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Текст лекції
1. Основні тенденції інформатизації освіти
Інформатизація вищої освіти – це інноваційний процес удосконалення
форм і методів навчання та організації навчального процесу, автоматизації
інформаційно-методичного забезпечення та організаційного управління на
основі інформаційно-комунікаційних технологій з метою модернізації системи
освіти. Інформатизація вищої освіти є одним із найважливіших аспектів в
управлінні якістю освіти. Оскільки випускники університету повинні мати
значний обсяг знань, зарадити справі можуть електронні засоби навчання, які
надають можливість застосовувати нові, більш ефективні способи подання
інформації, певною мірою автоматизують деякі, зазвичай, трудомісткі операції
навчального процесу, а отже, відкривають широкі можливості для
індивідуалізації навчання. Аналіз стану інформатизації університетів показав,
що основні тенденції інформатизації університетської освіти пов'язані з
розробкою електронного контенту та формуванням віртуальних інформаційних
навчальних середовищ. І характерним тут виявляється те, що різні університети
використовують різні моделі побудови подібних середовищ. Зазвичай,
університетами створюються портали та сайти з доступом до власних

електронних ресурсів. Саме тут постають найважливіші завдання
інформатизації навчального процесу, зокрема оцінювання якості ресурсів, їх
акредитація, апробація методики їх використання тощо. На наше переконання,
в межах цієї діяльності виникає нагальна потреба в ініціюванні створення
центрів, які акумулюватимуть кращий досвід і надаватимуть допомогу в
розвитку
інформаційного
середовища
університету.
Інформаційнокомунікаційні технології мають значний потенціал для підвищення
ефективності та якості освіти, але цей потенціал може розкритися сповна лише
за наявності освітніх ресурсів, які створювалися з урахуванням сучасних
можливостей ІКТ щодо компактного зберігання, швидкого пошуку та миттєвою
передавання на великі відстані, складних перетворень та наочних способів
подання навчальної інформації. Проблема інформатизації стосується не лише
процесу навчання студентів, а й процесу виконання наукових досліджень,
управління університетом як єдиною системою, створення єдиного
інформаційного простору та інтеграція в загальнодержавну й світову освітню
систему. У розрізі означених проблем лабораторією інформаційнокомунікаційних технологій проводиться значна робота зі створення та
впровадження інформаційно-аналітичної системи управління університетом Ця
система вже сьогодні дозволила: автоматизувати певні процеси життєдіяльності
університету, зокрема реєстрацію абітурієнтів та супровід їх зарахування до
університету, ведення обліку контингенту студентів та їх успішності,
автоматизоване формування додатків до дипломів тощо; створювати навчальні
плани за напрямами та спеціальностями, формувати на їх основі робочі
навчальні плани та індивідуальні навчальні траєкторії студентів, здійснювати
розрахунок навчального навантаження викладачів кафедр; автоматизовано
формувати графік навчання та розклад проведення занять; автоматизовано
формувати навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін; проводити
автоматизований контроль успішності студентів та його комплексний аналіз.
Нормативно-правове забезпечення процесів інформатизації освіти.
Систему управління процесами інформатизації в освіті можна
розподілити за трьома основними рівнями нормативного регулювання: −
концептуальний (визначаються загальні передумови інформатизації, мета,
завдання, напрями, шляхи вирішення завдань тощо); − організаційний
(визначаються заходи, норми й дії, що містять безпосередньо механізми
розв’язання основних концептуальних задач з урахуванням досягнення
основної мети концепції); − технічний або забезпечуючий (визначаються
заходи, норми й дії, що сприяють та створюють умови для реалізації процесу
інформатизації у ВНЗ).
Спираючись на усталені категорії теорії права (нормативність, норма
права, правовий акт, нормативний акт, нормативно-правовий акт та ін.), можна
стверджувати, що нормативно-правовою основою інформатизації навчального
процесу у вищих навчальних закладах України є система законодавчих та
підзаконних нормативно-правових актів. Означені норми концептуального
рівня становлять певне правове підґрунтя, на якому вибудовується механізм
організації та здійснення інформатизації навчального процесу у вищих

