодів, 

використання метатегів і т.д. 

4. Спостереження за діяльністю учасників спільноти практики. Мережа 

Інтернет відкриває нові можливості для участі студентів у фахових наукових 

спільнотах. Цифрова пам'ять, агенти і мережа надзвичайно розширюють не 

тільки наші розумові здібності, але і поле для спільної діяльності і співпраці з 

іншими людьми. 

5. Створення навчальних ситуацій, в яких ми можемо спостерігати і 

вивчати недоступні нам раніше феномени. З розвитком соціального 

забезпечення діяльність або поведінка інших людей в мережі стає нам усе 

доступніше. Спільні дії учасників сучасних мережевих об'єднань найчастіше 

носять децентралізований характер. Таку форму спільної діяльності можна 

назвати зграйною. Як форма пташиної зграї утворюється в результаті 
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виконання кожним птахом простих операцій, так і складна поведінка 

мережевого співтовариства формується в результаті індивідуальної поведінки 

окремих учасників, діями яких ніхто не керує. 

Середа сучасних мережевих сервісів дозволяє створювати навчальні 

ситуації, в яких учні можуть природним чином засвоювати необхідні в нашому 

столітті компетентності. 

8.1 Карти пам'яті для роботи з інтелектуальним капіталом 

Актуальність. Превстигнути може тільки той, хто володіє і правильно 

користується інформацією. Як правильно керувати інформаційними потоками? 

Інформація буває "жива" і "мертва", тобто працююча і непрацююча. 

Так от, працююча, "жива" інформація - це гармонійне поєднання 

декларативних і процедурних знань. Тобто відомо, де і як знайти необхідні дані 

та що з ними робити. 

Новизна. Щоб вся інформація працювала і приносила користь, необхідно 

виконати основні умови. По-перше, інформація повинна бути структурована, 

тобто вона повинна бути впорядкована і розміщена логічним, зрозумілим і 

зв'язковим чином. По-друге, вона повинна бути забезпечена покажчиками для 

визначення даних. У цьому плані величезні можливості надають інтелект-карти 

(вони ж - карти розуму/пам'яті). Складаючи інтелект-карту, ви як раз проводите 

основний обсяг роботи щодо структурування та впорядкування інформації, 

робите дані  більш наочними і зрозумілими. Сама по собі карта є сховищем 

інформації, вона добре запам'ятовується, а оскільки вона матеріальна,  до неї 

завжди можна звернутися і уточнити свої знання. Завдяки своїй наочності, 

інтелект-карти є хорошим засобом для навчання. 

Авторство методу (Mind Mapping) належить всесвітньо відомому і 

абсолютно неконсервативному психологу Тоні Бьюзену. Бьюзен є радником в 

урядових структурах і консультує багато міжнародних організацій, включаючи 

IBM, BP, "General Motors" та ін., а також є постійним лектором в провідних 

міжнародних університетах і учасником міжнародних симпозіумів, 

конференцій. 
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Рис. 1. Автор і розробник iMindMap 

При побудові карт ідеї стають більш чіткими та зрозумілими, добре 

засвоюються зв'язки між ідеями; метод дозволяє як би подивитись на 

досліджуваний матеріал з більш високої точки зору, охопити його "єдиним 

поглядом", сприйняти його як єдине ціле. 

Інтелект-карти - це зручна техніка для представлення процесу мислення 

або структурування інформації у візуальній формі. Цілі створення карт можуть 

бути самими різними: з’ясування для себе якогось запитання, збір інформації, 

ухвалення рішення, запам'ятовування складного матеріалу, передача знань 

учням або колегам та безліч інших. Однак, для того, щоб добре розібратися з 

тим, як інтелект-карти створюються і використовуються, краще всього почати з 

застосування їх для зорового уявлення процесу мислення. 

Інтелект-карти можна використовувати у великій кількості різноманітних 

ситуацій, в яких необхідно вивчати та аналізувати, вчитися і думати. Для 

індивідуального планування, при підготовці списків, проектів, переговорів, 

побудові організації і при самоорганізації, для вивчення та вирішення проблем.  
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Рис. 2. Керівництво та рекомендації до складання інтелект-карт 

У навчанні: для ведення записів та лекцій, написання творів, курсових і 

дипломних робіт, при виступах, для роздумів і концентрації, на іспитах. У 

професійній діяльності: для планування, ведення переговорів, написання 

повідомлень, при навчанні, інтерв'юванні, атестації і при мозкових штурмах. 

Всі ці способи використання інтелект-карти дозволяють заощадити час, 

підвищити ефективність мислення і ясність розуму, збільшити 

концентрованість на справах і отримати від цього задоволення. Інтелект-карти 

роблять навчання, роботу і мислення приємними! Давайте розглянемо сфери 

застосування Mind Map. 

Навчання 

Позбавлення від величезної кількості зайвої роботи. Допомога при 

навчанні, підготовці до іспитів і під час самих іспитів. 

Огляди і резюмування 

Можливість швидкого складання містких і ефективних записів. Зручне 

використання записів в подальшому. Розуміння зв'язків і взаємодій в запису. 

Інформація записується в більш зрозумілій формі, що дозволяє легше 

розібратися в ситуації. 

Концентрація 

Фокусування на завданні для найкращого результату. Використання всіх 

здібностей для залучення уваги. Особливості карт такі, що увага 

концентрується на завданні природним чином, без примусу і результативність 

при цьому значно збільшується. Також не треба витрачати додаткові зусилля на 

втримання своєї уваги. 
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Рис. 3. Області застосування інтелект-карт 

Запам'ятовування 

Запам'ятовування з використанням ключових елементів дозволяє 

причепити до них як до гачків все, що треба запам'ятати. Надалі досить 

потягнути за "гачок" і все згадаєте. витративши при цьому значно менше 

зусиль, ніж при звичайній зубріння. Інформація запам'ятовується вже 

засвоєною (зрозумілою), у зв'язку з іншими знаннями, що значно посилює 

ефективність запам'ятовування і сприяє розвитку пам'яті надалі. Це сприяє 

легко згадати і зрозуміти інформацію внутрішнім уявним поглядом. 

Організація 

Легко побачити всі деталі справ, краще зрозуміти партнерів, добре 

організувати робочий час та інші аспекти діяльності. 

Презентація 

Можна швидко і повноцінно підготуватися до виступу. Презентація буде 

більш повноцінною  і зрозумілою слухачам через використання природних 

законів мислення. Достатньо підготувати одну карту на великий виступ, а не 

багатосторінкові шпаргалки, в яких складно знайти інформацію. Об'ємна 

структура карти дозволяє в будь-який момент легко змінити напрямок виступу і 

не зазнавати при цьому ускладнень (на відміну від лінійної доповіді) 

Спілкування 

Використання карт і радіантне мислення дозволяє легко і зрозуміло 

викласти свою думку іншому і зрозуміти те, що має бути висловлено. 

Ефективний спосіб привести групу до спільного рішення (думку) і з'ясувати 

причини проблем в колективі. 

Планування 
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Організація всіх деталей з початку і до кінця на одному аркуші паперу. Всі 

справи взаємопов'язані і зрозуміло, що від чого залежить. Зміна і корекція 

планів відбувається швидко і найкращим способом. 

 

 
Рис. 4. Інтелект-карти літньої школи з циклом науково-методичних семінарів-

тренінгів та вебінарів Хмельницького національного університету 

Збори, зустрічі, керівництво 

Планування порядку денного, питань на обговорювання, справ, які 

необхідно реалізувати. На все це може бути витрачено тільки хвилини.  

Виконується ця робота швидко і ефективно. Співробітники розуміють думки та 

ідеї. Це універсальна мова для проектів, що реалізовуються і завдань. 

Тренінги 

Проведення тренінгів стає більш легким, ефективним і швидким. Можна 

підготувати тренінг значно швидше, ніж раніше. Змінювати  і адаптовувати 

тренінг під конкретні потреби стає значно легше та  якісніше відстежувати та 

виправляти помилки. 

Мислення 
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Хороший метод аналізувати свої думки. Мислення стає більш чітким і 

гнучким. Це додатковий інструмент для прояву інтуїтивних і творчих 

здібностей.  

Розвиток інтелектуальних здібностей 

Новий підхід до проведення мозкового штурму. Швидке генерування ідей. 

 

 
Рис. 5. Програмне забезпечення для створення інтелект-карт 

Згенеровані ідеї більш оригінальні та ефективні. За допомогою карт 

можна створити за годину стільки ідей (сотні і більше), скільки не видасть ціла 

група, що працює безсистемно. Легке простежування взаємозв'язків ідей і 

пошук альтернативних рішень. Полегшення впровадження ідей в подальшому. 

Ефективне поліпшення ідей для подальшого використання. 

8.2 Освітній сайт Edmodo 

Edmodo - соціальна мережа, віртуальне середовище для навчання та 

створення співтовариств. 

Сайт Edmodo http://www.edmodo.com. Edmodo містить всі інструменти, 

необхідні для процесу навчання і спілкування. Студенти мають доступ у 

віртуальний клас тільки на запрошення викладача, група закрита і весь процес 

навчання знаходиться під контролем викладача і батьків. Від студента не 

потрібно приватної інформації і не обов'язково використовувати електронну 

пошту (студенти не можуть змінювати повідомлення один одного). 

Початок роботи в Edmodo: Зайти на сайт http://www.edmodo.com і 

зареєструватися (рис.6). Запам'ятати або зберегти дані реєстрації, тому що їх 

потрібно вводити постійно. Викладач може отримати код на групу і всі 

володарі коду (студенти) можуть вступати в групу. Основні можливості 

Edmodo представлені за допомогою ментальної карти на рис.7. 
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Рис.6. Реєстрація викладача і студента в Edmodo 

 

Рис.7. Основні можливості Edmodo 

На головній сторінці в Edmodo, як і в будь-якій соціальній мережі, є 

стрічка заміток, повідомлень. Однак, є можливість проведення опитувань і 

тестів, створення груп - наприклад, предметних. А також можна закачувати 
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файли необмежених розмірів в бібліотеку. Учасники можуть відправляти 

повідомлення або замітки, які можуть містити як відео, так і будь-який 

документ або посилання, в групу або окремим користувачам (рис.8). 

 
Рис.8. Сторінка викладача 

Є календар для фіксації розкладу заліків. У календарі можна фіксувати 

дати виконання завдань - конкретно або тривалість певного етапу проекту, 

розклад контрольних точок і таке інше. Є можливість ввести завдання з датою 

виконання (наприклад - записати домашнє завдання). Є розділ для виставлення 

оцінок (рис.9.). 

 
Рис.9. Контроль за виконанням завдань 
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Саме, мабуть, істотна відмінність навчального середовища Edmodo від 

соціальних мереж Вконтакте і Facebook - це те, що після авторизації немає 

зовнішньої реклами. Відповідно, спільнота, яка в даний час  є навколо Edmodo 

істотно педагогічна [10-11]. 

В угоді про персональну інформацію точно і недвозначно вказується, які 

завантажені на сайт дані можуть оброблятися і як. 

На відміну від хороших, але платних сервісів он-лайн щоденників для 

шкіл, що обумовлюють питання приватності, Edmodo безкоштовне навчальне 

середовище. Мінусом є те, що Edmodo незважаючи на мовний вибір інтерфейсу 

в межах декількох мов, крім російської, допускає вести записи російською 

мовою. Сам інтерфейс вимагає мінімального володіння іноземною мовою, 

оскільки на сторінці всього лише 20-30 слів. 

Edmodo є лише усіченою версією соціальної мережі з орієнтацією на 

освітнє співтовариство, яке націлене на процес навчання. Має місце мобільна 

версія Edmodo, що дає можливість завжди бути на зв'язку, переглядати, 

виконувати завдання та обмінюватися інформацією. 

Edmodo можна використовувати в цілях проведення он-лайн курсів 

підвищення кваліфікації викладачів, а також організації конференцій. Так, в 

квітні місяці 2012 року була проведена студентська конференція в Україні, а в 

період з 6 по 20 червня 2012 року в Хмельницькому національному 

університеті на кафедрі ділової іноземної мови на платформі Edmodo 

проходила літня школа «Використання Інтернет ресурсів у навчальному 

процесі» з підвищення кваліфікації викладачів. Була створена основна група 

курсу. 

 

Рис.10. Мобільна версія Edmodo 

Завдання і дискусійні питання публікувалися в стрічці, а контент був 

розкладений по папках по тижнях. Всі завдання були підготовлені заздалегідь 

до початку курсу (рис.11.). 
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Рис.11. Персональна сторінка учасника літньої школи 

 
Рис. 12. Персональна сторінка учасника курсу «(Об)учение в сети» 

З 20 липня по 3 серпня 2012 року на цій платформі проходив он-лайн 

курс «(Об)учение в сети» під керівництвом Івана Травкіна - старшого 

викладача Сахалінського державного університету. Учасники курсу мали 

можливість вивчити процес спільної роботи в даному навчальному середовищі 

і обмінюватися інформацією, а також писати коментарі та відгуки на отриману 

інформацію (рис.12.). 
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Рис.13. Бібліотека контенту 

У кожній групі, створеній в Edmodo, можна виносити папки з 

документами з бібліотеки на головну сторінку (рис.13.). Це полегшує роботу зі 

студентами або учасниками. Всі матеріали, які є в бібліотеці, чи то файли або 

посилання на веб сторінки, можуть бути переглянуті в режимі PPT з виходом на 

певний сайт [12-13]. Ця функція може бути корисною при роботі в режимі 

виконання домашнього завдання, при вивченні нового матеріалу або під час 

проведення дослідження (рис.14).  

 

Рис.14. Перегляд веб сторінок в режимі PPT 
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Не можна не відзначити, що Edmodo тісно співпрацює з багатьма 

навчальними сайтами та матеріали їх синхронізуються з даним навчальним 

середовищем. І Google Docs не виняток. Для того щоб кожен з учасників міг 

використовувати документи, підготовлені в Google Docs, і редагувати їх при 

необхідності, він повинен бути зареєстрований в Google, щоб увійти в свій 

аккаунт. Викладач може будь-який документ розмістити в бібліотеці  і дати 

студентам або учасникам доступ до нього. Будь-який документ, підготовлений 

в Google Docs, може бути завданням для студентів (рис.15). 

 

Рис.15. Синхронізація Google Docs з Edmodo 

8.3 Персональне навчальне середовище у віртуальній реальності 

Інформаційні технології в навчальному процесі відіграють в даний час 

провідну роль. Обумовлено це тим, що більшу частину часу сучасна молодь 

проводить в соціальних мережах. Емоції студентів дають більше інформації, 

ніж офіційне повідомлення викладача. 

Соціальні мережі - це веб-сервіси, які дають можливість користувачам: 

 Створювати публічний або частково публічний профіль в рамках 

системи; 

 Формувати список інших користувачів, з якими вони взаємопов'язані; 

 Переглядати і управляти своїм списком контактів і переглядати списки, 

створені іншими користувачами; 

 Оперативно ділитися зі студентами важливою інформацією і робити 

нагадування. 

Найбільш популярними сайтами є: vkontakte.ru, twitter.com, facebook.com, 

Google+, Одноклассники.ru, youtube.com. У деяких соціальних мережах 

присутній великий вибір додатків, які можна використовувати в навчальних 

цілях. 
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Соціальні мережі дозволяють поширювати інформаційні потоки. 

Можливість постійної взаємодії студентів і викладачів в мережі в зручний для 

них час забезпечує безперервність навчального процесу. Студенти самі 

створюють контент, використовуючи інтерактивне відео та посилання на цікаві 

веб ресурси, і передають його іншим. У контента є унікальна адреса (URL), 

який дає можливість робити посилання з зовнішніх ресурсів. У всіх активних 

учасників мережі є профіль на сайті, який пов'язаний з іншими учасниками, з 

контентом і з іншими надбудовами і можливостями платформ. Віртуальний 

клас, створений в соціальній мережі, може бути доступним для студентів 

скрізь, де б вони не знаходилися. На кафедрі «Економічна кібернетика» саме 

соціальна мережа «ВКонтакте» (рис.16) була обрана в якості майданчика для  

 

організації навчальної роботи із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій. Створені віртуальні навчальні групи (УП-701 «Візуалізація 

економічної інформації» http://vk.com/club42707631, МН121-221 «Інформатика і 

комп'ютерна техніка» http://vk.com/club42606686 та ін.) використовуються в 

якості додаткової до аудиторних занять форми взаємодії студентів і викладача. 

На youtube.com створений канал «Економічна кібернетика» 

http://www.youtube.com/user/ekonomkib, де представлені інтерактивні відео з 

дисципліни «Економічна кібернетика», пояснюють найбільш складні для 

сприйняття моменти. В даний час на стадії завершення інтерактивне відео за 

розв’язанням задач оптимізації 

http://www.youtube.com/watch?v=91pheqj8x30&feature=g-upl. 

Використання інтерактивного відео [9] є інноваційним рішенням для 

навчання студентів і дає багатьом студентам реальну можливість засвоїти 

матеріал на більш високому рівні. Використання сучасних інформаційних 

засобів і залучення студентів до наповнення контенту для навчання, створенню 

персонального навчального середовища (рис.18) мотивує студента до 

отримання знань і має позитивний педагогічний ефект. Процес навчання 

опирається при цьому на взаємодію студента та змісту освіти, дозволяючи 

студенту здійснювати самоконтроль і самооцінку. 

http://www.youtube.com/watch?v=91pheqj8x30&feature=g-upl
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Рис.16. Група «Інформатика і комп'ютерна техніка» 

Таким чином, використовуючи соціальні мережі в навчанні, можна 

здійснити активізацію аудиторної та позааудиторної діяльності, навчальні 

дискусії, конференції, спільну роботу і організувати джерело навчальної 

інформації, а також інформувати студентів, робити оголошення, влаштовувати 

мозкові штурми та ін. Так використання хмарних технологій на заняттях дає 

можливості не тільки для колективної творчості, але і для обміну інформацією 

та культивування інтересів. На кафедрі «Економічна кібернетика» на заняттях 

використовуються такі технології як MindМeister 
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https://www.mindmeister.com/163216121 для створення ментальних карт, 

Geogebra для розв’язання задач лінійного програмування, wikiwall 

http://wikiwall.ru/wall/45c318f7b7050c18c4b2e0ae03c7270f/ для колективної 

роботи над стінгазетою та багато інших (рис.17). 

 
Рис.17. Використання хмарних технологій 

На рисунку 18 представлена віртуальна група з вивчення англійської 

мови в режимі он-лайн, що включає учасників з різних країн. При роботі в 

режимі он-лайн використовуються різні дистанційні технології, які призводять 

до створення персонального навчального середовища. Для роботи в режимі он-

лайн використовуються такі сервіси як MoPad, iDroo, а для зберігання та обміну 

інформацією в хмарному просторі використовуються Pearltrees.com, Symbaloo. 

Ідея персональної навчального середовища полягає в тому, що студенти 

повинні не просто пасивно споживати інформацію, що отримується з 

обмеженого числа пропонованих їм джерел, а користуватися відразу безліччю 

інформаційних ресурсів, систематизувати та порівнювати отримані знання, і 

навіть, в остаточному підсумку, самостійно створювати нові джерела знань . 

При такому підході відповідальність за навчання лягає на плечі самих 

студентів, і вони самі направляють його хід - що, в ідеалі, робить навчання 

більш значущим, приємним і цікавим. 

В даний час існує дуже багато визначень персонального навчального 

середовища, ось одне з них: Personal Learning Environment (PLE), під 

персональними середовищами навчання розуміються інструменти, спільноти і 

служби, на яких ґрунтуються індивідуальні освітні платформи, призначені для 

використання студентами, яким надається самостійне управління своїм 

навчанням і самостійна постановка учбових цілей. 
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Рис.18. Група «English online» 
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Рис.19. Персональна навчальна середа 

8.4 Соціальні мережі в навчальному процесі 

Навчання - цілеспрямований процес двосторонньої діяльності педагога і 

учня з передачі і засвоєнню знань. Електронні комунікації в навчальному 

процесі відіграють в даний час провідну роль. Обумовлено це тим, що більшу 

частину часу сучасна молодь проводить в соціальних мережах. Емоції студентів 

дають більше інформації, ніж офіційне повідомлення викладача. 

Соціальні мережі можна використовувати і для залучення абітурієнтів. 

Однак мають місце як позитивні, так і негативні моменти використання 

соціальних мереж: 

 

Плюси і мінуси 

 близькість аудиторії  

 зручність поширення 

інформації  

 незалежна територія для 

дискусій  

 • «застовпити» місце 

 «легковажність» аудиторії 

  чужа майданчик 

 недовіра керівництва 

  проблеми залучення 

офіційних осіб 

 ризик втрати контролю 

 

Як було згадано раніше у всіх активних учасників є профіль на сайті, 

який пов'язаний з іншими учасниками, з контентом і з іншими надбудовами і 
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можливостями платформ. Так, в facebook можна розмістити Widget про 

майбутній вебінарі, через який можна зареєструватися, а потім і зайти на 

вебінар 

 
Рис.20. Оголошення заходів на FaceBook 

Можна розмістити інтерактивне оголошення про майбутній міжнародний 

бліцтурнір, що дозволить забезпечити достатню кількість бажаючих брати 

участь в турнірі. 

Twitter - сервіс для комунікації через короткі часті повідомлення, 

інструмент для формування мережі спільних інтересів. Є 140 символів 

(включаючи пробіли), щоб сказати те, що маєте сказати, можна стежити 

(слідувати) за висловлюваннями інших людей, зв'язатися з будь-якою людиною 

з приводу. 

При використанні Twitter в навчальному процесі, необхідно додати e-mail 

студентів, щоб запросить їх слідувати (follow) за викладачем - студенти 

отримають лист з запрошенням по електронній пошті слідувати за викладачем 

на Twitter. 
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Рис.21. Запрошення студентів слідувати на Twitter 

 

Рис.22. Запис відео на Twitter 

Twitter дозволяє записати 5 хвилинний відеоролик, який представляє 

собою відеокейс, фрагмент лекції, пояснення по роботі з програмним 

продуктом і так далі. Унікальну адресу (URL), який формується автоматично, 

можна розмістити в Twitter, You Tube або передати по електронній пошті. 

Основні терміни, які використовуються на Twitter: 

• Tweet: окреме повідомлення на Twitter. 

• @ reply: @ Відповідь: Це означає, що Ви відповідаєте конкретно 

обраному користувачу. 

• DM / Message: Пряме повідомлення - еквівалент електронній пошті, з 

обмеженням в 140 символів. 

Додайте 

e-mail 

студентів... 

… і натисніть 

«Invite», щоб 

запросити  

слідувати за 

Вами 

Студенти отримають по електронній пошті листа з 

запрошенням слідувати за Вами на Twitter 
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• Feed: повідомлення, які ви отримуєте, як правило, називають твіттер 

фід (канал). 

• Followers: Послідовники: люди, які підписані на ваші твіти, ті хто їх 

читають. 

Студенти в Twitter можуть поставити запитання, відповісти на питання, 

висловити думку з досліджуваної проблеми, передати (retweet) думку іншої 

людини, сказати, що вони зараз роблять, інформувати про поточний стан 

роботи або завершеному етапі. 

 

Рис.23. Збільшення активності при організації заходів ВКонтакте 

Основний висновок і зауваження, які необхідно зробити при використанні 

соціальних мереж у навчальному процесі - це те, що дане питання потребує 

постійної уваги, необхідна участь усіх сторін, створюється співтовариство 

навколо теми, курсу та використання соціальних мереж вимагає постійного 

оновлення. 

Використання додатків для контролю знань (флеш-тестів, створених в 

iSpring QuizMaker) забезпечує можливість зворотного зв'язку, що досягається 

відправкою результатів тестів по електронній пошті викладачеві. Навчання 

здійснюється в комфортній для студентів обстановці, підвищується активність і 

зацікавленість у вивченні конкретної дисципліни. 
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Рис.24. Варіанти тестів в iSpring  (варіанти запитань тестів) 

Одночасно і незалежно один від одного беруть участь в турнірах студенти 

і школярі різних країн і міст, під час турніру студенти мають можливість 

обмінюватися інформацією. Коммукатівно-інформаційний простір соціальних 

мереж забезпечує високий ступінь взаємодії студентів один з одним і з 

викладачем. Навчальна діяльність не обмежується рамками аудиторних занять, 

виходить за їх межі і забезпечує безперервність навчального процесу. Знання 

народжуються не в результаті їх передачі від викладача до студента, а в процесі 

активного діалогу всіх учасників навчального процесу. 

 

Рис.25. Результати тесту 
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8.5 Сучасні освітні технології 

Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

дозволяє по-новому підійти до проблеми навчання та самостійної роботи 

студентів. Навчання сучасної молоді має бути в задоволенні, а викладачеві 

необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Підготовка інформації для самостійної роботи 

2. Вибір інструментів для представлення інформації 

3. Контроль за виконанням завдань 

4. Оцінка отриманих знань 

Все це може забезпечити використання інтерактивного відео в 

навчальному процесі. Зацікавленість самих студентів в створенні подібних 

фільмів є виховним моментом в навчанні. Викладач перестає бути основним 

джерелом інформації; він займає позицію педагога-тьютора, який організує  

самостійну діяльність студента, і регулює цю діяльність. Його основна роль 

полягає тепер в постановці цілей навчання, організації педагогічних умов, 

необхідних для успішного вирішення освітніх завдань. Таким чином, студент 

вчиться, а педагог-тьютор створює умови для навчання. Авторитарна за своєю 

суттю класична освітня схема примусу трансформується в особистісно-

орієнтовану педагогіку розвитку. 

Основним аспектом інтерактивного відео в даний час виступає 

дистанційне навчання через Інтернет. Поряд з незаперечними перевагами 

звичайного відео, такими, як мотивація та залучення учнів, поєднання 

зображення і звуку, реалістичність, можливість показу процесів в динаміці воно 

має і недоліки. Найбільш характерними є: пасивність учня, лінійна 

послідовність отримання доступу до інформації, неадекватність кількості 

інформації рівню підготовленості учня. Виходячи з цього, а також того, що 

процес навчання повинен бути диференційованим стосовно до потреб 

студентів, найбільш привабливим і перспективним напрямком розвитку 

освітніх відеотехнологій є створення інтерактивних навчальних відеофільмів 

[7-8]. 

Інтерактивний відеофільм - це фільм, в якому глядач на певних етапах 

перегляду може обирати продовження сюжету. Способи застосування 

інтерактивних фільмів дуже різноманітні: 

1. Створення завдань-квестів 

2. Створення відеоінструкції 

3. Спосіб реалізації ділової гри 

4. Навчання роботі з ПЗ 

5. Тестування, моделювання процесів 

6. Відпрацювання навичок розв'язування задачі 

7. Створення рольових ігор. 

Створення інтерактивних фільмів дозволяє найбільш повним чином 

використовувати переваги інтерактивної складової навчання. У процесі 

перегляду фільму студенту надається можливість управляти демонстрацією як 

окремих інформаційних фрагментів, так і цілих розділів фільму. Як правило, 
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якого навчають сам визначає найбільш складні, з його точки зору, фрагменти 

досліджуваного матеріалу і, або повторно повертається до їх перегляду, або 

приступає до більш поглибленого їх вивчення. Таким чином, забезпечується 

індивідуальний підхід до навчання навіть на етапі самопідготовки. Досвід 

застосування інтерактивних навчальних фільмів свідчить про те, що даний 

напрямок є дуже перспективним як при навчанні в навчальних центрах, так і 

при самостійній підготовці. 

За допомогою відео та звуку може бути переданий сценарій реальній 

життєвій ситуації. Можливості інтерактивного відео (нелінійний підхід) 

можуть дозволити учню вивчити ситуацію у вигляді, максимально 

наближеному до реального. Учень приймає рішення і може спостерігати за 

результатами своїх дій. Однак існують деякі обмеження, оскільки складність 

реальної життєвої ситуації ніколи не може бути відтворена з абсолютною 

точністю. 

Незважаючи на ці можливі недоліки, здатність інтерактивного відео 

конкретизувати навчальний матеріал і здійснювати нелінійний підхід, дозволяє 

інтенсифікувати навчальний процес і реалізувати особистісно-орієнтований 

підхід до навчання, який передбачає відповідальність учня за своє навчання та 

реалізацію особистих стилів і цілей навчання. 

В даний час створити інтерактивне відео можна безпосередньо в 

YouTube. Записані фрагменти відео лекції редагуються в YouTube. 

YouTube має великий інструмент для створення і редагування 

відеоанотацій, який дозволяє робити відео інтерактивним. Про інтерактивному 

відео можна сказати, що це технологія, яка дозволяє користувачеві вибирати 

Популярні сюжети, бачити виноски про об'єкти, вибирати посилання на інші 

ресурси. Технологія інтерактивного відео може бути корисна, перш за все, для 

дистанційного навчання. 

Прожектори (відмітки) дозволяють створювати активну ділянку в будь-

якій частині відео, яка посилається на інше відео на YouTube. 

Це дуже зручно для уроків та вікторини. По суті, можна задавати 

студентові запитання - чи серію запитань - і коли він відповідає показати йому 

персоналізовану відповідь відео з поясненнями і посиланнями на чергове 

запитання. 

При цьому інтерактивний навчальний фільм відрізняється від існуючих 

електронних підручників і систем дистанційного навчання, в яких 

застосовується енциклопедичний підхід (про все потроху), тим, що 

інтерактивний навчальний фільм позиціонується як навчальний посібник в 

концентрованому вигляді, що дає тільки потрібну інформацію по предмету. 
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Рис.26. Навчання з використанням інтерактивного відео 

Подальший розвиток систем дистанційного навчання передбачає 

забезпечення максимальної інтерактивності. Навчання тільки тоді стає 

повноцінним, коли досягається імітація реального спілкування з викладачем, 

яке може бути досягнуто використанням інтерактивного відео. 

Переваги інтерактивного відео можна продемонструвати на прикладі 

лекції з імітаційного моделювання управління запасами. Моделювання 

управління запасами здійснювалося засобами EXCEL з використанням 

макросів. Питання, які необхідно розглянути - класична модель управління 

запасами, метод Монте-Карло, граничні теореми теорії ймовірностей, робота в 

EXCEL, макроси, редактор VB. Технологічно відеосюжети записувалися 

SCREENR і зберігалися в YouTube. Всі відеосюжети забезпечені примітками й 

посиланнями з вибору на черговий відеосюжет. 

На рисунках (26, 27) приведені фрагменти інтерактивних відео з 

імітаційного моделювання та консолідації даних 

http://www.youtube.com/watch?v=TdT7YdG8jzU 

http://www.youtube.com/watch?v=usmJpQrVE9I 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=usmJpQrVE9I
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Рис.27. Фрагменти інтерактивних відео з імітаційного моделювання 
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9 АКМЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ 

В умовах прискореного процесу оновлення знань в усіх предметних 

галузях побудова ефективної системи підвищення кваліфікації керівних кадрів 

освіти є одним з пріоритетних завдань вищих навчальних закладів 

післядипломної педагогічної освіти (далі – ВНЗ ППО). Це завдання 

ускладнюється для тих з них, які впроваджують дистанційні технології на базі 

сучасних інформаційно-комунікативних засобів. 

Слід акцентувати увагу на тому, що проблеми дистанційного навчання 

досліджує широке коло вітчизняних і зарубіжних науковців. Доказом цього є 

зростаюча кількість розвідок, які досліджують цю проблему у контексті  

професійної підготовки фахівців для різних рівнів та галузей. 

Студіювання літератури дає змогу узагальнити стан наукового 

опрацювання проблеми та представити його такими науковими результатами.  

Так, питання відкритої освіти  та дистанційного навчання висвітлено у 

працях О.Андрєєва, В.Бикова, А. Калмикова, О. Орчакова, Є.Полат, А. 

Хуторського та ін. Організаційно-педагогічним основам дистанційної освіти в 

Україні і за кордоном присвячено науковий доробок Р. Гуревича, В. Олійника, 

С.Синенко, Б. Шуневича та ін. Проблеми упровадження інформаційних і 

комунікаційних технологій у навчальний процес досліджують В. Биков, М. 

Жалдак, М. Кадемія, Ю. Триус,  В. Кухаренко та ін. Проблемам дистанційного 

навчання в неперервній професійній освіті  присвячені наукові доробки  

С.Калашнікової, Н. Морзе, В. Осадчого, С. Сисоєвої, М. Солдатенко та ін. 

Проблеми підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за 

очно-дистанційною формою досліджують В. Гравіт, Н.Клокар,  В. Олійник,  О. 

Самойленко та ін. У результаті досліджень О. Арестова, Л. Бабаніна, 

А. Войскунського покладено класифікацію мотивів користувача Інтернет. Слід 

зазначити, що проблема проектування дистанційних розвивальних середовищ 

вже була предметом уваги дослідників як в Україні (Ю. І. Машбиць, 

М. Л. Смульсон та ін.), так і за кордоном (Х. Беккер, В. Дж. Хассон та ін.).  

В.М.Антоновим,  Ю.В. Антоновою-Рафі досліджуються проблеми 

моделювання економічних процесів за участю людини на основі сучасних 

інформаційних технологій (далі – ІТ), зокрема технологій, які орієнтуються на 

кіберакмеології. Водночас, специфіка дистанційного навчання  в умовах 

післядипломної педагогічної освіти висвітлена недостатньо. 

Комп'ютерні мережі являють собою новий етап в розвитку зовнішніх 

засобів інтелектуальної діяльності, пізнання та спілкування. Застосування 

комп'ютерних мереж веде до значних структурних і функціональних змін в 

психічній діяльності людини. Ці зміни відбуваються в пізнавальній, 

комунікативній та особистісній сфері. 

Демократизація та гуманізація всіх сфер життя нашого суспільства 

передбачає зростання вимог до професіоналізму та компетентності кадрів. У 

таких умовах забезпечення необхідного рівня професійної та особистісної 
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компетентності стає одним з основних завдань системи професійної освіти, 

підвищення кваліфікації в тому числі. 

За даними Плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, педагогічних 

і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік [13], загальна чисельність 

заявок на підвищення кваліфікації по Україні згідно нижчеподаної таблиці 1 

становить: 

Таблиця 1 

Планування підвищення кваліфікації керівників освіти  

в УМО НАПН України на 2013 рік 
№ 

з/п 
Напрями слухачів 

Кількість 

осіб 

1 2 3 

1 

Працівники органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій галузі знань 1501 «Державне управління» (за 

професійними програмами підвищення кваліфікації 

державних службовців V–VІІ категорії посад) 

128 

 
Керівники закладів освіти 0101 «Педагогічна освіта»: 

керівні кадри ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації 
361 

 Керівні та педагогічні кадри ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 207 

 
Керівні кадри закладів післядипломної педагогічної 

освіти 
183 

 
Керівні кадри дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних закладів освіти 
297 

 Керівні кадри професійно-технічних навчальних закладів 497 

 Керівники методичних служб   135 

 Усього  1808 

 

Без перебільшення можна вважати, що від професіоналізму роботи цих 

людей, рівня підготовки, кваліфікації та моральних установок керівника освіти 

багато в чому залежать доля суспільства, нашої держави,сьогодення та 

майбутнє України. 

Технологія дистанційного навчання є якісно новим прогресивним 

способом здобуття освіти на основі ідей «відкритої освіти» завдяки 

можливостям сучасних інформаційних технологій, де мотивація того, хто 

навчається грає важливу роль в побудові його індивідуальної навчальної 

діяльності. 

За О. Арестовим, Л. Бабаніним, А. Войскунським класифікації мотивів 

користувача Інтернет [8]. 

1. Ділова мотивація 
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Мотив є складовою частиною професійної діяльності, спрямованої на 

досягнення конкретної мети: пошук конкретної інформації, контакти і 

взаємодія з певною людиною, організація роботи будь-якого підрозділу та ін. 

2. Пізнавальна мотивація 

Мотив пов'язаний із здобуттям нових знань. Предметом пізнання можуть 

бути нові сервісні можливості, гіпертекстова інформація, нові люди, ідеї і 

думки, візуальні і слухові образи. 

3. Мотивація співробітництва (корпоративний мотив) 

Більшість видів діяльності людини має соціальний характер як за своїм 

змістом, так і за своєю структурою. Це означає, що діяльність припускає 

розподіл функцій між людьми, співробітництво між ними, обмін результатами 

діяльності, спільне рішення проблем у ході роботи. Значна частина людей 

працює в умовах спільної діяльності. Даний вид мотивації досить комплексний 

за своїм психологічним складом. Мотивація співробітництва, що виявляється як 

прагнення допомогти іншим користувачам, часто є засобом збільшення 

власного авторитету, досягнення визнання компетентності та майстерності. Це 

підтверджується поєднанням даного мотиву з мотивом афіліації, що 

відбивається в почутті причетності до інтелектуальної та інформаційної еліти 

сучасного суспільствам. У цих респондентів присутній також мотив 

самоствердження. Можна припустити, що мотивація співробітництва пов'язана 

з особливою формою мотиву самоствердження. 

4. Мотивація самореалізації і розвитку особистості  

Користувачі розглядають Інтернет як засіб прояву та розвитку власних 

інтелектуальних та творчих можливостей, відзначають наявність у своїй роботі 

мотиву афіліації, мотиву самоствердження і комунікативного мотиву. Мабуть, 

можна говорити про єдиний комплекс соціальних мотивів, до складу якого 

входять мотиви, пов'язані з різноманітними аспектами ділового та 

міжособистісного спілкування. Серед них — мотиви співробітництва, афіліації, 

самореалізації, самоствердження та комунікативний. Респонденти з мотивом 

самореалізації вважають, що робота в Інтернеті має елемент гри та імпровізації; 

сприяє розвитку особистості і життєвому успіху; супроводжується почуттям 

включення в глобальний інформаційний процес. 

5. Рекреаційний мотив 

Основна сфера особистих інтересів — телеконференції за темами хобі та 

гумору, а також нетематичні телеконференції. Поряд з рекреацією 

відзначається наявність мотивів самореалізації, афіліації, самоутвердження, а 

також пізнавальний і комунікативний мотиви. 

6. Мотивація афіліації  
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Мотивація афіліації виявляється в прагненні користувачів знайти в 

Інтернеті референтну групу, прийняти її цінності, знайти своє місце в цій групі. 

Цей вид мотивації має комплексний характер, що підтверджується зв'язком 

такої мотивації з мотивами співробітництва, самореалізації, самоствердження, 

пізнавальним, рекреаційним та комунікативним. Даний вид мотивації включає 

в себе різноманітні аспекти соціальної взаємодії: професійні, глобально-

особисті та ситуативно-емоційні. 

7. Мотивація самоствердження.  

Самоствердження є необхідним аспектом активності Я, що реалізує суттєві 

властивості людської особистості. В залежності від типу особистості, 

індивідуальних особливостей і соціальної ситуації самоствердження набуває 

різноманітних форм. Воно може мати характер наукової або художньої 

творчості, комунікативної активності, соціальної кар'єри, прагнення до 

лідерства, саморозвитку особистості. Оскільки Інтернет надає нові 

комунікативні і пізнавальні можливості, можна припустити, що тип 

самоствердження, який досліджується, є зв'язаним із різноманітними 

феноменами спілкування (пошуком референтної групи, ідентифікацією з її 

цінностями і можливістю самовираження в ній). Респонденти даної групи 

виявляють особливий інтерес до телеконференцій для вільного обговорення. 

Вони відзначають також наявність мотивів афіліації, самореалізації, 

співробітництва, пізнавального і рекреаційного мотивів. Наявність якісних 

психологічних наслідків показує, що Інтернет дає можливість гри та 

імпровізації, сприяє розвитку особистості, веде до відчуття причетності до 

глобального інформаційного процесу. Захопившись Інтернетом, люди 

забувають про інші справи. 

8. Комунікативна мотивація  

Інтернет дозволяє переборювати комунікативний дефіцит, який виникає у 

повсякденному житті. Мотив комунікації сполучається з усім блоком мотивів 

соціально-комунікативного характеру, а також з рекреаційним мотивом. 

Оцінюючи особисті наслідки роботи в Інтернеті, респонденти даної групи 

відзначають, що:Інтернет сприяє розвитку особистості; спілкування в Інтернеті 

призводить до втрати привабливості від звичайного спілкування; при роботі в 

Інтернеті виникає почуття включення до глобального інформаційного процесу; 

привабливість Інтернету відволікає від інших справ. Мабуть, можна говорити 

про особливу групу користувачів, у мотиваційних диспозиціях яких над 

діловими, професійними, пізнавальними інтересами переважають неформальні, 

особистісні, власне комунікативні моменти. 