навчальних закладах України. Тобто саме в нормах цього рівня закріплюється
організаційна структура інформатизації та процедура її здійснення, що в
поєднанні з іншими юридичними засобами та організаційними заходами
утворюють організаційно-правовий механізм інформатизації навчального
процесу у ВНЗ України. Організаційно-правовий механізм інформатизації
навчального процесу у вищих навчальних закладах України – це система
юридичних засобів та організаційних заходів впливу, які спрямовані на
підвищення ефективності використання засобів інформатизації в педагогічновиховній діяльності вищої школи. Даний механізм інформатизації навчального
процесу обумовлює і таке поняття, як «організаційна структура інформатизації
навчального процесу».
Концепція інформатизації освіти.
Створення ефективної інфраструктури системи інформатизації ВНЗ, її
матеріально-технічне, програмне, методичне, кадрове забезпечення повинно
опиратись на результати ряду попередніх дій, зокрема на розробку і ґрунтовне
обговорення концепції цього процесу. Концепція інформатизації ВНЗ – система
функцій, за допомогою яких визначається узагальнена очікувана мета
інформатизації ВНЗ, що спирається на організаційне, матеріально- технічне,
програмне, кадрове забезпечення цього процесу. Концепцію інформатизації
можна також трактувати як довгостроковий прогноз розвитку інфраструктури
ВНЗ, що використовуватиме в своїй діяльності засоби ІКТ. Цілком природно,
що згодом у процесі реалізації концепції можуть відбуватися зміни в її
складових, але на момент її прийняття вона мусить відбивати ідеальні уявлення
про мету інформатизації ВНЗ. Концепція повинна містити такі основні розділи
[5]: – актуальність процесу інформатизації та його призначення; – основні
завдання інформатизації; – цілі й основні напрями діяльності всіх підрозділів
ВНЗ; – фінансове забезпечення процесу створення і функціонування системи
інформатизації; – інфраструктура системи; – організаційне забезпечення; –
кадрове забезпечення; – правове забезпечення діяльності; – матеріальнотехнічне забезпечення; – програмне забезпечення; – методичне забезпечення; –
очікувані кінцеві результати від впровадження системи. Особливо виважено
потрібно підійти до організації обговорення проекту концепції в усіх
підрозділах ВНЗ, оскільки від цього в основному залежатиме її успіх. В ідеалі
ідея інформатизації.

Рисунок 1. – Основні напрямки інформатизації освіти
Форми, методи та засоби дистанційного навчання.
Дистанційне навчання – сукупність технологій, що забезпечують
доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна
взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам
можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у процесі
навчання.
Педагогічні методи і прийоми, які використовуються при дистанційному
навчанні, можна класифікувати так: методи навчання за допомогою взаємодії
слухача з освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача і студентів
(самонавчання). Для розвитку цих методів характерний мультимедійний підхід,
коли за допомогою різноманітних засобів створюються освітні ресурси:
друковані, аудіо-, відеоматеріали та навчальні матеріали, що надходять з
комп'ютерних мереж; методи індивідуалізованого викладання і навчання, для
яких характерні взаємини одного студента з одним викладачем чи одного
студента з іншим студентом (навчання "одиндо одного"). Ці методи
реалізуються в дистанційній освіті в основному за допомогою таких технологій,
як телефон, звичайна та електронна пошти; методи, в основі яких лежить
надання студентам навчального матеріалу викладачем чи експертом, при якому
студенти не відіграють активної ролі у комунікації (навчання "один до
багатьох"). Ці методи, властиві традиційній освітній системі, одержують новий
розвиток на базі сучасних інформаційних технологій; методи, для яких
характерна активна взаємодія між всіма учасниками навчального процесу
(навчання "багато до багатьох"). Розвиток цих методів пов’язаний з
проведенням навчальних колективних дискусій і конференцій. Відсутність
спільного підходу до розробки методики практичних курсів дистанційного