У комплексі психологічних особливостей очно-дистанційного 

підвищення кваліфікації керівників освіти можна виділити кілька груп, що 

вимагають особливого розгляду. До першої групи психологічних особливостей 

належать акмеологічні – визначення вікового діапазону слухачів, здібних до 

дистанційного навчання, і опис їх психологічних характеристик, до другої 
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групи – процес побудови спілкування в системі «викладач-слухач» і «слухач-

слухач» в умовах дистанційного навчання, до третьої – особливості протікання 

когнітивних процесів у дистанційному навчанні і зворотний вплив цього 

навчання на пізнавальну діяльність слухачів. 

Стосовно вікових особливостей «аудиторії» в системі підвищення 

кваліфікації слід зазначити, що тільки в останнє десятиліття більша увага стала 

приділятися психологічним особливостям періоду дорослості, хоча ще в 1928 р. 

М.О. Рибніков створив такий розділ вікової психології, як «акмеологія», 

поставивши тим самим завдання з вивчення періоду зрілості. На сьогодні межі 

цього періоду в умовах нашого суспільства виглядають таким чином: 17-18 

років – нижня межа дорослості, 55 – для жінок, 60 років – для чоловіків – 

верхня. Нижня межа дорослості – це закінчення середньої загальноосвітньої 

школи і початок самостійного життя, а верхня межа визначається досягненням 

пенсійного віку [14]. 

З погляду підвищення кваліфікації твердження про безперервність 

психічного розвитку людини в період дорослості видається важливим з двох 

причин: на сьогоднішній день учасниками підвищення кваліфікації є дорослі, і 

принцип безперервності процесу розвитку впродовж усього людського життя 

припускає використання курсів підвищення кваліфікації з урахуванням вікових 

особливостей. Зазначимо, саме доросла аудиторія віддала перевагу 

дистанційній формі навчання.  

А для керівників освіти, робочий час яких заповнений до кожної хвилини, 

дистанційна форма навчання є найбільш придатною, щоб здобути додаткову 

освіту або підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку. 

Відзначимо важливі відмінності в когнітивній сфері керівника освіти, 

який навчається дистанційно. Структура цілей керівника освіти  як слухача є 

більш зрілою, ніж аналогічна структура, скажімо, студента. Керівник освіти є 

більш цілеспрямованим і більшою мірою здатний контролювати процес 

навчання, планувати свою самостійну навчальну діяльність. 

Пізнавальна мотивація керівника освіти тісно пов’язана з його 

професійними потребами. Він цінує можливість свободи вибору змісту, форм 

подання і рівня складності навчального матеріалу. Добре уявляючи, які знання 

можуть знадобитися в професійній діяльності, він вибирає власну навчальну 

траєкторію. Таким чином, позитивний вплив дистанційного навчання на 

керівника освіти полягає в тому, що підвищується його творчий та 

інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, 

уміння працювати з комп’ютерною технікою та самостійно ухвалювати 

відповідальні рішення. 

Його емоційна сфера більш стійка і відрізняється довільністю. Тому 

слухач-керівник освіти легше переживає обмежений емоційний контакт між 

викладачем і колегами-слухачами. Але доросла аудиторія ставить підвищені 

вимоги до особистості викладача, стилю викладання і ставлення викладача до 

слухачів. 
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Когнітивна сфера аудиторії освітянина-управлінця характеризується 

можливістю абстрагування і використання практичного інтелекту (що 

сформувався на основі життєво-професійного досвіду). У процесі самоосвіти за 

допомогою комп’ютерних мереж, як правило, використовується кілька джерел 

навчальної інформації. Проте дані, наведені в різних джерелах, можуть не 

збігатися або відображати протилежні точки зору. Керівники освіти здатні 

проаналізувати і зіставити суперечливі дані про один і той самий предмет. 

Виділяючи керівників освіти як дорослих та основну вікову категорію, 

що під час самостійної роботи навчається дистанційно, нам видається 

необхідним розглянути психологічні особливості, характерні для даного етапу 

людського життя. 

Психофізіологічний розвиток має складний характер, який визначається 

дією закону гетерохронності. Різночасність виявляється в «дозріванні» різних 

сторін однієї й тієї ж самої функції. Гетерохронність має місце і при зіставленні 

вікових кривих різних психічних функцій. Б. Г. Ананьєв виявив, що різко 

виражене зниження невербальних функцій, яке прогресує до 40 років, 

супроводжується прогресом вербальних функцій, які, у свою чергу, досягають 

найвищого рівня до 40-45 років. «Безумовно, що мовно-мисленнєві вторинно-

сигнальні функції протистоять загальному процесу старіння і самі зазнають 

інволюційних зсувів значно пізніше від решти психофізіологічних функцій» [4]. 

Трудова діяльність, а також практичний досвід і тренованість виступають 

як основний сенсибілізуючий чинник. Б. Г. Ананьєв, розкриваючи умови 

сенсибілізації функцій, робить акцент на інструментально-технічному 

оснащенні діяльності і комунікації. Досягнення нових, вищих рівнів 

функціонального розвитку в зрілі роки в процесі трудової діяльності можливе 

завдяки перебуванню психічних функцій в умовах оптимального навантаження, 

посиленої мотивації та операційних перетворень. 

Вітчизняні психологи провели ряд досліджень, які довели, що в період 

дорослості когнітивна сфера продовжує зазнавати різних структурних змін. 

Б.Г.Ананьєв, характеризуючи виникнення міжфункціональних зв’язків у 

структурі інтелекту дорослої людини, розкрив основні тенденції і 

закономірності цього процесу. У 18-21 рік інтелектуальні функції представлені 

у вигляді відносно простої структури – ланцюжка зв’язків. Але вже в 22-25 

років кореляційні зв’язки утворюють складний комплекс, що групується 

навколо двох центрів – мнемологічного (пам’ять-мислення) і аттенційного 

(чинник уваги). 

Структура цього комплексу зберігається до 30 років, а кількість 

позитивних і негативних кореляцій збільшується. У 30-35 років увесь комплекс, 

що склався, перебудовується у зв’язку з тим, що єдиний мнемологічний центр 

розпадається, і виникають два самостійні ядра: мнемічне і логічне, при цьому 

аттенційний чинник зберігає своє положення [4]. 

Становлення цілісності інтелекту – процес багаторічний і суперечливий. 

Б. Г. Ананьєв зазначав, що провідну роль у цьому процесі відіграють освіта 
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(обсяг засвоєних знань,загальний рівень інформації) і навчання (оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками). 

У результаті проведених комплексних досліджень Б. Г. Ананьєв дійшов 

важливого висновку: в процесі розвитку дорослої людини спостерігається 

ускладнення ступеня навчання. Період дорослості є найпродуктивнішим 

відносно вищих досягнень інтелекту. 

У зв’язку з вищим рівнем інтелектуальної і творчої активності слухачів-

керівників освіти під час самостійної роботи (дистанційно) на курсах 

підвищення кваліфікації нами було відзначено, що багато хто з них здатний 

досягнути досить високих результатів у навчанні. 

Але інтелектуальна діяльність, особливо її вищі творчі форми, тісно 

пов’язана з особистістю людини. Як підкреслював Б. Г. Ананьєв, зв’язки 

інтелекту і особистості мають прояв у мотивації розумової діяльності, яка 

залежить від установок, потреб, інтересів та ідеалів особистості, рівня її 

домагань, що багато в чому визначає активність інтелекту. В.М.Антоновим 

розроблено концепцію кіберакмеології, яка полягає у теоретичному і 

практичному (прикладному) моделюванню талантів та здібностей Особистості 

на основі сучасних ІТ (за рахунок методології досягнення акме- точок Людини 

у різних областях та ситуаціях) та реалізація побудованої моделі на основі філо- 

і онтоґенезу. Кіберакмеологія – це наука про технологічне моделювання 

розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини (особистості); 

методологія проектування нових знань стосовно технології досягнення 

бажаного результату; технологічні моделі і методи створення [2]. 

У свою чергу, характерологічні властивості особистості і структура її 

мотивів залежать від ставлення цієї особистості до дійсності, від досвіду 

пізнання світу, світогляду і загального розвитку інтелекту. Отже, важливим є і 

той факт, що дистанційне навчання розширює і оновлює функції викладача, 

який має координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати 

навчальний процес, який здійснюється дистанційно, підвищувати творчу 

активність і кваліфікацію згідно з нововведеннями та інноваціями. 

Особливий інтерес становить та обставина, що під час дистанційного 

навчання інколи знижується мотивація до навчання, трапляється, що слухачі 

припиняють вчитися в прямому і переносному розумінні. Незважаючи на те, 

що мотивами відмови слухачів від подальшого проходження будь-якого 

самостійного завдання дистанційно називають в основному побутові причини 

(брак часу, сімейні проблеми, обставини на роботі, проблеми із здоров’ям, 

технічні проблеми неможливості працювати в Інтернет-середовищі тощо), ми 

вважаємо, що це непрямі чинники. Причиною цього скоріше є мотиваційний і 

емоційний компоненти навчання. 

У зарубіжній психології проблема переривання традиційного 

дистанційного навчання тим, хто навчається, вивчається досить активно. Так, 

було досліджено, що чинником, який найбільше впливає на рішення студентів 

продовжити або перервати дистанційне навчання, виявилася задоволеність або 

незадоволеність спілкуванням з викладачем. Під час дослідження Каськеллі, 
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Денехера і Прунелла, проведеного в 1997 р. у Відкритому Університеті Великої 

Британії, було виявлено, що контакт з викладачем необхідний не тільки для 

з’ясування незрозумілих тем, а й для підтримки мотивації до навчання і 

співпраці з однокурсниками. 

Таким чином, не тільки недостатнє спілкування з викладачем-

консультантом впливає на появу бажання у слухача кинути дистанційне 

навчання, істотним є обмежене спілкування з колегами по навчанню. Зниження 

інтересу та схильність кинути навчання в умовах дистанційного навчання може 

виникнути від відчуття ізольованості і браку взаємовідносин з колегами по 

навчанню. 

Такі недоліки дистанційного навчання були враховані вченими  УМО 

НАПН України при організації підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів освіти з використанням дистанційної форми навчання. Слухачам була 

запропонована комбінована  очно-дистанційна (blended learning, hybrid courses) 

форма навчання, яка передбачає підвищення кваліфікації в три етапи. 

І етап – організаційно-настановна сесія (очно) 

ІІ етап – керована самостійна робота слухачів (дистанційно) 

ІІІ етап – залікова сесія (очно). 

Зазначимо, що системою організації навчального процесу була обрана 

кредитно-модульна. 

Основні показники очно-дистанційної форми навчання – загальна 

тривалість навчання; бюджет часу (загальний), зміст етапів. Типовий варіант – 

тривалість навчання (підвищення кваліфікації) – загальна – 6 місяців, 24 тижні. 

Бюджет часу – загальний – 7 кредитів/210 год. Зміст етапів (сесій) визначається 

програмою, навчальним, навчально-тематичним планами. 

На сьогодні така модель підвищення кваліфікації за очно-дистанційною 

формою активно використовується навчальними закладами всієї системи 

післядипломної педагогічної освіти. 

Не останнім фактором у перериванні дистанційного навчання стає досвід 

«взаємодії» слухача з комп’ютером. 

Слухач, який є користувачем-початківцем, за наявності більш ніж 

скромної текстової комунікації через відсутність звичайних елементів 

невербальної комунікації (візуальна інформація, вираз обличчя, зоровий 

контакт, жести та інші засоби невербальної комунікації), елементарних знань 

персонального комп’ютера відчуває невдоволеність, дискомфорт від власної 

неспроможності, від чого знижується самооцінка. Це також може спонукати 

кинути навчання. 

Тому першочерговим завданням тьютора є оптимізація навчального 

процесу, перетворення його на комунікативно сприятливий, такий, щоб слухачі 

безпосередньо контактували між собою і, як наслідок, відчували себе 

причетними до групи, навчального закладу в цілому. 

Аудиторія керівників освіти доросла і здебільшого використовує певний 

професійний комунікативно-інтерактивний досвід, необхідний у процесі 

життєдіяльності, але внаслідок темпераментально-характерологічних 



144 
 

особливостей особистості такими є не всі слухачі. Враховуючи це, доцільним є 

проводити на початку підвищення кваліфікації психодіагностичні процедури, 

орієнтовані на виявлення індивідуально-психологічних особливостей слухачів. 

Це дає змогу будувати психологічний портрет слухача з тим, щоб тьютор 

враховував особистісні особливості, створюючи сприятливе комунікативне 

середовище і міг вибирати ефективні засоби впливу на слухачів, на їх емоційно-

мотиваційну сферу. 

Водночас, як показують результати досліджень учених кафедри 

психології управління УМО НАПН України [5], до психологічних проблем 

дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти можна 

віднести:  

1. Необхідність розвитку мотивації дистанційного навчання для 

значної частини слухачів системи ППО, особливо, старших за віком;  

2. Недостатній рівень інформаційної готовності (готовності до 

пошуку, сприйняття, засвоєння, опрацювання інформації за допомогою 

різноманітних ресурсів);   

3. Організація моніторингу ефективності та якості навчання з 

урахуванням психологічних особливостей слухачів та ін. 

Як свідчить практика роботи учених-психологів УМО НАПН України, 

психологічну підготовку слухача до дистанційного навчання в системі ППО 

доцільно здійснювати в 4 етапи [5]. У таблиці 2 подана характеристика кожного 

етапу. 

Таблиця 2. 

Психологічна підготовка слухача до дистанційного навчання  

в системі ППО 
Етап Зміст Форми роботи 

І. Підготовчий  спрямований на актуалізацію 

установки на професійне 

вдосконалення 

групові дискусії, 

інтерактивні методи 

ІІ. Діагностичний забезпечує самопізнання та 

рефлексію рівнів 

сформованості професійної 

компетентності та її складових  

психологічний 

практикум 

ІІІ. Розвитку 

здатності до 

вдосконалення 

професійної 

компетентності  

здійснюється через оцінку 

слухачами ресурсних 

можливостей вимогам 

професії, їхню саморегуляцію 

та самоконтроль 

спецкурси, практичні 

заняття, тренінги 

IV. Закріплення 

 та розвитку 

особистісних 

новоутворень як 

складових 

психологічної 

забезпечує можливість 

побудови індивідуальної 

траєкторії самовдосконалення, 

саморозвитку управлінців  

проектна діяльність, 

психологічне 

консультування, 

психологічна 

самоосвіта 
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компетентності  

 

Бажання у слухача курсів підвищення кваліфікації вчитися дистанційно 

формується відповідно принципу педагогічної взаємодії, який дає змогу 

викладачу під час навчального процесу надавати психологічну підтримку 

слухачам і формувати їх мотиваційно-ціннісні установки, у тому числі й на 

самореалізацію. Тому слід зазначити, що від викладача-консультанта 

вимагається, крім професійної компетентності в предметній галузі, й 

психологічна та комунікативна компетентність. В УМО НАПН України 

запроваджено рейтингові оцінювання кураторів-тьюторів слухачами, що 

свідчить про їх педагогічну успішність. 

Система дистанційного навчання слухачів-керівників освіти дає змогу 

реалізовувати всі типи спілкування. Зупинимося на спілкуванні он-лайн 

(синхронному) та оф-лайн (асинхронному). У сьогоденній практиці 

дистанційного навчання найчастіше використовується модель асинхронного 

спілкування з використанням електронної пошти та синхронного у вигляді 

чатів та телеконференцій (форумів). Вважаємо, що навіть така проста в 

технологічному плані модель спілкування під час проведення психологічно 

компетентних стратегій здатна забезпечити повноцінний емоційний контакт із 

слухачами. 

Дослідження, проведені у Відкритому Університеті Великобританії [15], 

дали змогу визначити вимоги студентів до спілкування з викладачами: 

  ввічливе, шанобливе ставлення; 

 зрозуміла і об’єктивна система оцінок; 

 пояснення й обґрунтування оцінок, що виставляються; 

 розуміння студентами значення оцінок і того, чи є прогрес, навіть 

якщо оцінки залишаються тими ж самими; 

 підхід, заснований на симпатії, підтримці, дружелюбності, який 

показує, що викладач цілком перебуває на боці студентів; 

 відсутність навіть натяку на грубість або зарозумілість; 

 підтримка і підстрахування із збереженням об’єктивності; 

 змістовні та доброзичливі за формою коментарі; 

 наявність конструктивних порад (яким чином і що треба було 

робити, прямі посилання на матеріали курсу і вказівки, де знаходиться те, що 

вони пропустили або недостатньо розуміли та ін.); 

 наявність стимулів до подальшого просування; 

 відсутність складних, заплутаних або незрозумілих відповідей з боку 

викладача; 

 можливість у разі потреби зустрічі з викладачем; 

 швидкий відгук. 

Таким чином, однією з основних психологічних проблем дистанційного 

навчання на сьогодні є спілкування або емоційна взаємодія між викладачем і 

слухачами, а також між самими слухачами. У процесі дистанційного навчання 

виникає величезний дефіцит соціально-емоційного контакту і це незважаючи на 
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те, що нові інформаційні технології претендують на можливість легкого 

розширення контакту між людьми. У реальності в даний момент нові 

інформаційні технології сприяють збільшенню кількісного аспекту активності 

при дистанційному навчанні, але при цьому страждає якісний аспект взаємодії 

між слухачами і викладачем-консультантом, а також між самими колегами у 

межах навчальної групи. Реалізація очних консультацій або консультацій у 

режимі он-лайн у системі «тьютор-слухач» і «слухач-слухач» може істотно 

підвищити результативність дистанційного навчання. 

Слід звернути увагу ще й на такий важливий чинник, як самостійна 

робота слухачів. Успішність дистанційного навчання багато в чому 

визначається її продуктивністю. 

Слухачі з низьким рівнем самоорганізації не здатні самостійно планувати 

свій час і навчальну діяльність, навіть якщо їм і надається така можливість. Ми 

вважаємо, що такі слухачі потребують психолого-педагогічної та акмеологічної 

підтримки у вигляді консультаційного супроводу і створення спеціальних умов, 

що враховують їх темперамент та сприяють позитивній динаміці розвитку їх 

мотиваційної сфери. 

Л. Г. Лаптєвим розроблена методика моніторингової оцінки та 

самооцінки сформованості особистісно-професійних якостей слухача, яка 

запроваджується на початку та в кінці дистанційного навчання [7]. 

В основу методики покладено акмеологічний підхід до вивчення цілісної 

моделі суб’єкта професійної діяльності. Зміст моделі визначається цілями та 

завданнями галузі, яку він представляє. Досягнення результатів діяльності, які 

вимагаються, вирішальною мірою залежить від ефективності виконання 

слухачем покладених на нього функцій. Кожен з них здатний успішно 

реалізовувати ці функції при досить високому рівні сформованості соціально-

ціннісної особистісної позиції та необхідних якостей. Найбільш значущі групи 

якостей, що визначають індивідуальний стиль діяльності, включають систему 

сформованості мотиваційно-ціннісних та емоційно-вольових, аналітико-

конструктивних та діяльнісно-регулятивних, соціально-перцептивних та інших 

якостей. 

Мотиваційно-ціннісні та емоційно-вольові якості відіграють роль 

системоутворюючої детермінанти, спонукального регулятора, що визначає 

індивідуальну позицію, спрямованість та особливості професійної активності. 

Аналітико-конструктивні якості визначають здатність аналізувати 

систему праці, знаходити та приймати продуктивні рішення, конструювати, 

планувати та прогнозувати оптимальну практичну діяльність щодо досягнення 

поставлених цілей і завдань. 

Діяльнісно-регулятивні якості забезпечують відповідно до функцій і 

посадових обов’язків ефективне їх виконання (професійну діяльність; 

повсякденні стосунки; особистісно-професійний розвиток). 

Соціально-перцептивні якості надають змогу будувати оптимальні 

взаємовідносини та взаємозв’язки, продуктивно спілкуватися та забезпечувати 

активну участь у комунікативних процесах. 
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Вибір вказаних груп професійно значущих якостей слухача зроблено 

відповідно до критеріїв оптимальності його праці, де визначальним 

компонентом виступає цілісний-професійний розвиток. Оптимальна праця 

здійснюється в рамках найбільш прийнятної концепції досягнення мети 

продуктивними технологіями при оптимальному використанні сил та засобів у 

максимально можливих сприятливих умовах. Цілісний особистісно-

професійний розвиток суб’єкта праці передбачає гармонійне формування його 

як індивіда (природна особа); особистості (соціопродукту); суб’єкта діяльності 

(мотивована творча самореалізація в обраній професійній діяльності більше, 

ніж у будь-якій сфері праці); індивідуальності (цілісне продуктивне 

самовираження). 

Така методика дає змогу: 

 проводити оцінку та самооцінку загального рівня сформованості 

особистісно-професійних якостей слухача як суб’єкта професійної діяльності; 

 орієнтувати слухача на творчу самореалізацію у найбільш 

прийнятній сфері діяльності та розвиток недостатньо сформованих якостей; 

 визначати групу якостей, що знижують ефективність професійної 

діяльності та рівень сформованості кожної із особистісно-професійних якостей; 

 виявляти наявність якостей, які протипоказані для певної 

професійної діяльності,або тих, що не дають їй змоги бути результативною; 

 виявляти потребу у специфічних професійних знаннях для вивчення 

чи подальшого вдосконалення; 

 зіставляти результати оцінки та самооцінки сформованості 

професійно важливих якостей для досягнення їх максимальної об’єктивності. 

Дослідження спрямоване на вивчення суб’єктивних показників суб’єкта 

професійної діяльності – слухача курсів підвищення кваліфікації. Ними 

виступають особистісні позиції та інші якості,які безпосередньо пов’язані з 

об’єктивними складовими професійної діяльності – цілями та завданнями 

галузі, яку він представляє, професійними функціями та результатами 

діяльності.  

На нашу думку, моніторингова оцінка дасть можливість скласти 

соціально-психологічний портрет сучасного керівника освіти з виявленням 

певних тенденцій і запитів на задоволення його потреб у навчанні з 

особистісно-професійного розвитку та професійного вдосконалення. У разі 

врахування цього результати моніторингу сприятимуть змістовності 

професійних програм підготовки та підвищення кваліфікації керівників освіти. 

Висновки 
На підставі проведеного нами дослідження, відзначимо: 

 існуюча система дистанційного навчання потребує оптимізації; 

 причинами недосконалості процесу дистанційного навчання як 

психологічних чинників є, по-перше, відсутність повноцінного емоційного 

контакту під час навчання; по-друге, недостатність психологічної та 

комунікативної компетентності викладачів-консультантів; 
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 для вдосконалення цього процесу потрібно запровадити 

психодіагностичні процедури на початку навчання, рейтингові оцінювання 

тьюторів слухачами; активізувати зворотний зв’язок з боку викладача; 

організувати психолого-акмеологічний супровід навчального процесу; 

запровадити навчання тьюторів з питань психолого-педагогічної 

компетентності. 

Перспективними напрямами дослідження проблеми оптимізації системи 

дистанційного навчання у ВНЗ ППО слід вважати: дослідження психолого-

педагогічного та акмеологічного компонентів навчання; запровадження 

психолого-акмеологічного супроводу в систему підвищення кваліфікації 

керівників освіти за дистанційною формою навчання. 
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10. МАССОВІ ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ 

У міру розвитку можливостей проведення навчального процесу з 

використанням Інтернет педагоги стали шукати нові форми і методи навчання, 

які б максимально відповідали філософії функціонування глобальної мережі: 

свобода, масовість, відкритість, індивідуальність, колективний розвиток ідей, 

конструювання змісту і т. ін. Однією і таких теорій (ідей, концепцій) стала 

теорія коннективізму, про яку йшлося вище. Вона ж, у свою чергу стала 

основою організації та проведення в Інтернет масових відкритих дистанційних 

курсів. 

Термін «масовий відкритий дистанційний курс» (Massive Open Online 

Course – MOOC - «мук») запропонували два дослідника Олександр Брайан і 

Дейв Кормьє під час навчання у курсі «Сonnectivism & Connective knowledge», 

який у 2008 році проводили Джордж Сіменс і Стівен Даунс. Загальна назва 

курсів цього типу утворюється з чотирьох окремих термінів [34, 5, 2]: 

- Massive (масовий): для проведення цього курсу, як правило, потрібна 

велика кількість учасників; 

- Open (відкритий): курс є безкоштовним і будь-яка людина в будь-який 

момент може приєднатися до нього. Як правило, в цих курсах 

використовується відкрите програмне забезпечення і безкоштовні 

сервіси web 2.0; 

- Online (дистанційний, тип он-лайн) означає, що матеріали курсу та 

результати спільної роботи знаходяться в мережі Інтернет у 

відкритому для учасників доступі; 

- Course (курс): мається на увазі, що він має відповідну структуру, 

правила роботи і спільні цілі, які згодом для кожного учасника 

можуть трансформуватися. 

10.1 Принципи МООС 

Основні принципи побудови таких курсів зводяться до наступних 

положень [3; 9 c. 495; 11; 34; 25; 2, 41; 42]: 

1. Велика кількість учасників. Ці курси відповідають сучасним зрушенням 

убік мережевого навчання [8]. 

2. Масові відкриті курси, як правило, є безкоштовними. 

3. На масовий відкритий дистанційний курс завжди відкрита реєстрація 

незалежно від часу його початку і завершення. 

4. Для розміщення основних ресурсів курсу (анотація, методичні вказівки, 

посилання на основні ресурси), проведення on-line зустрічей і дискусій 

використовуються сервіси web 2.0 або безкоштовні програмні продукти 

(програми з відкритим кодом). Для створення «материнської сторінки» 

найчастіше використовуються Googlesites, Wordpress, Wikispases, Moodle. 
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5. У курсі широко використовуються соціальні мережі та соціальні сервіси 

(Facebook, Twitter, Edmodo, Blogger, Сервіс Google). 

6. Основний інформаційний матеріал знаходиться поза сайтом курсу. 

Відмінність масових відкритих курсів полягає в тому, що LMS (Learning 

Management System) може використовуватися як один з вузлів загальної 

навчальної мережі, в основному для здійснення управління (наприклад, 

реєстрації) та проведення дискусій, що трапляється не завжди. Найбільша 

активність учасників курсу відбувається за межами основного сайту, на інших 

вузлах мережі, наприклад, в особистих блогах, інших веб-сайтах, соціальних 

мережах, відео-хостингах (наприклад, YouTube). Слухачі створюють і 

передають інформацію за допомогою автоматичних систем, що 

використовують теги і RSS-канали. Для впорядкування інформаційних потоків 

використовуються програми-агрегатори (Netvibes, Scoop.it, Paper.li, 

Tweetedtimes). 

7. Планування роботи, як правило, тижневе. Після кожного тижня 

формується бюлетень роботи за тиждень. 

8. Для участі в курсі необхідно володіти навичками роботи в соціальних 

мережах і мати досвід використання сервісів web 2.0. 

9. У середовищі масового відкритого курсу можуть виникати внутрішні 

спільноти, робота яких відповідає загальним принципам відкритих курсів. 

10. Після закінчення курсу інформація залишається в мережі Інтернет і 

продовжує поширюватися і доповнюватися його учасниками. 

Принципи роботи учасників МООС [8; 9, c. 498-500, 509-511; 34; 25; 37]: 

1. Для оптимальної роботи курс вимагає якомога більше активних 

учасників. Активна участь слухачів має велике значення, оскільки треба 

розуміти, що, хоча організатори курсу надають первісний матеріал, проте 

велика частина змісту курсу формується його учасниками. 

2. Організатори курсу в основному виконують функції надання технічної 

та методичної допомоги, статистичної обробки, фільтрації (або вибору) 

інформації. Малоймовірно, що вони матимуть можливість читати і взаємодіяти 

з усіма слухачами масових курсів. Організатори курсу не ставлять оцінки, 

слухачі можуть не виконувати всі практичні завдання. Основна ідея подібних 

курсів - процес навчання і взаємодії з іншими учасниками, а не отримання 

сертифікатів про навчання. 

3. Існує кілька видів участі в курсі: активний учасник, учасник кількох тем 

(дискусій) і спостерігач (читач). Можемо зазначити, що чим більше внесок та 

участь слухача в курсі, тим більше користі для інших учасників і в цілому для 

утримання курсу. Активна участь слухачів дуже часто може виступати 

каталізатором для активізації діяльності інших. Однак рівень і тип участі 

повністю залежить від особистості слухача. 

4. Модель участі (поведінки) в курсі залежить від здатності учасників 

управляти як своїм власним вченням, так і можливістю розвивати свої власні 

мережі для підтримки навчального процесу. Роль слухача полягає не тільки в 

зборі інформації та її подальшої розсилки. Кожен учасник, сформувавши свій 
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погляд на матеріал і зробивши його доступним для інших слухачів, 

організаторів і всього мережевого співтовариства, має бути готовий вступати в 

безпосередній контакт з іншими слухачами щодо нього, а також коментувати 

матеріал інших. 

5. У масових дистанційних курсах існує надлишок інформації. До 

формальних ресурсів додаються гіперпосилання і обговорення. На їхній основі 

створюються нові ресурси, що може призвести слухача до інформаційного 

перевантаження. Це перевантаження іноді спонукає слухача до виходу з курсу, 

тому вони повинні бути попереджені про це організаторами. 

6. Важливим моментом є принцип вибірковості, тобто слухачам, 

необов'язково вивчати всі ресурси і відповідати на всі репліки з кількох причин. 

По-перше, інформації справді багато і можна фізично все не встигнути, крім 

того, деяка інформація може не відповідати навчальним цілям слухача. 

10.2 Історія масових відкритих дистанційних курсів (МООС) 

Перша ідея створення масових відкритих дистанційних курсів з’явилася ще 

до 1990-х років, коли був створений Mind Extension University 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jones_International_University). Університет 

використовував кабельні та супутникові мережі, пропонував програми, курси та 

семінари і проводив навчальний процес спільно з іншими університетами. 

Потім він став мережею Discovery Health. 

Перший дистанційний курс Джорджа Сіменса «Коннективізм та 

коннективістські знання» (2008 рік) був присвячений проблемам нового 

підходу до навчання - коннективізму [32], де навчання   це процес створення 

мережі (навчалося понад 2200 осіб, Http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/). 

За останні кілька років проведено десятки відкритих дистанційних курсів, 

серед яких можна виділити: 

• «Майбутнє освіти» (2009 р.)   Дейв Кормьє і Джордж Сіменс, брало 

участь більше 600 осіб. (Http://edfutures.com/) 

• «Відкрита освіта» (2010 р.)   Девід Уїлі, брало участь близько 60 осіб, 

(http://www.opencontent.org/wiki/index.php?title=Intro_Open_Ed_Syllabu

s), 

• «Соціальні сервіси та відкрита освіта» (2010 р.)   Алек Курос, 

навчалося більше 180 чол., (http://eci831.wikispaces.com/) 

• "Навчання та аналітика знань 2011» (http://www.learninganalytics.net/)   

відкритий курс, який провела команда Дж. Сіменса навесні 2011 року 

для понад 1500 осіб. У курсі досліджуються різні методи аналізу даних 

навчання і численні інструменти, які допомагають цьому аналізу. 

Масовий відкритий дистанційний курс MobiMOOC Ігнатії де Ваард був 

присвячений мобільному навчання. Навесні 2011 року в ньому навчалося понад 

580 осіб. У курсі розглядаються основні поняття мобільного навчання, 

інструменти планування, розробки та реалізації мобільного варіанту навчання. 

Центр дистанційного навчання, досліджень та сервісу університету штату 

Іллінойс Спрінгфілд під керівництвом Рея Шредера з 4 липня по 21 серпня 2011 
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провів відкритий дистанційний курс «Дистанційне навчання сьогодні ... і 

завтра» (https://sites.google.com/site/edumooc/) тривалістю 8 тижнів, в курсі 

навчалось понад 2500 осіб. Тематика курсу: Інтернет навчання сьогодні, 

Дослідження Інтернет-навчання, Технології Інтернет-навчання, програми 

Інтернет-навчання і мобільне навчання, масове, приватне і відкрите навчання, 

персональне і неформальне навчання, навчання у співпраці в хмарах, Інтернет-

навчання 2011-2021. 

За результатами попередніх курсів команда у складі Джордж Сіменс, Стівен 

Даунс і Дейв Кормьє проводили у 2011/12 навчальному році великий відкритий 

курс, присвячений змінам, які відбуваються в освіті (http://change.mooc.ca/), де 

кожний тиждень проводить навчальний процес один з провідних фахівців 

дистанційного навчання. 

Ці курси отримали назву сМООС (connective Massive open on-line courses) та 

базуються на новому підході, який отримав назву «коннективізм». 

Поява сМООС пов'язано з тим [36], що доставка змісту в дистанційному 

навчанні не є навчанням, яке насправді є хаотичним і невизначеним, відносно 

легко створити технологічну інфраструктуру для доставки контенту, важко 

будувати відносини і освітні співтовариства. 

Стенфордський університет у 2011 році провів декілька відкритих 

дистанційних курсів, серед яких «Штучний інтелект», на який підписалось 

понад 160000 слухачів зі всього світу та «Бази даних» (підписалось понад 90000 

слухачів, виконували завдання понад 25000 слухачів, отримали сертифікат про 

закінчення курсу 6513 слухачів,). 

Таким чином, з'явилися два типи відкритих дистанційних курсів сМООС та 

хМООС (рис. 11.1), для яких характерна велика географія учасників, великий 

відсів учасників (для хМООС - 85%, для сMOOCs - 40%) і велика масовість, 

причому для хМООС вона у десятки вище. 

Для пояснення відмінностей між хМООС і сМООС можна скористатися 

метафорою (http://followersoftheapocalyp.se/open-as-in-door-or-open-as-in-heart-

mooc/). хМООС відкриті як у двері, ви можете увійти, ви можете слухати 

безкоштовно. сМООС відкрите серцем, ви стаєте частиною спільноти, ви 

будете прийняті і обласкані. 



153 
 

 

Рис. 10.1 Історія МООС [15] 

У хМООС «Штучний інтелект» навчалося 160000 слухачів, отримали 

сертифікати близько 20000 слухачів, серед яких програмісти - 41%, фахівці ІТ - 

9%, аспіранти - 20%, студенти - 11,6%, безробітні - 3,5%, фахівці – 2,5%, 

школярі - 1%, інші - 11,5% [24]. 

Ідею відкритих дистанційних курсів підтримав Массачусетський 

технологічний інститут [23], який з 2012 року почав безкоштовно відкритий 

дистанційний процес на платформі MITx за розміщеними в мережі відкритими 

освітніми ресурсами. 

Массачусетський технологічний інститут та Гарвардський університет 

створили проект EDX і вклали в нього 60 млн. дол. Професори Стенфордського 

університету Тран, Нг створили фірму Udacity і вклали в неї 16 млн. дол.. 

Фірма Coursera пропонує програмний продукт для організації МООС, 

отримала 22 мільйони доларів інвестицій. Зараз її послугами користуються 

понад 60 провідних університетів США, серед яких Каліфорнійський 

технологічний інститут, Університет Дьюка, Політехнічна школа Лозанни, 

Технологічний інститут штату Джорджія, Університет Джона Хопкінса, 

Університету Райс, Каліфорнійський університет у Сан-Франциско, 

Единбурзький університет, Університет штату Іллінойс в Урбана-Шампейн, 

Університет Торонто, Університет Вірджинії, Університет штату Вашингтон та 

ін.. 

Незважаючи на ажіотаж навколо хМООС [31], тим не менше, 

висловлюються майбутні проблеми: не готовність студентів до таких курсів, 

багато невизначеності, ніхто не знає, що відбудеться в наступному році, 

університети повинні почати серйозні розмови про те, що все це значить. 

Для хМООС дуже важливе використання педагогіки, тому що в розмовах 

про «масштабування освіти» прагнуть зосередити увагу на підвищенні 
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технічного потенціалу, а не підвищенні взаємодії учнів [39]. Чи будуть учні в 

класах Coursera підтримувати один одного? Це ще належить з'ясувати.  

Навчання у хМООС безкоштовне для студентів, тому обговорюється 

питання отримання прибутку при організації цих курсів [16]. Передбачається, 

що студент буде платити за сертифікат, ідентифікацію тестування, оплачувати 

роботу наставників. Решту доходів можуть давати спонсори, продаж інформації 

про студентів роботодавцям або продаж курсів різним організаціям. 

Мерілендський університет розглядає правила оплати навчання за умови 

отримання студентом кредитів: вступний внесок   30$, онлайновий курс 

вартістю 753-1497$, портфоліо (250$ за перший предмет, і 125$ за будь-які інші 

предмети), за кожний кредит   90$ 

Вже з'явилися міфи хМООС [1]: 

• MOOCs збільшують доступ до вищої освіти в країнах, які 

розвиваються,  

• це нова педагогіка,  

• комп'ютери персоналізують навчання,  

• велика кількість даних поліпшить навчання. 

За оцінками, MOOC стане глобальним явищем. Нові компанії будуть 

формуватися та нові варіанти курсів будуть з'являться. MOOC залишається 

дуже спірним, оскільки він змінюється і розвивається. 

Сучасні методи навчання не дешеві [20]. Вони вимагають добре 

розроблене програмне забезпечення і знання предмета експертами. Це 

поєднання дозволяє створити ефективний продукт. Методи навчання повинні 

працювати для широкого кола студентів та автоматично визначати особливі 

випадки, коли вони не працюють. 

Знання не те, що дається. Це не те, що придбали. Це те, чим ви намагаєтесь 

стати. Це те, як мозок формує себе як результат досвіду, який у вас є. Оксфорд і 

Кембридж   це вплив на студентів великих мислителів за прикладом того, як 

вони думають і як міркують, навчання в MOOC   це вчитися досліджувати [10]. 

В роботі [35] звертається увага, що зміст легко дублюється але не має 

великого значення у навчанні. Більш цінним є те, що потребує додаткових 

витрат: особистий зворотний зв'язок та оцінка, заохочення, розмова з 

викладачем для сприяння глибокого мислення, контекст та інфраструктура 

навчання. Ми можемо масштабувати зміст, але не можемо масштабувати 

підтримку, ми можемо покращити лекцію, але не можемо масштабувати 

своєчасне втручання та підштовхування викладачами для глибокого вивчення 

курсу. 

Під гаслом "відкритих курсів" тисячі учнів з різних країн світу змогли 

брати участь у процесі навчання. 

МООС з'явилися в багатьох країнах світу. 

Німеччина [27]. З 2011 року були проведені cMOOCs #OPCO11 

(http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/opco11/) (тенденції навчання), 

#OPCO12 (http://opco12.de/), #MMC13 (http://howtomooc.org/uber-mmc13/) 

(розробка та реалізації MOOC), #COER13 (http://www.coer13.de/news.html) 

http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/opco11/
http://opco12.de/
http://howtomooc.org/uber-mmc13/
http://www.coer13.de/news.html
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(відкриті освітні ресурси), #ichkurs (http://ichkurs.de/) (розвиток лідерства та 

комунікації). 

Платформа OpenCourseWorld (http://opencourseworld.de/) працює з 

декількома німецькими університетами. 

Iversity (http://www.iversity.org/) була заснована в 2011 році Йонасом 

Ліпманом (Liepmann) і Ханнесом Клоппером (Klöpper) і прагне стати 

провідною в Європі з проведення MOOCs. До жовтня 2013 року планується 

розробити 10 курсів загальною вартістю € 250,000. 

Велика Британія [27]. Відкритий університет будує нову платформу 

Futurelearn (http://futurelearn.com/), яка буде діяти як незалежна компанія. 

Futurelearn працює в партнерстві з Британською радою, Британською 

бібліотекою, Британським музеєм і понад 20 британськими університетами. 

Ірландія [27]. Провайдер Елісон (http://alison.com/) має досвід роботи з 

2007 року, створює дистанційні курси за напрямками управління, 

бухгалтерський облік, обслуговування клієнтів, людські ресурси, медичні 

дослідження і основні навички ведення бізнесу. У них зареєстровано понад 2 

мільйони студентів і з 2011 року видано більше 50 000 сертифікатів. 

Бельгія [28]. У квітня 2013 року Інге Ігнатіа де Ваард опублікувала книгу 

[12], в якій узагальнила досвід проведення 18 MobiMOOC 

(http://mobimooc.wikispaces.com/), присвячених мобільному навчання. 

Нідерланди [28]. Університет Амстердама запустив свій перший MOOC, 

присвяченому зв'язкам у науці. 

OpenupEd.eu (http://www.openuped.eu/) (запущена 25 квітня 2013) 

багатопрофільна європейська платформа з партнерами з 11 країн світу 

(Франція, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Іспанія, 

Великобританія, Росія , Туреччина та Ізраїль). Близько 40 курсів, починаючи 

від математики, економіки, електронної торгівлі, зміни клімату, культурної 

спадщини, корпоративної соціальної відповідальності та сучасного Близького 

Сходу, будуть доступні безкоштовно. 