навчання іноземних мов можна розглядати як основну методичну проблему у
цій галузі. Невирішеність даної проблеми, яка помітно гальмує процес
упровадження дистанційного навчання іноземних мов до практики освіти,
можна пояснити як її відносною новизною, так і її складністю. Це зумовлено
тим, що суть проблеми знаходиться у точці перетину двох предметних галузей.
Перша з них являє собою новітні інформаційні технології, друга – власне
методику навчання іноземних мов. Унікальність дидактичних властивостей
комп’ютерних телекомунікаційних мереж щодо мети навчання іноземних мов
полягає передусім у тому, що продуктивне навчання різних видів іномовної
мовленнєвої діяльності може здійснюватися дистанційно завдяки:  можливості
індивідуального двобічного телекомунікаційного спілкування студента з
викладачем та з партнерами за навчанням;  доступу до численних джерел
мовної навчальної інформації, яка зберігається у пам’яті мережевих
комп’ютерів і розповсюджується через технічні засоби зв’язку.
Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомунікацій. Це ера
спілкування, трансферу інформації та знань. Навчання і робота, сьогодні ці два
слова стали синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, тому
необхідно їхнє постійне вдосконалювання. Світова телекомунікаційна
інфраструктура дає сьогодні можливість створення систем масового
безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від
тимчасових і просторових поясів. Дистанційне навчання ввійшло в XXІ
століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки
високого кваліфікаційного рівня фахівців.
За даними закордонних експертів до 2000 року мінімальним рівнем
освіти, необхідним для виживання людства, стала вища освіта. Навчання такої
маси студентів по очній (денний) формі навряд чи витримають бюджети навіть
самих благополучних країн. Тому не випадково за останні десятиліття
чисельність людей які навчаються по нетрадиційних технологіях росте швидше
за число студентів денних відділень. Довгострокова мета розвитку дистанційної
освіти у світі, це дати можливість кожному студенту, який живе в будь-якому
місці, пройти курс навчання будь-якого коледжу або університету. Це
припускає перехід від концепції фізичного переміщення студентів із країни в
країну до концепції мобільних ідей, знань і навчання з метою розподілу знань
за допомогою обміну освітніми ресурсами.
В XXІ столітті доступність комп'ютерів і Інтернету роблять поширення
дистанційного навчання ще простіше й швидше. Інтернет став величезним
проривом, значно більшим, ніж радіо й телебачення. З'явилася можливість
спілкуватися й одержувати зворотний зв'язок від будь-якого студента, де б він
не перебував.
При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні
методи надання навчальної інформації. Уже змінилося кілька поколінь
використаних технологій - від традиційних друкованих видань до
найсучасніших
комп'ютерних
технологій
(радіо,
телебачення,
аудио/відеотрансляції, аудио/відеоконференції, E- Learnіng/onlіne Learnіng,
Інтернет- конференції, інтернет-трансляції).