Франція [28]. Онлайн бізнес-школа Enaco (http://www.enaco.fr/) запустила 

перший MOOC, присвячений міжкультурному менеджменту в Європі. 

Телеком Bretagne (http://www.mines-telecom.fr/en_accueil.html) запускає 

інтернет-платформу навчання. Google пожертвувала $ 25000 на наукові 

дослідження з розробки відкритого коду, який може бути інтегрований в 

платформу CourseBuilder. 

Іспанія [28]. Mooc.es (http://www.mooc.es/) іспаномовна пошукова система, 

яка допомагає читачам знайти MOOCs по всьому світу. Крім надання опису 

курсів на іспанській мові, головна перевага цього сайту в тому, що воно 

дозволяє сортувати записи БД з мови. 

Crypt4you (http://www.crypt4you.com/) пропонує безкоштовний онлайн-

курс криптографії для програмістів. 

Платформа Міріада X (https://www.miriadax.net/) працює з 1241 

університетами-партнерами з 23 країн в Латинській Америці та представляє 

15300000 студентів і вчених. 

http://ichkurs.de/
http://opencourseworld.de/
http://www.iversity.org/
http://mobimooc.wikispaces.com/
http://www.openuped.eu/
http://www.enaco.fr/
http://www.mines-telecom.fr/en_accueil.html
http://www.mooc.es/
https://www.miriadax.net/
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Португалія і Бразилія [28]. MOOC EAD (http://moocead.blogspot.de/) 

перший Mooc на португальській мові, спільна розробка університетів 

Португалії та Бразилії. 

Universidade Aberta (http://www.uab.pt/) португальський Відкритий 

університет, створений в 1988 році, пропонує новий проект iMOOC 

(http://imooc.uab.pt/) у співпраці з OpenupEd. Кожен курс проекту iMOOC 

починається з "тренувального" модуля, який може тривати один або два тижні. 

Він служить для орієнтації учасників у віртуальному середовищі, знайомства з 

інструментами та послугами, отримання навичок з онлайн-спілкування і 

співпраці. 

Австралія [29]. Відкритий університет Австралії (ОАЄ) запустив нову 

безкоштовну онлайн-платформу освіти, що називають Open2Study 

(https://www.open2study.com/), у березні 2012 року. Це результат співпраці 

різних університетів, включаючи Macquarie University, Університет RMIT і 

Центрального технологічного інституту. 

OpenLearning.com (https://www.openlearning.com/) - проект Університету 

Нового Південного Уельсу в Сіднеї, почався в листопаді 2012 року. На даний 

момент доступні понад 13 курсів, в тому числі мистецтво програмування, 

служби маркетингу, дрібний ремонт двигуна і світ гри. 

Університет Західної Австралії (https://www.class2go.uwa.edu.au/) пропонує 

чотири відкритих онлайн-курси, доступні через мобільні пристрої. Курси 

унікальні тим, що використовують онлайн-платформу Class2Go, 

(https://class2go.stanford.edu/), яка знаходиться в процесі злиття з платформою 

EDX. 

Індія [29]. Sunstone бізнес-школа (http://opencourses.sunstone.in/), пропонує 

двотижневі курси у форматі MOOC в рамках партнерства з Saylor.org 

(http://www.saylor.org/2013/04/free-mooc-from-sunstone-business-school-and-the-

saylor-foundation /).  

У стадії розробки знаходиться проект EducateMe360 

(http://educateme360.com/), завдання якого - покращити якість освіти на всіх 

рівнях. 

Латинська Америка [29]. CSEV (http://www.csev.org/en_GB/home) - фонд, 

створений для сприяння віртуальної освіти в Латинській Америці, пропонує 

MOOCs через іспанську платформу під назвою UNX 

(http://www.redunx.org/web/guest/home). 

10.3 Класифікація МООС 

Після успіху такого підходу до масового навчання багато дослідників та 

навчальні заклади стали проводити подібні курси. Проте варто зауважити, що 

не всі з них поділяли ідеї про персональну мету в курсі і суб'єктивну оцінку 

досягнень. Деякі практики порахували, що, у курсі повинні бути форми 

оцінювання досягнень учнів, інші запропонували ідею про те, що програма 

курсу повинна формуватися експертами [7]. Однак, основні принципи 

http://moocead.blogspot.de/
http://www.uab.pt/
http://imooc.uab.pt/
https://www.open2study.com/
https://www.openlearning.com/
https://www.class2go.uwa.edu.au/
https://class2go.stanford.edu/
http://opencourses.sunstone.in/
http://www.saylor.org/2013/04/free-mooc-from-sunstone-business-school-and-the-saylor-foundation%20/
http://www.saylor.org/2013/04/free-mooc-from-sunstone-business-school-and-the-saylor-foundation%20/
http://educateme360.com/
http://www.csev.org/en_GB/home
http://www.redunx.org/web/guest/home
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організації MOOC: відкритість і доступність, залишилися незмінними, оскільки 

вони втілювали ідею реалізації права будь-якої людини на отримання освіти. 

У підсумку, різні педагогічні підходи до масового навчання в мережі 

трансформувалися в таку типологію масових відкритих дистанційних курсів: 

cMOOC, task-based MOOC, xMOOC. У цій типології коннективістські курси 

стали називатися cMOOC (connective MOOC) [22, 30, 34]. 

Другий вид це task-based MOOCs (курси, засновані на завданнях). У них 

передбачається, що учень виконає певні завдання. Причому він може 

виконувати їх різними способами, і вони можуть мати різні зовнішні 

висловлювання (стаття, відео, аудіо). У таких курсах можливе спільне 

вирішення певних завдань, створення проектів і т.д. Спільнота в цих курсах має 

вирішальне значення, особливо для прикладів діяльності та допомоги, але це 

вторинне. Педагогіка task-based MOOCs, це, як правило, поєднання 

інструктівізму і конструктивізму [30]. 

Одним із прикладів таких курсів є проект ds106 «Цифрова розповідь 

історій»  (http://ds106.us).  Як кажуть засновники проекту - це використання 

нових цифрових інструментів, щоб допомогти звичайним людям розказати свої 

«правдиві історії» в переконливій і емоційно привабливій формі. Ці історії 

зазвичай приймають форму відносно коротких оповідань (менше 8 хвилин) і 

можуть включати в себе інтерактивність. Тобто, це відкритий курс, куди може 

приєднатися кожен для створення своєї історії. Він може використовувати різні 

інструменти, попросити у учасників спільноти допомоги, в будь-який момент 

можна вийти. Він може вибрати тему з тих, що запропоновані керівниками 

курсу, а можна, наприклад, подивитися к твіттері тему дня і на її основі зробити 

свій продукт. Хоча варто зауважити, що частка таких курсів поки дуже мала. 

Кларк [4] запропонував таку класифікацію типів MOOCs: 

• transferMOOCs - існуючі курси формуються як MOOC, 

• madeMOOCs - більш інноваційні, ефективне використання 

інтерактивного відео і якісніший супровід, 

• synchMOOCs - з фіксованою датою початку та закінчення, 

• asynchMOOCs - гнучкі терміни навчання, 

• adaptiveMOOCs - персоналізоване навчання на основі збору даних і 

динамічної оцінки, 

• groupMOOCs - акцент робиться на співпраці в малих групах, 

• connectivistMOOCS - акцент на зв'язках в мережі з колегами, 

• miniMOOCSs. 

Ще одна класифікація запропонована в роботі [4], де курси поділяються за: 

1. ступенем відкритості, 

2. масштабом участі (масовість), 

3. обсягом використання мультимедіа, 

4. кількістю зв'язків, 

5. ступенем співробітництва, 

6. типом шляху навчання, 

7. рівнем якості, 

http://ds106.us/
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8. ступенем заохочення рефлексії, 

9. рівнем оцінки, 

10. поєднанням неформальних або формальних методів, 

11. автономією, 

12. різноманітністю. 

10.4 хМООС 

З точки зору розвитку педагогіки хМООС - це крок назад, після 

конструктивізму і коннективізму повертаємося до біхевіоризму (перші хМООС 

були саме такими) і потім знову до конструктивізму, але спрощеного (див. рис. 

11.2). 

 

Рис. 10.2 Розвиток МООС 

 

Поштовхом до появи хМООС послужили сМООС, які проводили 

Дж. Сіменс і С. Даунс в 2008-2010 рр.., а технічна та методична база були 

створені вже давно. Важливо відмітити, що ідея МООС захопила провідних 

фахівців світу з штучного інтелекту.  

На той момент вже були відпрацьовані автоматизовані курси з 

використанням біхевіористського підходу. Вже існувала Академія Хана - 

технологія створення невеликих тематичних відео вже була відпрацьована. Далі 

просто – на базі найсучасніших матеріалів створили курс і оголосили всьому 

світу. Успіх перевершив всі очікування і відразу ж з'явилося фінансування, 

Массачусетський і Стенфордський університети виділили на розвиток цього 

напрямку 60 млн.дол. 

Складніше було, коли почали запускати конструктивістські МООС, де 

необхідно організувати спілкування і оцінку результатів навчання, де складно 

формалізувати відповідь. Було навіть кілька зривів. 
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Виникає питання, чому для хМООС були розроблені нові платформи 

Cursera, Udacity, Edx, а не скористалися, наприклад, BlackBoard або Moodle. 

Прямої відповіді в публікаціях немає, можна тільки припускати, що ці системи 

мають інструменти навчальної аналітики, яких немає в Moodle, і можуть 

обробляти великі обсяги даних. 

На даному етапі практично будь-який університет, в якому є гарна 

методична база, може створити хМООС за наявності фінансування і 

професорів-ентузіастів зі світовим ім'ям. 

Але, якщо подивитися на результати навчання - отримують сертифікат про 

успішне закінчення курсу до 10% слухачів, то ні про яку відкритість освіти 

мова не йде. хМООС орієнтовані на добре навчених слухачів і роблять їх після 

навчання поза конкуренцією на ринку праці. Для 90% бажаючих ці курси 

виявляються, у більшості, марними. У такому вигляді хМООС сприяють 

розшаруванню суспільства і селекції талановитих учнів провідними 

університетами світу. Тобто, для підвищення ефективності хМООС потрібні 

нові організаційні структури, наприклад, штат локальних тьютров, які 

працюють з невеликими групами в аудиторії і дистанційно. Деякі тенденції вже 

спостерігаються. 

Таким чином, світова спільнота отримала доступ до сучасних передових 

наукових розробок і може удосконалювати свою вищу освіту. Слід зазначити, 

що відкриті ресурси Массачусетського технологічного інституту за 10 років 

існування не зробило такого впливу на вищу освіту у світі. 

Почався бурхливий розвиток нового наукового напрямку - навчальної 

аналітики, що, у свою чергу, впливатиме на педагогічні теорії і методи 

навчання. 

Але становлення цього процесу ще не відбулося і, можливо, воно не 

визначатиметься бажанням і діями провідних американських університетів. 

Як вже зазначалося, хMOOC засновані на інституціональній моделі 

навчального процесу: розробка змісту курсу ведеться професійними 

викладачами та експертами в якійсь предметній області, представляється чіткий 

графік навчального процесу, в курсі містяться конкретні завдання, передбачена 

атестація учасників. Записатися на ці курси може будь-яка людина незалежно 

від місця знаходження, навичок роботи в мережі, соціального статусу і віку. 

Такі курси пропонують проекти «Coursera» (https://www.coursera.org), «Udacity» 

(http://www.udacity.com), «EDx» (https://www.edx.org).  

Coursera - це освітній проект, заснований професорами Стенфордського 

університету Ендрю Нг і Дафною Коллер. Авторами дистанційних курсів у 

цьому проекті є викладачі провідних західних університетів. Як зазначено 

авторами ресурсу, в даний час у програмі беруть участь представники понад 60 

університетів. Це означає, що навчальні заклади розробляють свої навчальні 

курси, викладають їх на платформу Coursera та пропонують пройти їхні курси 

всім бажаючим. Кількість запланованих дистанційних курсів на листопад 2012 

року становить 204. 

https://www.coursera.org/
http://www.udacity.com/
https://www.edx.org/
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Coursera, на відміну від проекту Udacity, про який мова піде нижче, не 

обмежує тематику курсів одним напрямком, надаючи більш відкритий простір 

взаємодії студентів і педагогів. Серед курсів можна назвати наступні: теорія 

ігор, імовірнісні моделі, криптографія, проектування та аналіз алгоритмів, 

програмне забезпечення як послуга, проектування «зелених» будівель, теорія 

інформації, анатомія і комп'ютерна безпека, проблеми соціології та 

електронного навчання. Всі курси в даний момент розділені на 20 категорій, 

серед яких відзначимо: біологію, економіку, математику, комп'ютерні науки 

тощо. 

Кожен предмет має свою тривалість, але структура подачі матеріалу у всіх 

схожа: серія відеолекцій тривалістю 8-15 хвилин, щотижневі тести, практичні 

завдання та фінальний іспит. На сайті завжди можна знайти додаткові 

матеріали для поглибленого вивчення. Є форум, де можна поспілкуватися з 

іншими слухачами. Принципи компонування матеріалів курсу та їх виклад 

залежать, звичайно, від викладачів та можливостей конкретного навчального 

закладу. У проект було вкладено $ 16 млн. дол.. і станом на травень 2012 року 

на курси сталося понад мільйон зарахувань. Вартість розробки цифрових 

матеріалів для одного курсу оцінюється в $ 15-30 тисяч. Платформа здатна 

забезпечувати понад 50 тисяч студентів на кожний курс. 

Udacity - це приватна освітня організація, заснована Себастьяном Траном, 

Девідом Ставенсом і Майклом Сокольські. У жовтні 2011 року два професори 

Стенфордського університету Себастьян Тран (Sebastian Thrun) і Пітер Норвіг 

(Peter Norvig) зробили свій курс «Введення в Штучний інтелект» (Introduction to 

Artificial Intelligence) доступним для проходження будь-якою людиною в світі. 

Природно, що цей курс не був для новачків, а для участі в ньому були потрібні 

певні вміння та навички в області програмування. Однак на цей курс 

записалося 160000 чоловік, а до останнього іспиту дійшли 20000 (сайт курсу: 

https://www.ai-class.com). Ця ініціатива поклала початок проекту Udacity. 

Про заснування Udacity було оголошено в 2012 році на конференції 

«Digital Life Design». Udacity спеціалізується переважно на комп'ютерних 

науках. Вже сьогодні доступно два курси з побудови пошукових систем і 

створенню роботизованого автомобіля. Серед курсів, які незабаром з'являться 

на сайті, - теорія алгоритмів, операційні системи, комп'ютерні мережі, 

розподілені системи, комп'ютерна безпека, алгоритми та структури даних, 

практика програмної інженерії та розробка веб-додатків. Слід зазначити, що 

Udacity створює свої курси «з нуля», з урахуванням особливостей їх 

проходження через Інтернет, в результаті чого вони ретельно оброблені і мають 

чітку практичну спрямованість.  

Coursera зробила акцент на іншому - адаптація існуючих курсів провідних 

університетів світу у середовищі. Це набагато простіше, ніж створення 

матеріалу «з нуля». У результаті перелік курсів значно більше і включає не 

тільки комп'ютерні науки, а й економіку, біологію, медицину, про що вже 

згадувалося. Курси на Udacity і Coursera - відрізняються від інших, таких як, 

наприклад MIT Opencoursware, тим, що являють собою не просто добірку 

https://www.ai-class.com/
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відеолекцій і документів, а містять цілий комплекс взаємопов'язаних 

компонентів. 

На фоні реалізації ідей xMOOC почали відбуватися зміни і в структурі 

деяких університетів, які займаються питанням масового он-лайн навчання. 

Так, Стенфордський університет у вересні 2012 року відкрив дві нові 

майданчики з розміщення своїх он-лайн курсів «Class2go» 

(http://class.stanford.edu) і «Venture Lab»: (http://venture-lab.org).  

Class2Go - це платформа з відкритим вихідним кодом розроблена 

командою інженерів Стенфорда. На ній будуть розміщені такі курси: «Вступ в 

комп'ютерні мережі», «Сонячні батареї і паливні елементи». Venture Lab - 

платформа, яка розроблена викладачем Стенфорда Амін Сабері спеціально для 

класів, в яких студенти працюють в команді. На сьогодні на ній розміщені 

курси «Технологія підприємництва», «Проектування нового середовища 

навчання», «Фінанси». 

Новий глобальний проект он-лайн навчання EDx також представили 

Массачусетський технологічний інститут (МТІ) і Гарвардський університет. 

Він заснований на платформі MITx і пропонуватиме он-лайн версії своїх курсів. 

Курси EDx також будуть включати в себе відеолекції, вбудоване тестування в 

режимі реального часу зі зворотним зв'язком, веб-лабораторії, і т. ін. За 

повідомленням сайту проекту, EDx пропонує курси на безкоштовній основі, а 

платформа проекту має відкритий вихідний код. 

Також за помірну плату можна буде отримати офіційний сертифікат про 

проходження курсу (правда не від самих університетів, а лише від EDx). Крім 

онлайн-навчання, платформа EDx буде використовуватися і студентами ВНЗ-

учасників як додатковий і експериментальний інструмент, а викладачі зможуть 

покращувати і доповнювати курси на основі зворотного зв'язку від величезної 

кількості учнів з усієї планети. Влітку 2012 року до EDx приєднався 

Каліфорнійський університет Берклі. 

Разом з тим відзначимо, що деякі дослідники, незважаючи на високу 

привабливість xMOOC, говорять про те, що вони мають такі недоліки [18, 19, 

26, 14]: 

• Обмеженість у практичних завданнях, які можна надавати студентам. 

Надаються тільки ті завдання, які можуть бути формалізованими і 

перевірятися автоматично. Тобто, це завдання, пов'язані з 

розрахунками, вибором з декількох варіантів і програмуванням. 

Причому із завдань на програмування надаються тільки ті, рішення 

яких можуть бути перевірені через автоматичне тестування; 

• Обмеження можливостей зворотного зв'язку. Оскільки професори не 

можуть відповідати кожному студенту, то частково завдання 

перекидається на спільноти і на рейтингові алгоритми, які дозволяють 

виявляти найбільш компетентні відповіді, але це ні в якому разі не 

можна порівняти з «живим» спілкуванням; 

http://class.stanford.edu/
http://venture-lab.org/
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• Хоча xMOOC проводять акредитовані навчальні заклади, слухачі не 

отримують офіційний документ від цих навчальних закладів, а лише 

сертифікат від відповідного проекту; 

• Проблеми ідентифікації та плагіату. Неможливо перевірити, чи дійсно 

за комп'ютером під час іспиту знаходиться той сама людина, яка 

проходила даний курс. Також неможливо перевірити, робить студент 

все сам або консультується з іншими людьми. Професори, які ведуть 

xMOOC, вже відзначали ідентичність відповідей деяких студентів. 

Згадувалося також про те, що деякі студенти реєструються з декількох 

комп'ютерів, що дає їм можливість здавати завдання кілька разів; 

• Труднощі оцінки в гуманітарних дисциплінах. У дисциплінах такого 

роду не завжди можливо давати завдання, які можуть бути перевірені 

автоматичними системами. Творці Coursera все ж знайшли наступний 

вихід: у кожного учасника курсу є кілька студентів, чиї роботи він 

коментує і виставляє оцінки (тобто слухачі курсів оцінюють один 

одного). Відповідно, кожен слухач отримує п'ять (насправді більше 

або менше) розгорнутих коментарів (оцінок) на свою роботу і ці 

оцінки анонімні. Дафна Коллер зазначила, що така система оцінки 

виправдовує себе, оскільки викладачі теж вибірково перевіряли 

роботи студентів та їх оцінки принципово не відрізнялися від тих, які 

слухачі виставили своїм колегам по курсу [21]. 

Деякі рекомендації студентам при навчанні в хМООС [43]: 

1. Організація часу. 

Онлайн-курси віднімають достатню кількість часу. Якщо не сприймати цей 

час як інвестицію в своє майбутнє, то мотивація до навчання буде слабка. 

Кожному необхідно самостійно планувати свою зайнятість. Необхідно вивчити 

графік курсу та визначити, скільки часу щотижня буде потрібно для 

проходження. Наприклад, на один блок відео (по суті, одна лекція) йде від 1 до 

1.5 годин чистого часу. 

У робочому календарі також необхідно відзначати дати іспитів - 

фінального і проміжних, якщо вони є. Відзначати тести навряд чи необхідно, 

оскільки вони проводяться щотижня і відповідають одному блоку відео. 

2. Структурована папка. 

Необхідно створити структуровану папку в файловій системі, де будуть 

зберігатися всі матеріали, які будуть викачуватися з сайту протягом курсу. Ця 

структура являє собою 4 папки і два файли: 

• папка «01. Лекції» містить всі лекційні матеріали. Ця папка містить 

набір підпапок, кожна з яких відповідає одному блоку відео в складі 

курсу. 

• папка «02. Тести» містить копії HTML-сторінок з результатами 

відповідей на тести та іспити. Також тут зберігаються файли з 

розрахунками рішень. 
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• папка «03. Завдання» використовується для зберігання матеріалів з 

додатковими завданнями, які лектори деяких курсів пропонують для 

слухачів. 

• папка «04. Матеріали» містить всі додаткові матеріали, які лектор 

пропонує слухачам. 

• Файл з картою пам'яті. Містить повний конспект лекцій у вигляді 

карти пам'яті. Готується відразу у вигляді шаблону, а в процесі 

прослуховування курсу поступово наповнюється. 

• Файл для розрахунку підсумкової оцінки у форматі електронної 

таблиці. 

3. Карта пам'яті. 

Центральним елементом онлайн-навчання є конспект лекцій, який можна 

вести в форматі карти пам'яті. Такий конспект лекцій можна використовувати 

для відповідей на питання тестів та іспитів. 

4. Розрахунок підсумкової оцінки. 

Отримання сертифікату - одна з цілей навчання, тому для розуміння свого 

поточного положення необхідно вести файл для розрахунку оцінки, наприклад 

MS Excel. 

5. Пошук методів вирішення на форумах. 

Якщо не виходить виконати завдання, то можна піти на внутрішній форум 

курсу. Можна пошукати за ключовими словами з умови задачі, можливо 

питання вже було у форумі і були надані підказки. Можна й самому 

опублікувати питання, однак внутрішні форуми дуже повільні. Можна шукати в 

соціальних мережах на своїй мові. 

6. Трохи про англійську мову. 

Автори говорять дуже повільно. Спочатку це здається правильним, 

оскільки поліпшує розуміння теми. Але через деякий час рука сама тягнеться 

натиснути на кнопку прискорення. На багатьох курсах вже з'являються і 

субтитри російською мовою. 

10.5 сМООС 

Відкритий дистанційний курс базується на чотирьох основних видах 

діяльності: 

1. Агрегація. У курсі даються посилання на різні інформаційні матеріали, 

які необхідні для читання і обговорення. Усі матеріали складно прочитати, їх 

багато. Студент обирає матеріали, які його приваблюють і цікаві для нього. 

Регулярно студент отримує бюлетень, в якому висвітлюються деякі поточні 

питання. 

2. Ремікс. Після читання та участі в вебінарах, наступний крок 

відстежувати і фіксувати події, які близькі до його розуміння матеріалу курсу. 

Як це зробити, залежить від студента. Він можете зберегти документ на своєму 

комп'ютері або в Інтернет, поділитися своїм контентом з іншими людьми. 

3. Перепрофілювання. Основне завдання курсу - допомогти учаснику 

створити своє розуміння, а не повторювати слова інших. І це найскладніша 
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частина процесу навчання. Навчання не починаєте з нуля, ось чому в курсі 

використовується термін "перепрофілювання" замість "створення". Учасник 

курсу працює з матеріалами і не починає з нуля. Ці матеріали можна 

використовувати для викладу своїх власних думок і розуміння матеріалу. 

Що є предметом даного курсу? Цей курс про те, як читати, розуміти і 

працювати з вмістом інших людей, і як створити своє власне нове розуміння. У 

курсі, як правило, даються інструменти, які можна використовувати для 

створення власного контенту. 

4. Повідомлення. Завдання тьютора - забезпечити спільну роботу з 

іншими людьми в даному навчальному процесі. Студент не зобов'язаний 

ділитися інформацією. Він можете працювати повністю самостійно, не 

показуючи нікому нічого. Спільне використання інформації - це вибір студента. 

Участь у спільній роботі важче. Чужі помилки побачити легше. Але люди 

цінують і хорошу роботу. Обмін повідомленнями і створюватиме зміст курсу. 

Рекомендована діяльність: 

a. Встановіть кілька цілей: Що ви хочете отримати від курсу? Як багато 

часу ви в змозі виділити? Поділіться вашими цілям у дискусійному 

форумі «Знайомство». 

b. Встановіть у своєму браузері перекладач Google для читання 

документів англійською мовою, якщо Вам важко читати цією мовою. 

c. Створіть карту пам'яті курсу на щотижневій основі, додаючи нові 

концепції або ідеї. Карта пам'яті може бути корисна в спілкуванні з 

учасниками курсу. 

d. Для осмислення розглянутого матеріалу використовуйте блог (при 

необхідності, створіть). 

e. Вибірково прочитайте запропоновані матеріали. 

f. Приймайте участь в обговоренні на форумах курсу. 

g. Використовуйте Twitter. Якщо у вас є акаунт Twitter, то повідомте 

його учасникам курсу. Якщо вас зацікавило повідомлення у Twitter, 

зробіть для себе ретвіт. 

h. Ви можете використовувати будь-які інші послуги в Інтернеті - Flickr, 

Second Life, Yahoo Groups, Facebook, YouTubeі та ін.. Вибір повністю 

за Вами. 

МООС носять глобальний, а не регіональний характер і виходять за рамки 

університету. Можна виділити чотири чинника, які обмежують участь 

студентів [33]. 

1. Великий обсяг інформації дезорієнтує учня, тому з боку тьюторів 

необхідно структурування навчального матеріалу; 

2. Соціальні аспекти, коли у навчальному процесі беруть участь люди 

різних культур і мов спілкування, рівнів підготовки може 

створюватися напруженість у групі. 

3. Для деяких регіонів можуть впливати технологічні аспекти; 

4. Додаткові бар'єри може створювати проживання учасників у різних 

часових поясах. 
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МООС зменшують бар'єри в навчанні і підвищують самостійність учнів, 

які набувають професійні навички для участі в глобальних взаємодіях. Такі 

курси є першим полігоном для зростання знань у розподіленому, глобальному, 

цифровому світі і мають велике значення для майбутнього суспільства. 

Велика частина діяльності студентів в МООС відбувається за межами 

LMS, в інших вузлах мережі, наприклад, в особистих блогах, особистих 

портфоліо, веб-сайтах, Твіттері, YouTube, віртуальних світах і ін. Для зручності 

студенти об'єднують інформацію за допомогою RSS-каналів, агрегаторів. 

Слухач в цьому курсі сам собі встановлює цілі навчання, які можуть 

змінюватися в ході навчання, читає тільки той матеріал, який йому доступний і 

подобається, прочитати все він просто не зможе в силу надмірності. Він не 

зобов'язаний що-небудь писати у форум курсу, висловлювати свої погляди, 

відстоювати свої позиції. Але, в той же час, для отримання максимального 

навчального ефекту необхідно бути відкритим. Тільки в цьому випадку він 

зможе досягти поставленої мети протягом навчання в курсі. 

Мета навчання студента повинна [17]: 

• носити цілеспрямований характер і допомогти учням виділити 

маршрути у величезних обсягах інформації; 

• бути відкритою для безлічі інтерпретацій; 

• бути доступною учасникам з різним рівнем досвіду в цій темі. 

Викладач будує навколишнє середовище і є «центром кристалізації» 

навчального процесу. Реальний результат залежить від діяльності учня і може 

бути отриманий і після завершення курсу. 

Для успішної роботи студентів при проведенні сМООС необхідно 

забезпечити [13]: 

1. підготовку учнів до інформаційного перевантаження; 

2. різні варіанти роботи з контентом; 

3. залучення помічників для надання допомоги студентам 

4. залучення мотиваційного, добре обізнаного, комунікативного загального 

координатора; 

5. аналіз пошти після кожної теми; 

6. створення сприятливих умов навчання; 

7. демонстрацію студенту важливості бути частиною спільноти 

8. додавання неформальної діяльність 

9. час на рефлексію. 

У МООС можна виділити позитивні і негативні моменти [3, 41, 42]. 

Плюси. 

• Відкритий курс приваблює учасників усього світу в конкретний 

період часу з різною культурою, традиціями і рівнем знань. Виникає 

дуже щільна хмара знань, яка перевищує за щільністю результат 

пошуку Google або Вікіпедії. 

• Відкритий курс сприяє виникненню сильних зв'язків між учасниками 

залежно від їх соціальних переваг. 

Мінуси. 
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• Знання відкритого курсу сильно фрагментовані, їх досить складно 

зібрати, особливо після закінчення курсу. 

• Виникає проблема посилань, дуже складно посилатися на хмару 

знань. 

• Надмірність інформації. На початку курсу слухачеві курсу складно 

зорієнтуватися у великій кількості інформації, що знижує його 

мотивацію. 

• враховуючи факт, що у кожного учасника cMOOC своя мета, 

неможливо оцінити об'єктивно досягнення кожного учасника, це 

робить він сам. 

• Для участі в цих курсах необхідна розвинена персональна навчальна 

мережа і високий рівень володіння сервісами web 2.0, що є не у 

кожного слухача. 

• Відсутність контролю з боку організаторів курсу не сприяє 

концентрації учасника на активної діяльності в курсі 

Таким чином, відкриті курси залежать від навичок, внутрішньої мотивації, 

поставлених цілей, загальної культури, технічної грамотності студентів. 

10.6 сМООС в Україні 

Слід зазначити, що Україна має досвід організації та проведення 

коннективістських масових відкритих дистанційних курсів (cMOOC). 

У 2011-2012 роках року професором НТУ «ХПІ» Кухаренко В.М спільно з 

доцентом Харківського національного університету внутрішніх справ 

Бугайчуком К.Л. були організовані і проведені масові відкриті дистанційні 

курси «Соціальні сервіси у дистанційному навчанні» (http://el-

ukraine.wikispaces.com) і «Дистанційне навчання від А до Я": 

(http://elaz.wikispaces.com).  

Цільова аудиторія курсів - викладачі, аспіранти, керівники освітніх 

структур різних організацій. У цих курсах було розглянуто світовий і 

вітчизняний досвід у сфері дистанційного навчання, на підставі якого 

учасниками були сформульовані рекомендації щодо вибору стратегії освітньої 

установи у сфері дистанційного навчання, розробці нормативної бази для 

впровадження дистанційного навчання, рекомендації з організації підготовки 

розробників дистанційних курсів та тьюторів, а також досліджено роль 

психолого-педагогічних технологій у дистанційному навчальному процесі. 

Також у результаті роботи в цих курсах слухачі створили власні 

персональні навчальні середовища, сформували персональні навчальні мережі, 

оволоділи соціальними сервісами, які необхідні для розробки дистанційного 

курсу та проведення дистанційного навчального процесу. 

Основною платформою для розміщення інформації та інструктивних 

матеріалів був вибраний сервіс http://wikispaces.com. У ньому знаходилися 

гіперпосилання на інформаційні ресурси з тематики курсу відповідно до 

тижневого плануванням. Для кожного інформаційного ресурсу спільноті були 

відкриті можливості для редагування сторінок і створення нових тем. Теми 

http://el-ukraine.wikispaces.com/
http://el-ukraine.wikispaces.com/
http://elaz.wikispaces.com/
http://wikispaces.com/
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щотижня мали кілька дискусійних форумів, причому теми міг запропонувати 

(створити) кожен слухач курсу. 

Щотижня, крім роботи над інформаційними ресурсами, для виконання 

пропонувалися практичні завдання. Кожному учаснику запропоновано 

створити власний блог, зареєструватися в соціальних мережах Twitter, Diigo, 

завести поштову скриньку на Gmail, приєднатися до спільноти на Googlegroups. 

Для проведення online зустрічей була обрана платформа вебінарів Wiziq. 

На головному порталі курсу були створені інструктивні сторінки щодо 

роботи в курсі, окремі сторінки з записами проведених вебінарів, архіви 

форумів учасників. Щотижня організаторами курсу готувався дайджест з 

підсумками роботи співтовариства за тиждень і інструкціями з роботи на 

наступному тижні. Слухачі курсу вивчали інформаційні ресурси курсу, після їх 

обробки вони могли публікувати свої думки щодо наданої інформації, а також 

виконувати завдання у власних блогах і на сторінках соціальних мереж. 

 

Назва курсу 

Соціальні сервіси у 

дистанційному 

навчання 

Дистанційне навчання 

від А до Я 

Сайт 
http://el-

ukraine.wikispaces.com 
http://elaz.wikispaces.com 

Терміни проведення 23.05.2011-03.07.2011 5.12.2011-15.04.2012 
Кількість офіційно 

зареєстрованих учасників 

(опційно) 
44 35 

Кількість тем 6 16 
Проведено вебінарів 7 29 

Унікальні відвідувачі сайту 2674 1002 
Загальна кількість 

переглядів ресурсів курсу 
8563 16560 

Кількість країн, з територій 

яких відвідували сторінки 

курсу 
44 41 

У результаті проведення цих курсів можна говорити про виникнення 

мережевої спільноти викладачів, які активно використовують ІКТ у 

навчальному процесі, досліджують феномен мережевого навчання, беруть 

участь у спільних заходах з питань електронного навчання. Умовна назва 

спільноти #UkrEl11. 

Простір групи: 

1. Група Google (через неї розсилаються основні новини, повідомлення 

спільноті): http://groups.google.com/group/e-learningukr 

2. Twitter: хештег - #UkrEl11 

3. Група Facebook (посилання, обговорення): 

https://www.facebook.com/groups/138708932938415 

4. Група Diigo (соціальні закладки): http://groups.diigo.com/group/ukr_el11  

http://el-ukraine.wikispaces.com/
http://el-ukraine.wikispaces.com/
http://elaz.wikispaces.com/
http://groups.diigo.com/group/ukr_el11
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5. Netvibes (агрегатор блогів і новин): 

- Кухаренко В.М. http://www.netvibes.com/kukharenkovn  

- Бугайчук К.Л. http://www.netvibes.com/klbugaychuk  

6. Агрегатор контенту Scoop.it: 

- Кухаренко В.М. http://www.scoop.it/t/e-learning-ukr  

- Бугайчук К.Л. http://www.scoop.it/t/ukrel11  

7. Блоги організаторів: 

- Кухаренко В.М. http://kvn-e-learning.blogspot.com  

- Бугайчук К.Л. http://bugaychuk.blogspot.com  

8. Щоденні газети: 

- Кухаренко В.М. http://paper.li/kukharenko/1309531927  

- Бугайчук К.Л. http://paper.li/bugaychuk/1311016237  

Висновки  

Які ж на наш погляд перспективи у різних видів масових відкритих 

дистанційних курсів? Незважаючи на критичне сприйняття, ми впевнені, що 

деякі недоліки цих курсів з часом будуть усунені. Так, відсутність формальної 

акредитації в xMOOC вже нівелюється тим, що деякі ВНЗ будуть визнавати їх 

проходження. Так, наприклад, університет штату Колорадо оголосив, що 

зарахує кредити студентам, які успішно завершили курс Udacity «Введення в 

комп'ютерні науки: Створення пошукової системи». EDx у вересні 2012 року 

оголосив про укладення угоди з «Pearson VUE», що дозволить запропонувати 

учням опцію здачі заключного іспиту в присутності спостерігача в 

спеціальному центрі тестування. «Слухачі наших онлайн-курсів, що бажають 

мати можливість надати потенційним роботодавцям сертифікат, підтверджений 

незалежним спостерігачем, можуть тепер скласти іспит в спеціальному 

тестовому центрі»,  відзначив президент EDx [6, 38]. 

Відкритість хMOOC дозволить залучити до університетів додаткових 

слухачів, крім того, можливо зарахування кредитів цих курсів в реальних 

навчальних закладах по всьому світу. Бази даних учасників Coursera і Udacity в 

майбутньому планується використовувати для бізнес-цілей. Одна з них - це 

продаж статистики успішності агентствам, що рекрутують персонал. Udacity 

вже провели експеримент, запросивши скласти резюме 1000 своїх найбільш 

успішних студентів, що в перспективі дасть можливість найбільш талановитим 

учасникам знайти собі роботу за фахом [6, 37]. 

У свою чергу популярність cMOOC вже дозволила сформувати в мережі 

стійкі співтовариства практиків з багатьох напрямків діяльності. Велика 

кількість cMOOC також створить (і вже реально створює) умови для 

підвищення кваліфікації в галузі електронного навчання. Крім цього, багато 

учасників таких курсів підходять до питань їх організації та проведення з 

критичної точки зору, тому можна чекати велику кількість фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень цього феномена у різних його аспектах: 

педагогічному, технічному, філософському, соціальному. 

Ґрунтуючись на проведеному аналізі, можна зробити кілька висновків. 

http://www.netvibes.com/kukharenkovn
http://www.netvibes.com/klbugaychuk
http://www.scoop.it/t/e-learning-ukr
http://www.scoop.it/t/ukrel11
http://kvn-e-learning.blogspot.com/
http://bugaychuk.blogspot.com/
http://paper.li/kukharenko/1309531927
http://paper.li/bugaychuk/1311016237
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1. Феномен поширення масового он-лайн навчання зобов'язаний 

ініціативам педагогів з усього світу, в який закладаються принципи відкритості 

інформації, доступності освіти, рівності учасників навчального процесу, 

інтернаціоналізації освітніх систем. 

2. Створення провідними університетами світу відкритих дистанційних 

курсів дозволяє поряд з реалізацією вищевказаних принципів залучати у свої 

університети додаткових слухачів, стимулювати професійний розвиток 

професорсько-викладацького складу, а також допомогти випускникам отримати 

роботу за обраною спеціальністю. 

3. Хоча сMOOC розраховані на більш досвідчених і мотивованих 

користувачів і не повторюють інституційну модель xMOOC, тим не менш, вони 

допомагають учасникам розширити коло професійних інтересів, втягують їх у 

спільні проекти, формують стійкі співтовариства практиків, сприяють 

підвищенню кваліфікації учасників [37]. Такі курси, звичайно, слід проводити 

для досвідчених користувачів мережі Інтернет, звідси можна припускати більш 

якісний склад їх учасників. 

4. Моделі xMOOC на нашу думку цілком застосовні в діяльності вищих 

навчальних закладів Росії та України. Звичайно, їх виробництво потребуватиме 

певних витрат людських і матеріальних ресурсів, але слід не забувати про 

позитивні моменти цих проектів: 

- Вихід ВНЗ на міжнародний рівень, що передбачає оцінку діяльності 

професорсько-викладацького складу з боку світових експертів; 

- Інтеграція інформаційно-освітнього середовища ВНЗ в міжнародний 

освітній простір; 

- Можливість інформування широких верств населення про умови 

навчання у ВНЗ, особливості організації навчального процесу, що в 

перспективі дасть приплив додаткових абітурієнтів і т.д. 

У той же час виникають наступні питання: 

• Навіщо університетам інвестувати в платформу, яка до цих пір не має 

чіткої бізнес-моделі, прекрасно розуміючи, що тривалість життя цих 

послуг, як правило, низьке? 

• Навіщо університетам інвестувати в платформу MOOC, яка по суті є 

високопродуктивні CMS? Єдина перевага Coursera тому, що не 

використовуються власні сервера університету. Але в свою чергу, 

університет втрачає контроль над більшою частиною навчального 

матеріалу. 

• Навіщо університетам інвестувати в платформи MOOC, якщо вони 

вже сплатили програмне забезпечення університету? Можна 

переконфігурувати те, що вже куплено. 

• Чому б не витратити ці ресурси на розвитку власних послуг? 

• Навіщо намагатися конкурувати з великим бізнесом? 
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11. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Сутність педагогічної діагностики. У перекладі з грецької мови слово 

«діагностика» (diagnostikos) означає «здатність до розпізнавання» [1, с. 223]. 

Термін «діагностика» прийшов до педагогіки з медицини, де традиційно 

діагностика (diagnosis) розглядається, як процес і результат детального 

обстеження пацієнта з метою визначення на підставі прогнозу доцільного у 

данім випадку методу лікування [2, с. 684]. Як зазначає відомий німецький 

дослідник Карлхайнц Інгенкамп, він використав це поняття «…за аналогією з 

медичною й психологічною діагностикою у 1968 р. …» [3, с. 6]. 