Багато великих компаній створюють у себе в структурі центри
дистанційного навчання, щоб стандартизувати, зробити дешевше і поліпшити
якість підготовки свого персоналу. Практично, жодна сучасна компанія вже не
може прожити без цього. Або, наприклад, компанія Mіcrosoft створила великий
навчальний портал для навчання своїх співробітників, користувачів або
покупців своїх продуктів, розроблювачів програмного забезпечення.
Існує декілька організаційно-методичних моделей дистанційного
навчання.
– Навчання по типу екстернату. Це навчання, орієнтоване на
екзаменаційні вимоги вищих навчальних закладів, воно призначалося для
студентів, які з якихось причин не могли відвідувати стаціонарні навчальні
заклади.
– Навчання на базі одного університету. Це вже ціла система навчання
для студентів, які навчаються не стаціонарно (on-campus), а на відстані, заочно
або дистанційно, тобто на основі нових інформаційних технологій, включаючи
комп'ютерні телекомунікації (off-campus). Такі програми для одержання
різноманітних дипломів розроблені в багатьох провідних університетах миру.
– Співробітництво декількох навчальних закладів. Таке співробітництво
в підготовці програм заочного дистанційного навчання дозволяє зробити їх
більш професійно якісними і менш дорогими.
– Автономні освітні установи, спеціально створені для цілей дистанційної
освіти. Самою великою подібною установою є Відкритий університет (The
Open Unіversіty) у Лондоні, на базі якого в останні роки проходить навчання
дистанційно велика кількість студентів не тільки з Великобританії, але з
багатьох країн світу.
– Автономні навчальні системи. Навчання в рамках подібних систем
ведеться цілком за допомогою телебачення або радіопрограм, а також
додаткових друкованих посібників.
– Неформальне, інтегроване дистанційне навчання на основі
мультимедійних програм. Такі програми орієнтовані на навчання дорослої
аудиторії, тих людей, які з якихось причин не змогли закінчити школу і
отримати середню освіту. Такі проекти можуть бути частиною офіційної
освітньої програми, інтегрованими в цю програму, або спеціально орієнтовані
на певну освітню мету, або спеціально націлені на профілактичні програми
здоров'я, як, наприклад, програми для країн, що розвиваються.
Організаційно-технологічні моделі дистанційної освіти.
– Одинична медиа – використання якого-небудь одного засобу навчання і
каналу передачі інформації. Наприклад, навчання через переписку, навчальні
радіо- або телепередачі. У цій моделі домінуючим засобом навчання є, як
правило, друкований матеріал. Практично відсутня двостороння комунікація,
що наближає цю модель дистанційного навчання до традиційного заочного
навчання.

– Мультимедиа – використання різних засобів навчання: навчальна
допомога на друкованій основі, комп'ютерні програми навчального
призначення на різних носіях, аудио- і відеозапису. Однак, домінує при цьому
передача інформації в "одну сторону". При необхідності використовуються
елементи очного навчання - особисті зустрічі студентів і викладачів,
проведення підсумкових навчальних семінарів або консультацій, очний прийом
іспитів.
– Гипермедиа – модель дистанційного навчання третього покоління, що
передбачає використання нових інформаційних технологій при домінуючій ролі
комп'ютерних телекомунікацій. Найпростішою формою при цьому є
використання електронної пошти і телеконференцій, а також аудіо навчання
(сполучення телефону і телефаксу). При подальшому розвитку ця модель
дистанційного навчання включає використання комплексу таких засобів як
відео, телефакс і телефон (для проведення відеоконференцій) і аудіографіку при
одночасному широкому використанні відеодисків, різних гіперзасобів, систем
знань і штучного інтелекту.
– Віртуальні університети.
– Створені університетами навчальні сервера – це розширення стін
самого університету. У його віртуальних аудиторіях так само, як і в основних,
можна буде згодом і лекцію послухати, і лабораторну на віртуальному стенді
виконати, і знайти засоби для проектування, виконання розрахунків,
моделювання спроектованого пристрою. Але можливо, що все перераховане
вище стане прерогативою спеціалізованих віртуальних університетів електронних відкритих університетів без стін.
Сучасне дистанційне навчання будується на використанні наступних
основних елементів:
– середовища передачі інформації (пошта, телебачення, радіо,
інформаційні комунікаційні мережі);
– методів, залежних від технічного середовища обміну інформацією.
У наш час перспективною є інтерактивна взаємодія викладача зі
студентами за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких масово
виділяється середовище інтернет-користувачів. В 2003 році ініціативна група
ADL почала розробку стандарту дистанційного інтерактивного навчання
SCORM, що припускає широке застосування інтернет-технологій. Введення
стандартів сприяє як поглибленню вимог до складу дистанційного навчання,
так і вимог до програмного забезпечення.
Під час дистанційного навчання використовуються наступні основні
елементи:
–
дистанційні курси;
–
веб - сторінки й сайти;
–
електронна пошта;
–
форуми й блоги;
–
чат і ІCQ;
–
теле - і відеоконференції;

–
віртуальні класні кімнати;
та інше.
Дистанційне навчання претендує на особливу форму навчання (поряд з
очною, заочною, вечернею, екстернатом).