Слід зазначити, що поняття педагогічної діагностики (далі – ПД) 

застосовується у педагогічній літературі за різними контекстами: «Педагогічна 

діагностика призначена, по-перше, оптимізувати процес індивідуального 

навчання, по-друге, забезпечити правильне визначення наслідків навчання 

задля дотримання інтересів суспільства й, по-третє, керуючись розробленими 

критеріями, звести до мінімуму помилки при переведенні учнів з однієї 

навчальної групи до іншої, при спрямовуванні їх на різні курси та виборі 

спеціалізації навчання» [3, с. 8]. Є суперечності між педагогічними та 

соціальними проблемами ПД, що підкреслює К. Інгенкамп. Залежно від того, 

яка саме проблема (завдання) розв’язується, функції й принципи діагностики 

можуть різнитися. 

Деякі методи діагностики можуть застосовуватися ефективно виключно 

для розв’язання однієї з вище наданих проблем. У даному дослідженні 

розглядається ПД, котра застосовується з метою оптимізації процесу навчання, 

тобто на користь того, хто навчається. 

Аналіз літератури [3-18] показує, що педагоги виявилися одностайними у 

визнанні необхідності діагностики особистісних якостей тих, хто навчається, і 

систематичного детального аналізу динаміки їх знань з метою оптимізації 

навчального процесу. Ю. К. Бабанський підкреслював, що «…сама структура 

процесу навчання передбачає функціонування компонента, зворотного зв’язку, 

без якого неможливо забезпечити регулювання та коригування цього процесу, а 

також проектування та конкретизацію  нових цілей навчання» [19, с. 36]. 

Проведений аналіз науково-педагогічної літератури [3-6, 8, 9, 11-14, 19, 20, 

21] свідчить про те, що серед дослідників немає суперечностей щодо таких 

ознак педагогічної діагностики:  

 реалізує механізм зворотного зв’язку в системі управління 

навчальним процесом;  

 здійснюється з метою покращення процесу навчання (індивідуального 

або освіти в цілому) через вплив на умови й методи навчання;  

 здійснюється невідривно від процесу навчання та є складовою цього 

процесу;  

 передбачає здійснення педагогічного діагнозу, тобто детального 

аналізу стану й динаміки розвитку студента, виявлення обставин 
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недоліків, що надає можливість класифікувати студента за певним 

комплексом параметрів;  

 передбачає аналіз передумов навчання, що мають окремі студенти або 

група в цілому;  

 передбачає аналіз умов навчання, тобто перебігу навчального процесу 

й впливових чинників; забезпечує прогнозування перебігу 

навчального процесу. 

Деякі дослідники відносять до ознак діагностики здійснення оцінювання 

[11, 6, 8] та заохочення [6, 13] тих, хто навчається.  На наш погляд, реалізація 

заохочення шляхом позитивної або негативної оцінки не є ознакою діагностики 

і більш притаманна контролю Якщо припустити, що заохочування є 

необхідною функцією діагностики, тоді це може викликати істотне звуження 

арсеналу діагностичних методів. Чи стануть студенти щиро відповідати на 

питання анкети, якщо вони знатимуть, що по результатах дослідження їх 

будуть хвалити або, навпаки, оцінювати негативно? Чи скористується студент у 

вільний від аудиторних занять час автоматизованою системою тестування 

(АСТ) з метою закріпити свої знання й сформувати напрямок втілення 

подальших навчальних зусиль, якщо проставлена системою оцінка може 

вплинути на оцінку залікову? Крім того, діагностика припускає детальний 

аналіз не тільки знань, але й здатності студента до здійснення певних дій, тобто 

властивостей особистості. По-перше, це висуває підвищені вимоги до 

докладності інформації про студента, тому не доцільно нехтувати 

високоінформативними методами діагностики, що не захищені від умисного 

спотворення результатів студентами. Потрібна довіра студентів до 

діагностичних заходів, їх впевненість, що результати не викликатимуть 

негативних емоцій або інших наслідків. По-друге, детальна діагностика 

особистості – це вельми делікатна сфера діяльності, адже спроби емоційно-

ціннісного оцінювання здібностей можуть викликати неадекватну реакцію з 

боку студента. Психологи, наприклад, ніколи не оцінюють властивості 

випробуваних, як гарні чи погані: йдеться завжди про те, як вибрати сферу 

діяльності таким чином, щоб оптимально реалізувати власний потенціал 

особистості. 

Що стосується оцінювання, то воно як діяльність має два складники. По-

перше, оцінка – це «вимірювання знань, умінь, навичок, аналітичний погляд на 

їх рівень» [4, с. 362 ], й у цьому сенсі оцінювання, безумовно, є функцією ПД. З 

іншого боку, оцінка припускає вплив на особистість, а саме: «…вона може 

проявитися, як похвала словом, у жесті, міміці вчителя, короткому судженні, 

догані, оцінювальному висловленні» [4, с. 362]. Подібна емоційно-ціннісна 

оцінка, на нашу думку, не відповідає завданням ПД, як це було показано вище. 

І. Подласий застосовує термін «оцінка» в такому контексті: «Метою 

дидактичного діагностування є своєчасне виявлення, оцінка та аналіз  перебігу 

навчального процесу в зв’язку з його продуктивністю» [8, с. 544 ]. Але це не є 

оцінкою учня як особистості. Тут йдеться про аналіз навчального процесу з 

точки зору його результативності. І. Подласий також розглядає оцінювання як 
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«…спосіб раціонального визначення особистого рейтингу...» [8, с. 546]; такий 

підхід насамперед передбачає не оцінку, а самооцінювання за результатами 

вимірювання окремих властивостей особистості та її навчальних досягнень. У 

зарубіжній педагогічній літературі термін «оцінювання» (evaluation) є також 

багатозначним і стосовно педагогічної діагностики застосовується в такому 

контексті: «Оцінювання з метою діагностики призначено допомогти вчителю 

виявити особливі потреби студента та спланувати процес навчання…» [22, 

с.113]. Щоб запобігти багатозначності поняття «оцінювання», ми пропонуємо 

для ПД використовувати терміни «вимірювання» та «аналіз». 

Усе, сказане вище, не заперечує високого значення оцінки та заохочення 

для управління навчальною діяльністю студента. Окремо слід розглядати 

проведення атестацій, коли оцінка має не тільки емоційно-ціннісне значення 

для студента, а й пердбачає певні матеріальні та адміністративні наслідки. З 

цього приводу К. Інгенкамп підкреслює, «…завдання педагогічної діагностики 

передбачають суперечності між 1) діагностикою, яка слугує покращанню 

навчального процесу, й 2) діагностикою, котра застосовується під час атестації. 

Ця суперечність часто призводить до конфліктів, якщо виконання обох завдань 

входить… до обов’язків єдиної особи, учителя» [3, с. 10 ]. 

На думку Г. Атанова, у вищому навчальному закладі частіше 

застосовуються інтегральні, практичні методи контролю, що призначені для 

визначення досягнень студента як майбутнього фахівця [23, с. 154-156], але 

результати діагностики навчальних досягнень також можуть бути використані 

для оцінювання, якщо побудовано відповідну модель очікуваних знань, умінь і 

навичок. При цьому, на наш погляд, студенти мають бути попереджені, які з 

діагностичних заходів є контрольними й застосовуватимуся для оцінювання, а 

викладач має дотримуватися відповідних етичних норм. 

Традиційно ПД розвивалася в рамках педагогічного контролю. Це знайшло 

своє відображення в наукових і навчальних виданнях [4, 24, 5] і було 

закріплено в «Критеріях оцінювання навчальних досягнень» [25] через 

виділення діагностико-керуючої функції педагогічного контролю, «...що 

допомагає виявити причини труднощів, які виникають в учня в навчанні, 

прогалини в знаннях і вміннях, і визначити конкретні шляхи усунення 

недоліків» [4, с. 363]. Таким чином, сутність діагностично-керуючої функції 

педагогічного контролю відповідає суті ПД. Однак, на нашу думку, зміст ПД 

виходить за рамки усунення недоліків, адже сучасні досягнення педагогічної 

науки й інформаційних технологій дозволяють ставити завдання ширше – як 

індивідуальну оптимізацію процесу навчання. Це означає можливість вибору 

для кожної особистості, яка навчається, доцільного варіанту реалізації 

технології навчання в конкретний момент навчальної діяльності. 

Сучасна ПД є самостійним складником навчального процесу. З 

урахуванням поглядів на педагогічну систему, як багатовимірну «…з такими 

основними векторами: організаційним, управлінським, діалогічним…» [26], 

можна віднести ПД до управлінського вектора. Виділимо ознаки ПД, котрі 

підкреслюють суть цього поняття: 
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 непрямий вплив на студента через рекомендації щодо вибору методу 

навчання; детальне аналізування по елементах, що складають 

очікуваний результат навчання, а також виявлення причин труднощів; 

 опрацювання даних: інтерпретація, класифікація, прогнозування, 

формування рекомендацій щодо коригування навчання; 

 ПД охоплює не лише навчальні досягнення того, хто навчається, але 

також його вхідну підготовку, мотиви, деякі психофізіологічні 

властивості, що впливають на ефективність навчання та ін.; 

 результати діагностики мають бути емоційно-нейтральні; 

 інтерпретація результатів здійснюється після накопичення 

необхідного обсягу даних. 

Особливості ПД в системі дистанційного навчання (ДН) визначаються 

відсутністю постійної особистої взаємодії викладача й особи, яка навчається. 

Це призводить до зниження ефективності методів діагностики, що базуються на 

спілкуванні та інтуїції педагога. З цієї причини гостро необхідним для 

забезпечення механізму зворотного зв’язку стає розвиток комп’ютерно-

орієнтовної системи ПД (КОС ПД), основу якої складають високотехнологічні 

методи, у першу чергу, комп’ютерно орієнтовне тестування.   

Ми розглядаємо систему ПД, як компонент (складник) інформаційно-

комунікаційного педагогічного середовища (ІКПС), який забезпечує суб’єктів 

навчального процесу інформацією про стан і динаміку розвитку того, хто 

навчається. Слід підкреслити, що той, хто навчається є також суб’єктом 

навчального процесу. Інформація надається системою ПД у вигляді 

індивідуального педагогічного діагнозу кожної особи в конкретну мить 

навчального процесу. На сучасному рівні розвитку моделей процесу навчання 

такий діагноз може формуватися на підставі аналізу комплексу показників і 

полягати у віднесенні особи до визначеної категорії у класифікації, під яку 

заздалегідь розроблені методи продовження навчання відповідно його цілям і 

змісту, з урахуванням наявності методичних можливостей ІКПС. 

Комплекс показників включає психофізіологічні властивості особи, яка 

навчається (інтелект, пам’ять, якості уваги – зосередженість та усталеність, 

особливості сприйняття, прагнення до навчання та вольовий компонент, стан 

здоров’я та рівень втомленості та ін.). Сюди також додаються характеристики 

навчальних досягнень даної особи, що визначаються безпосередньо в процесі 

навчання за допомоги методів діагностики. Основу системи (рис. 1) [27] 

складає тріада моделей: модель цілей навчання (МЦН), психолого-педагогічна 

модель студента (ППМС) та модель реалізації технології навчання (МРТН). 
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Рис. 11.1. Функціональна схема системи педагогічної діагностики (ПД):            

 – потоки даних;  – зворотний зв’язок;  – управління;  – 

комп’ютерні підсистеми й процеси, що відбуваються в автоматичному режимі; 

 – процеси, що передбачають використання ІКТ;  – персонал, який 

забезпечує функціонування системи, користувачі та процеси їх взаємодії. 

С
у
б

’є
к
ти

 п
р
о
ек

ту
в
ан

н
я 

 С
у
б

’є
к
ти

 д
іа

гн
о
ст

и
к
и

 (
ст

у
д

ен
т,

 в
и

к
л
ад

ач
 т

а 
ін

.)
 

Мета навчання. 

Доступні методи навчання. 

Навчальний матеріал. 

Система управління 

навчальним процесом 

Студент як суб’єкт 

навчального процесу 

Об’єкт діагностики 

Засоби діагностики 

База даних з історії 

навчального процесу 

Очікувані 

результати 
Вимоги до 

студента 

МРТН 

Уміння Знання 

МЦН 

Характерис-

тика 
Навчальні 

досягнення 

ППМС 

Подання 

результатів 

Прогноз 

Збирання діагностичних даних 

Вибір варіанту реалізації  

технології навчання 

Збирання діагностичних даних 

Облік 

Облік 

 Аналіз  



175 
 

Ці моделі реалізовані як інформаційні системи, що основані на реляційних 

базах даних. Модель цілей навчання формується на підставі аналізу навчальних 

програм, необхідних знань, умінь та компетенцій. Модель студента містить 

параметри навчальних досягнень і показники психологічних та фізіологічних 

властивостей кожного з тих, хто навчається, у динаміці навчального процесу. 

На підставі аналізу даних педагогічної науки в галузі моделювання навчальних 

досягнень було проведено групування показників і запропоновано систему 

критеріїв, які доцільно враховувати в процесі формування педагогічного 

прогнозу: 

 мотиваційно-цільовий критерій (значущість результату навчальної 

діяльності для студента, зацікавленість навчальним процесом, 

пізнавальний інтерес, свідоме дотримання навчальної дисципліни); 

 навчально-змістовий критерій (повнота, оперативність, глибина, 

гнучкість, систематичність, міцність знань, рівень автоматизму в 

діяльності); 

 організаційно-діяльнісний критерій (стабільність темпу навчальної 

праці, здатність студента до мобілізації енергії, наполегливості та 

волі); 

 рефлексивно-прогностичний критерій (рефлексія студента щодо 

результату діяльності, рефлексія студента щодо процесу діяльності). 

Проектування структури моделі студента, внесення необхідних змін до неї 

(наприклад, уведення нових параметрів і/або змінення способів їх обчислення, 

аналізу точності та ін..) здійснюється суб’єктами проектування. Для виконання 

подібної роботи вони отримують інформаційний потік зворотного зв’язку від 

моделі студента, а також дані про перебіг навчального процесу (застосовані 

методи навчання, позитивне чи негативне враження студента від застосування 

певних методів навчання, оцінка досягнутих результатів та ін.).  

Модель реалізації технології навчання містить дані, які надають 

можливість прогнозувати ефективність того чи іншого методу навчання з 

урахуванням індивідуальних особливостей студента, його навчальних 

досягнень і змісту навчального матеріалу. Модель є динамічною, тобто вона 

постійно вдосконалюється на основі аналізу досвіду перебігу навчального 

процесу. 

Основний потік даних про студента створюється під час проведення 

діагностичних заходів, які передбачають вимірювання певних показників із 

застосуванням відповідних методів і засобів вимірювання. У процесі 

планування діагностичних заходів беруть участь суб’єкти діагностики, тобто в 

першу чергу, тьютор і студент. Удосконалення методів діагностики здійснюють 

суб’єкти проектування КОС ПД. Дані щодо навчальних досягнень проходять 

аналіз відносно їх відповідності цілям навчання на поточний момент діяльності 

здійснюється інтерпретація результатів цього аналізу з урахуванням даних про 

психофізіологічні властивості студента для формування педагогічного прогнозу 

і подання суб’ктам діагностики. В сучасних умовах підґрунттям педагогічного 

прогнозу може бути порівняння вектора параметрів студента й векторів, що 
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характеризують умови ефективного застосування того чи іншого методу 

навчання відповідно конкретному змісту навчального матеріалу. 

Студент, як суб’єкт процесу, отримує прогноз ефективності доступних 

методів навчання на визначеному етапі діяльності й здійснює вибір, про що 

повідомляє систему управління навчальним процесом (наприклад, студент 

вибирає вид індивідуального завдання для самостійної роботи й повідомляє про 

це тьютора). КОС ПД розвивається завдяки активному інформаційному впливу 

діагностичних даних і даних зворотного зв’язку щодо ефективності 

педагогічних прогнозів, акумулює творчу діяльність студентів, викладачів та 

інших її учасників щодо розвитку системи і, завдяки використанню ІКТ, 

створює інформацію нової якості. 

Вимоги до автоматизованої системи ПД ми розглянемо за такими 

напрямками: методологічні, процедурно-організаційні, психолого-педагогічні 

[28].  

Методологічні вимоги: 

 реалізація системного підходу до діагностики (єдність діагностичної 

та навчальної діяльності, комплексне застосування методів 

діагностики, врахування всіх значимих чинників); вивчення явища в 

розвитку (врахування динаміки досліджуваного об’єкта та причинно-

наслідкових зв’язків, прогнозування стану об’єкта діагностики в зоні 

найближчого розвитку );  

 реалізація аксіологічного підходу до діагностики (особистісна 

значущість цілей діагностики для студента, пріоритет студента в 

прийнятті рішень щодо збирання та використання діагностичних 

даних, наявність позитивного ставлення студентів до діагностичних 

заходів); 

 реалізація особистісно-орієнтованого підходу до діагностики 

(використання в проведенні діагностичних заходів моделі студента, 

яка враховує його особистісні характеристики, застосування 

адаптивних методик і технологій у процесі діагностики, опора на 

активну участь студента в діагностиці); 

 застосування методів та інструментів, що забезпечують якість 

діагностичних даних (об’єктивність як усунення залежності 

результатів діагностики від особистих якостей суб’єкта, який її 

здійснює; валідність; надійність). 

Процедурно-організаційні вимоги: 

 систематичність проведення діагностичних процедур; забезпечення 

підготовленості студентів до здійснення діагностики й 

самодіагностики; 

 економічність у дидактичному аспекті (баланс між частотою 

проведення діагностичних заходів та точністю діагностичних даних, 

баланс між витратами навчального часу на діагностику та 

ефективністю її позитивного впливу на навчальний процес); 
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 дотримання етико-правових норм (гласність процедури й методів 

діагностики, методів інтерпретації діагностичних даних; гарантування 

конфіденційності діагностичних даних і результатів їх інтерпретації; 

пріоритет студента щодо визначення доступу до таких даних із боку 

інших суб’єктів; донесення результатів інтерпретації діагностичних 

даних, що стосуються конкретної особи, до цієї особи; врахування 

соціокультурних традицій, а також етичних і правових норм щодо 

конфіденційної інформації, авторського права, інтелектуальної 

власності тощо). 

Психолого-педагогічні вимоги: 

 поєднання педагогічної діагностики з самоконтролем; 

 професійна спрямованість діагностичної діяльності студента – 

поєднання діагностичної діяльності з фаховою підготовкою;  

 виховання інтересу до навчальної діяльності;  

 формування позитивних мотивів, що спонукають до творчої 

активності та самостійності в навчальній діяльності [29, с. 4]. 

Дослідження позицій освітньої спільноти стосовно етичних питань ПД в 

умовах застосування ІТ надало можливість визначити, що при проектуванні й 

застосуванні КОС ПД слід приділяти увагу питанням забезпечення 

конфіденційності діагностичних даних; тестування знань є провідним засобом 

отримання діагностичних даних, але наявність згоди студента на збереження 

зв’язку тестових результатів з його особистою інформацією є обов’язковою; 

застосування відеозапису з метою ПД не визнається етично виправданим; 

автоматизоване спостеження за роботою студента в інформаційній системі й 

фіксація фізіологічних даних можуть бути застосовані в окремих випадках 

лише за ініціативи студента; основними ж суб’єктами, котрі беруть участь у 

аналізі діагностичних даних, є викладач і студент.  

Система ПД є нелінійною стохастичною системою, що дає можливість 

використовувати для її аналізу основні положення синергетики. Уже на 

методологічному рівні стає зрозумілим, що система ПД не може бути 

побудована на основі детермінованого управління. Її рекомендації будуть 

носити ймовірнісний характер, й остаточний вибір варіанту реалізації 

технології навчання завжди має залишатися за студентом. 

Вимоги до педагогічного тестування в системі ПД. У ІКПС, яке 

створюється в системі дистанційного навчання, педагогічне тестування набуває 

нових якостей завдяки автоматизації, що забезпечена середовищем, 

розширенню спектру діагностичних даних, інтеграції та систематизації 

інформації стосовно характеристик та індивідуальної траєкторії діяльності того, 

хто навчається. Традиційно тестування асоціюється з реалізацією контрольної 

функції при оцінюванні навчальних досягнень під час поточного, тематичного 

або підсумкового контролю. Іншими напрямками комп’ютерно орієнтованого 

тестування є самоконтроль, актуалізація опорних знань, створення проблемної 

ситуації при вивченні нового матеріалу, опрацювання навичок за допомоги 

тестів-тренажерів, організація навчальних змагань тощо. Кожне дидактичне 
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завдання висуває специфічні, а інколи й суперечні, вимоги до автоматизованої 

системи тестування, що обумовлює необхідність спеціалізації таких систем. 