Рис. 1. Структура дистанційного навчання
Важливим інтегрованим фактором типології дистанційних вузів являє
сукупність використовуваних, а у навчальному процесі педагогічних методів і
прийомів. Обравши в якості критерію засіб комунікації викладачів і тих, яких
навчають, ці методи (прийоми) можна класифікувати в такий спосіб:
1) Методи навчання посередництвом взаємодії того, якого навчають, з
освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача й других тих, яких
навчають, (самонавчання). Для розвитку цих методів характерний мультимедіа
підхід, коли за допомогою різноманітних засобів створюються освітні ресурси:
друкарські, аудіо, відео матеріали, і що особливо важливо для електронних
університетів - навчальні матеріали, що доставляються по комп'ютерних
мережах. Це насамперед:
інтерактивні бази даних;
електронні журнали;
комп'ютерні навчальні програми (електронні підручники).
У інтерактивних базах даних систематизуються масиви даних, що можуть
бути доступні за допомогою телекомунікацій Використовуючи ці ресурси
розроблювачі курсів наприклад можуть підтримувати локальні бази даних як
для студентів, так і для викладачів. Другим рішенням являється надання
доступу до зовнішніх баз даних. Число баз даних доступних через комп'ютерні
мережі швидко росте.

Комп'ютерні навчальні програми являють собою програмне забезпечення,
що може використовуватися на віддаленому комп'ютері через комп'ютерну
мережу. Сеанс зв'язку з віддаленим комп'ютером може здійснюватися за
допомогою, наприклад, модемного зв'язку або Telnet послуг у Internet.
2) Методи індивідуального викладання і навчання, для яких характерні
взаємовідносини одного студента з одним викладачем або одного студента з
іншим студентом (навчання «один до одного»).
Ці методи реалізуються в дистанційній освіті в основному за допомогою
таких технологій як телефон, голосова пошта, електронна пошта. Розвиток
теленаставничества (система ''тьюторів"), опосередкованого комп'ютерними
мережами, являє важливим компонентом навчального процесу в електронних
університетах.
3) Методи в основі яких лежить уявлення студентам навчального
матеріалу викладачем або експертом, при якому ті, хто навчається, не грають
активну роль у комунікації (навчання "один до багатьох").
Ці методи, властиві традиційній утворювальній системі, одержують
новий розвиток на базі сучасних інформаційних технологій. Так, лекції,
записані на аудио- або відео касети, що читаються по радіо або телебаченню,
доповнюються в сучасному дистанційному утворювальному процесі так
називаними «е-лекціями» (електронними лекціями), тобто лекційним
матеріалом, що поширюється по комп'ютерних мережах за допомогою систем
дощок оголошень (ВВS). Е-лекція може являти собою підбирання статей або
витримок із них, а також навчальних матеріалів, що готують навчаючихся до
майбутніх дискусій. На базі технології електронної дошки оголошень
розвивається також метод проведення навчальних електронних симпозіумів, що
подають собою виступів декількох авторитетів («перших спікерів»).
4) Методи, для котрих характерно активна взаємодія між всіма
учасниками навчального процесу (навчання «багато хто»). Значення цих
методів і інтенсивність їх використання істотно зростає з розвитком навчальних
телекомунікаційних технологій. Декотрими словами, інтерактивні взаємодії
між тими хто навчається, а не тільки між викладачем і студентом, стає
важливим джерелом одержання знань. Розвиток цих методів пов'язано з
проведенням навчальних колективних дискусій і конференцій. Технології
аудио-, аудіо графічних і відео- конференцій дозволяють активно розвивати
такі методи в дистанційній освіті. Особливу роль у навчальному процесі
дистанційного навчання грають комп'ютерні конференції, що дозволяють всім
учасникам дискусії обмінюватися письмовими повідомленнями, як у
синхронному, так і в асинхронному режимі, що має велику дидактичну
цінність.