Предметом даної роботи є застосування педагогічного тестування в системі ПД 

з метою вибору доцільного індивідуального варіанту реалізації технології 

навчання.  

Головною проблемою використання автоматизованого тестування в 

системі ПД є забезпечення високої інформативності тестових результатів, 

динамічне накопичення даних для формування педагогічного прогнозу, а також 

даних для автоматизованого контролю якості тестових завдань. Обов’язковою 

умовою якісної діагностики є репрезентативність завдань згідно із структурою 

навчального матеріалу.  

За результатами діагностики вибирається напрямок подальшого навчання, 

при цьому деякі шляхи утворюють цикли – студент багаторазово виконує один 

і той же тест і система тестування має забезпечити варіативність завдань. 

Паралельні варіанти тесту повинні мати однакову складність та еквівалентно 

відбивати зміст навчального матеріалу. Поєднання вимоги варіативності з 

необхідністю забезпечити репрезентативність і еквівалентність варіантів тесту 

створює істотні перешкоди для розробників програмного забезпечення. 

Успішні кроки в напрямі розв’язання цієї проблеми пов’язані із 

систематизацією випадкового вибору завдань із бази даних. 

Педагогічне прогнозування спирається на аналіз засвоєння матеріалу по 

рівнях навчальних досягнень. Для прийняття рішень щодо вибору доцільного 

варіанту реалізації технології навчання важливо знати, які саме елементи 

навчального матеріалу недостатньо засвоєні. Звідси витікає необхідність 

роздільної обробки результатів по елементах навчального матеріалу. Система 

має бути адаптивною – складні завдання слід запропоновувати лише тим 

студентам, котрі готові до їх сприйняття та виконання. Поєднання 

варіативності тесту з дотриманням стабільності його складності й, одночасно, 

репрезентативності системи завдань стосовно структури навчального матеріалу 

залишається актуальним напрямком розробки програмного забезпечення 

педагогічного тестування. 

Етапи проектування системи ПД. Система ПД – це підсистема 

педагогічної системи, і тому науковий апарат педагогічного проектування в 

повному обсязі стосується процесу проектування системи ПД. Головна 

особливість такого проектування полягає в тому, що прогнозування перебігу 

навчального процесу є однією з функцій системи ПД. Суб’єктами проектування 

є студенти й педагогічні працівники (автор дистанційного курсу, тьютори, 

тестологи та ін..), котрі складають основу системи ПД і здійснюють 

прогнозування майбутнього перебігу освітнього процесу й функціонування 

самої діагностичної системи із застосуванням засобів ІКТ.  

Характерною особливістю проектування системи ПД для дистанційного 

навчання є поєднання суто педагогічного проектування навчальних технологій 

з технічним проектуванням відповідних ІКТ: проектування бази даних; 

Інтернет-сервісів; програмного забезпечення для тестування, анкетування, 
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інтерпретації й представлення діагностичних даних; системи математичної 

обробки даних; системи надання доступу до даних і захисту даних від 

несанкціонованого використання. Усі ці компоненти проектуються за 

принципами, що визначені у педагогічному проекті, але можливості сучасної 

техніки, а також технічні та математичні проблеми, що виникають під час 

подібного проектування або, навпаки, технічні новації, часто викликають 

необхідність вносити виправлення або оновлення до педагогічного проекту. 

Після завершення проектування структури системи й початку її 

впровадження система ПД бере на себе функцію проектування власних 

інновацій, що відповідає призначенню системи й забезпечується наявністю 

компонентів діагностування та прогнозування. Відбувається саморозвиток 

системи, який має бути не спонтанним, а керованим з метою забезпечення 

ефективності оновлень. Система ПД, яка призначена для створення 

рекомендацій щодо вибору доцільного варіанту навчальної діяльності, 

виробляє потрібні рекомендації для себе й реалізує їх, удосконалюючи власну 

структуру, зв’язки управління, алгоритми й засоби діагностування, базові 

моделі студента й змісту навчання для системи класифікації й методики 

прогнозування. 

Спроба проектувати певні удосконалення щодо діючої системи ПД зовні, 

без участі безпосередніх суб’єктів діагностики, не відповідає ідеям 

синергетичного методологічного підходу. Слід відокремлювати проектування 

оновлень системи ПД від управління цією системою (яке, також, вона виконує 

сама, спираючись на мету навчального процесу та відповідні критерії 

оптимізації, що надходять до системи ззовні). Управління спрямовує розвиток 

через вплив на умови функціонування системи і прямий вплив на активність її 

компонентів, але не пов’язано із зміною структури, моделей, методів або 

алгоритмів. Підкреслимо, що управлінські дії з боку системи педагогічної 

діагностики спрямовані тільки на неї саму, управління навчальним процесом не 

є функцією системи діагностики й виконується іншими підсистемами 

педагогічної системи. 

Таким чином, у процесі проектування системи ПД доцільно виділити дві 

стадії: зовнішнього проектування, коли створюється структура й визначаються 

суб’єкти ПД – тобто здійснюється підготовка стартового варіанту проекту, і 

внутрішнього проектування, коли починається апробація та впровадження 

системи ПД, причому вона сама, завдяки активній діяльності її суб’єктів, 

здійснює проектування власних оновлень. Більш детальне визначення логіки 

проектувальних дій для системи ПД приводить до необхідності застосовувати 

нелінійні алгоритмічні схеми з розгалуженням та повторами. Деякі дії можуть 

виконуватися паралельно. 

Отже процес проектування краще уявляти собі не як перелік етапів 

розробки, а як мережевий графік робіт. Для цього потрібно визначити вміст 

істотних компонентів діяльності та умови початку кожного з них. Певна річ, 

кожний такий компонент є складним процесом, котрий може передбачати 

визначення локальної мети, аналіз наукових досягнень, висування гіпотез, 
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проведення теоретичних та експериментальних досліджень, і нарешті – вибір 

доцільного варіанту локального змістового компонента проекту. Схема процесу 

проектування системи ПД на етапі підготовки стартового варіанту проекту 

надана на рис. 2. Логічні зв’язки, що задають послідовність дій, показані 

суцільними лініями, а зворотні зв’язки – пунктиром. 

Розглянемо компоненти процесу проектування системи ПД на цьому етапі: 

1. Визначення цілей і завдань системи ПД є стартовим етапом процесу й 

передбачає аналіз вхідних умов проектування: 

 зміст освіти; 

 освітнє середовище навчального закладу (форми й методи навчальної 

діяльності; форми й методи здійснення індивідуального підходу до 

діяльності конкретного студента); 

 матеріальна й технічна база навчального закладу (граничні витрати на 

створення та підтримку автоматизованої системи ПД, рівень розвитку 

ІКС, можливості технічної бази навчального закладу); 

 контингент студентів і педагогічних працівників (реальні потреби 

суб’єктів навчального процесу щодо допомоги при визначенні 

індивідуальної траєкторії навчальної діяльності студента, відношення 

студентів до діагностичних заходів і питань етики ПД, мотивація 

студентів щодо отримання освіти); 

 досягнення педагогічної науки стосовно методів педагогічного 

вимірювання та прогнозування. 

Визначення цілей і завдань системи ПД також передбачає побудову 

концептуальних основ майбутньої системи, а саме: 

 розробку загальних вимог до змісту навчальних досягнень як мети 

діагностичної та прогностичної діяльності; 

 обґрунтування системи методів вимірювання; 

 Обґрунтування форми рекомендацій щодо вибору студентом 

конкретної навчальної діяльності в рамках існуючого ІКПС. 

2. Розвиток організаційної структури системи ПД, визначення її суб’єктів 

з боку педагогічних працівників і студентів здійснюється поетапно, згідно зі 

станом розробки структури системи ПД. Створення організаційної структури на 

початку процесу проектування забезпечує суб’єктам діагностичної діяльності 

можливість брати участь у проектуванні системи ПД. 
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Рис. 11.2. Схема процесу проектування системи ПД на етапі підготовки 

стартового варіанту проекту. 

 

3. Побудова ідеалізованої моделі навчальних досягнень студента передбачає 

визначення ідеалізованої системи знань та умінь, конкретних завдань з набуття 

студентом досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення. 

Вхідні умови: 

 зміст освіти; 

 навчальне середовище; 

 матеріально-технічна база; 

 контингент тих, хто навчається; 

 наукові дані щодо методів 

педагогічного прогнозування; 

 наукові дані щодо методів 

педагогічного вимірювання. 
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Джерелом, що визначає вимоги до майбутніх фахівців, є освітньо-

кваліфікаційна характеристика, яка є складовою освітніх стандартів. На 

підставі цієї характеристики викладачі розробляють тематичну структуру 

навчальної дисципліни й виділяють елементи навчальних досягнень, 

визначаючи очікуваний рівень знань для кожного такого елементу. 

Цей етап не передбачає розробки системи діагностичних завдань, але 

вимоги до знань і умінь мають бути конкретизовані. Кращим способом такої 

конкретизації є розробка прикладів завдань відповідно до кожного рівня 

навчальних досягнень. 

4. Побудова структури моделі студента передбачає, по-перше, виділення 

психолого-педагогічних характеристик студента, котрі доцільно вимірювати й 

враховувати при здійсненні прогнозу його навчальної діяльності, та 

обґрунтування ефективності вибраного методу навчання на визначеному етапі, 

і, по-друге, наявність детальної структури для реєстрації навчальних досягнень 

студента з урахуванням їх динаміки, рівня та якостей. Подібна робота має 

проводитися із залученням студентів шляхом організації обговорень та 

опитувань. Саме на цьому етапі студенти починають активно брати участь у 

проектуванні системи ПД. В умовах дистанційного навчання така робота стає 

можливою виключно на основі сервісів ІКПС, яке виступає чинником, що 

організує спілкування та забезпечує інтеграцію зусиль усіх суб’єктів процесу 

проектування. Отже само середовище набуває ознак суб’єкта ПД та суб’єкта 

проектування  КОС ПД. В реалізації завдань побудови структури моделі 

студента можуть бути використані такі технічні компоненти ІКПС як форуми, 

системи зворотного зв’язку (опитування, обговорення, голосування та ін.), 

соціальні мережі тощо. 

5. Вибір методів педагогічного вимірювання характеристик студента 

згідно з обраною моделлю. Визначається система методів, що будуть 

застосовані для вимірювання конкретних показників психолого-педагогічної 

моделі і навчальних досягнень студента; виділяються провідні й допоміжні 

методи; проводиться аналіз додаткових джерел діагностичних даних, що 

можуть бути включені до системи ПД, наприклад, результати педагогічного 

контролю, адміністративного моніторингу навчання тощо. 

На цьому етапі важливо вивчити ставлення студентської і викладацької 

спільноти до тих чи інших діагностичних заходів. Доцільно провести 

теоретичні дослідженя з участю студентів щодо визначення світових досягнень 

у галузі педагогічних вимірювань і експериментальну роботу з апробації 

окремих способів вимірювання. 

6. Побудова логіки системи інтерпретації діагностичних даних і 

прогнозування. Здійснюється на основі ґрунтовного аналізу наукових досягнень 

у галузі педагогіки, автоматизованих систем, систем штучного інтелекту,  

статистичного аналізу даних тощо. Це один з найбільш наукоємних етапів 

проектування КОС ПД. Робота здійснюється колективом досвідчених 

викладачів з підключенням фахівців у відповідних напрямках педагогічного 

виміряння і математичної обробки даних. Доречним буде приєднання студентів 
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до цього процесу. Активно застосовуються ІКТ для організації наукового 

обговорення та дистанційних консультацій з експертами. 

7. Проектування бази даних діагностики і розподіл прав доступу до неї 

суб’єктів діагностичної діяльності є трудомістким етапом проектування, який 

потребує залучення фахівців з проектування систем управління базами даних. 

Створення якісного середовища ПД можливе лише на базі розвиненого 

інформаційно-аналітичного середовища навчального закладу із застосуванням 

сервісів керування навчальним процесом та вбудованими системами 

зворотного зв’язку. 

8. Побудова засобів педагогічного вимірювання – це проектування 

діагностичних карт для проведення спостереження, розробка діагностичних 

завдань, сценаріїв вебінарів, які мають містити діагностичні компоненти; 

формування технічних завдань для проектування технічних засобів 

діагностики. Слід зауважити, що ефективне функціонування системи ПД в 

умовах дистанційного навчання визначається наявністю засобів вимірювання, 

які передбачають самостійне їх застосування студентами, можливість 

постійного обміну даними із сервером. 

9. Побудова системи інтерпретації діагностичних даних і педагогічного 

прогнозу базується на результатах науково-дослідної роботи й пілотних 

експериментів і передбачає: уточнення вхідних даних і форми подання 

результатів, побудову алгоритмів інтерпретації та прогнозування; формування 

технічних завдань для розробки відповідного програмного забезпечення. Такі 

алгоритми мають бути адаптовані до технічних можливостей навчального 

закладу, особливості навчального матеріалу, методів вимірювання та 

очікуваного обсягу даних. 

10. Побудова плану діагностичної діяльності передбачає визначення місця 

діагностичних заходів у навчальному процесі, форми проведення кожного 

заходу, забезпечення навчальної функції ПД, розробку відповідних 

педагогічних сценаріїв. Подібна робота здійснюється викладачами певних 

навчальних дисциплін за участю студентів та із залученням ІКПС. 

11. Проектування індивідуальних варіантів навчальної діяльності 

передбачає розробку планів, методичних рекомендацій і матеріалів до кожного 

варіанту реалізації технології навчання, проведення попередньої апробації 

методичних розробок. Це – трудомістка методична робота, під час якої 

викладачеві, безсумнівно, може стати в потребі допомога студентів. 

12. Апробація окремих діагностичних заходів дає можливість виявити їх 

ефективність з точки зору інформативності діагностичних даних і позитивного 

впливу на навчальний процес. Робота в ІКПС дає можливість значній кількості 

студентів брати участь у діагностиці, що сприяє швидкому накопиченню 

необхідного обсягу даних.  

На етапі апробації та впровадження системи ПД (рис. 3) використовується 

частина компонентів етапу підготовки стартового варіанту проекту, але  у дещо 

зміненому вигляді, оскільки додаються нові складники. 
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Рис. 11.3. Схема процесу проектування системи педагогічної діагностики та її 

функціонування на етапі апробації та впровадження проекту 

 

13. Здійснення діагностичних заходів є початком упровадження системи й 

виконується за визначеним планом, систематично, за участю й за ініціативою 

студентів. У процесі дистанційного навчання робота студентів часто 

організована асинхронно, тоді діагностичний захід стає подовженим у часі. 

Відсутність чіткого завершення діагностичного заходу потребує виконання 

аналізу якості діагнозу на поточних його етапах. 

14. Аналіз надійності діагностичних даних здійснюється на основі 

порівняння результатів, отриманих за різними методиками, повторних вимірів. 
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До результаів педагогічного тестування застосовуються методи класичної 

теорії надійності тестових результатів. Цей аналіз проводиться автоматично за 

алгоритмами, які розроблені на етапі підготовки стартового варіанту проекту. У 

випадках, коли надійність даних не є достатньою, здійснюються заходи з 

коригування засобів педагогічного вимірювання. ІКПС організує діяльність 

студентів зі створення і рецензування нових діагностичних завдань і допомагає 

тьюторові здійснити відбракування невдалих завдань з тестів. 

15. Аналіз впливу діагностичної діяльності на студентів передбачає 

оцінку якості здійснення таких функцій ПД як навчальна, виховна, розвивальна 

тощо. Головна роль у такому аналізі належить ІКПС завдяки залученню 

сервісів зворотного зв’язку, даних офіційного моніторингу навчального 

процесу й даних психологогічних і соціологічних служб. За результатами 

аналізу стає можливим коригування плану діагностичних заходів у бік 

інтенсифікації діагностичної діяльності, або, навпаки, на скорочення часу щодо 

її проведення. Можливі зміни або модернізація методів діагностики з метою 

найбільшого сприяння самій діагностичній діяльності й підвищенню 

ефективності навчання. Слід звернути увагу на вплив діагностичної діяльності 

на особистий психологічний стан студента, формування об’єктивної 

самооцінки, позитивного відношення до життя, навчання, а також до 

діагностичних заходів. 

16. Аналіз якості прогнозів щодо навчальної діяльності студентів 

передбачає своєрідне неперервне проведення педагогічного експерименту з 

перевірки ефективності запропонованої студенту варіативної навчальної 

діяльності й порівняння її результатів з іншими можливими варіантами роботи. 

Проведення аналізу ускладнюється неможливістю сформувати фіксовані 

контрольну та експериментальну групи, що зв’язано з пріоритетом студента 

стосовно прийняття чи ігнорування порад системи ПД. Таким чином, система 

ПД має забезпечити динамічне віднесення кожного студента до контрольної чи 

експериментальної групи під час аналізу якості певних логічних гілок системи 

педагогічного прогнозування. 

17. Інтерпретацію результатів діагностики здійснює викладач за участю 

студента на підставі статистичної обробки діагностичних даних і порад 

вбудованої системи педагогічного прогнозування, яка формує свої 

рекомендації, сприраючись на модель реалізації технології навчання (МРТН) та 

класифікацію студентів за їх властивостями відповідно доцільності того чи 

іншого варіанту навчальної діяльності. Модель (МРТН) і класифікатор 

динамічно удосконалюються під час функціонування системи ПД, зростає 

якість автоматичної інтерпретації діагностичних даних і педагогічного 

прогнозування. З іншого боку, студент, завдяки безпосередній участі в 

проектуванні  системи ПД та здійсненню діагностичної діяльності, набуває 

певного досвіду, розуміє специфіку роботи системи й може самостійно 

користуватися автоматизованими засобами інтерпретації діагностичних даних. 

Підкреслюємо, що студент має розуміти обмеження вбудованої системи 
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штучного інтелекту КОС ПД, і завдання викладача – забезпечити супровід 

самостійної діагностики студента, своєчасно підтримуючи його порадами. 

18. Здійснення студентом навчальної діяльності за отриманими 

рекомендаціями – це його особистий усвідомлений вибір. Однак факт того чи 

іншого вибору доцільно фіксувати у системі ПД з метою проведення аналізу 

щодо якості прогнозу й удосконалення системи. У дистанційному навчанні, 

завдяки активному застосуванню в навчальному процесі різноманітних сервісів 

Інтернет та систем управління навчальною діяльністю, виконання цього 

завдання може бути автоматизованим і не вимагатимє зайвих зусіль з боку 

тьютора й студента. 

19. Коригування засобів педагогічного вимірювання здійснюється шляхом 

удосконалення системи діагностичних завдань, процедур подання цих завдань 

студентам, алгоритмів обробки діагностичних даних, методик опитування та 

спостереження, процедур здійснення діагностики. Як уже було зазначено вище,  

важливу роль в організації такої роботи може відігравати ІКПС, яке сприятиме 

спрямуванню зусиль студентів і викладачів на проблему вдосконалення 

діагностичних завдань. 

20. Коригування плану діагностичної діяльності передбачає оптимізацію її 

як складника навчального процесу. Роль ІКПС полягає в здійсненні зворотного 

зв’язку та організації обговорення плану діагностичної діяльності, в 

інформуванні учасників навчального процесу про прийняті рішення та зміни. 

21. Коригування системи інтерпретації та прогнозу, а також 

індивідуальних варіантів навчальної діяльності є творчою працею, що 

ґрунтується на доскональному опануванні досягненнями сучасної педагогічної 

науки, чималому особистому досвіді викладача щодо застосування методів 

навчання, розумінні сутності математичних методів, які застосовуються для 

здійснення прогнозування. ІКТ активно застосовуються для організації 

дистанційних консультацій з експертами та проведення наукових обговорень. 

22. Коригування мети й завдань ПД передбачає неперервний аналіз 

зовнішніх умов функціонування системи й своєчасну зміну змісту 

діагностичних завдань, ідеалізованої моделі навчальних досягнень студента, 

критеріїв оптимізації, форми проведення діагностичних заходів тощо як 

динамічну реакцію на розвиток стандартів освіти, методології педагогічних 

технологій, матеріальної бази, контингенту студентів, упровадження нових 

знахідок науки в галузі педагогічного вимірювання та прогнозування та ін. 

Основні суб’єкти здійснення такої роботи – тьютори, автори дистанційних 

курсів, фахівці з питань педагогічного вимірювання. 
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