Рис. 2. Сайт дистанційного навчання

Рис. 3. Склад технологій дистанційного навчання
Системи дистанційного навчання.
Сьогодні широко використовується велика номенклатура систем
дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням як з відкритим
кодом (умовно безкоштовних), так і платних, широковживаних та
вузькоорієнтованих. ATutor – модульна система дистанційним керуванням
навчанням з відкритим кодом. Поширюється на основі GNU General Public
License. Для установки необхідно мати комп’ютер з веб-сервером Apache 1.3.x,

PHP версії > 4.2.0 та MySQL версій > 3.23.x і > 4.0.12 (версії 4.1.x і 5.x офіційно
не підтримуються). Система розроблена із врахуванням доступності та
можливістю адаптації за бажанням користувача. Щодо операційної системи
сервера, обмежень немає – система є кросплатформеною. Claroline – платформа
дистанційного навчання та електронної діяльності з відкритим кодом.
Аналогічно з ATutor, поширюється на основі GNU General Public License.
Сумісна з такими операційними системами, як Linux, Mac і Windows.
Забезпечує інтуїтивно простий інтерфейс для адміністрування. В основу
організації Claroline LMS покладено концепцію просторів, пов’язаних з курсом
чи педагогічною діяльністю. Кожен з просторів забезпечений інструментарієм
для створення, організації та управління навчальними матеріалами;
можливостями для забезпечення взаємодії між користувачами тощо.
Live@EDU – система дистанційного навчання, виконана з використанням
технології Active Server Pages на платформі Microsoft. Для установки та
коректної роботи системи серверна частина повинна бути забезпеченою ОС
Microsoft Windows NT Server 4.0, базою даних Microsoft SQL Server 7.0 та
Microsoft Internet Information Server 4.0. Клієнтська частина повинна мати
установлену ОС, яка забезпечує доступ до мережі Інтернет та браузер, що
обслуговує протокол HTTP версії 3.0, а також програмне забезпечення для
перегляду і створення лекційних матеріалів. eFront є новим поколінням систем
електронного навчання, яка об’єднує в собі функції системи управління
навчанням та системи створення та управління навчальних матеріалів.
Використовується для організації навчального процесу у навчальних закладах,
а також для підвищення кваліфікації, атестації та відбору працівників у
різномасштабних організаціях. Система побудована на трьох типах
користувачів – Адміністратор, Викладач та Студент. Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment) – пакет модульного програмного
забезпечення з відкритим кодом (ліцензія GNU GPL), який призначений для
створення курсів дистанційного навчання та web-сайтів. Ця програма
управління дистанційним навчанням орієнтована на взаємодію між викладачем
та студентом, також використовується для підтримки очних курсів. Moodle
може бути встановленим на будь-який комп’ютер, який підтримує PHP та
роботу із СУБД MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server; програмне
забезпечення є кросплатформеним. В основу проекту покладено п’ять
принципів, які об’єднані спільною назвою “соціальний конструктивізм”: · в
сучасному навчальному середовищі ми всі одночасно є потенційними
вчителями та учнями; · ми успішні в навчанні, особливо тоді, коли намагаємось
створити щось чи пояснювати щось людям; · великий внесок в навчання
роблять спостереження за роботою наших колег; · розуміння інших дає змогу
вивчити їх більш індивідуально; · навчальне середовище повинне бути
гнучким, забезпечувати учасникам навчального процесу простий інструмент
для реалізації їхніх навчальних потреб. SharePointLMS – система дистанційного
навчання, розроблена на потужній багатофункціо нальній платформі MS Office
SharePoint Server 2007. Є комплексним рішенням, яке об’єднує всіх
користувачів (викладачі, студенти, адміністратори тощо) у єдиний

інформаційно-навчальний простір та забезпечує інструментарій для спільної
роботи. На відміну від Moodle, Claroline та ATutor, система є платною.
Використовується не лише навчальними закладами та центрами навчання, а й
підприємствами, організаціями, державними структурами. Програмний пакет
eLearning Server 3000 (використовують Вінницький національний технічний
універ- ситет, Білоруський державний університет) має такі головні
властивості: пакет створено у відкритому коді php, MySQL, Appache; пакет
підтримує всі сучасні формати даних; пакет інтегрується у будь-яку операційну
систе- му: Windows, Linux, Free BSD, Unix тощо; пакет достатньо легко
сприймається з точки зору програмування, має детальний коментар, добре
підготовлений до змін. Але більшість налаштувань в eLearning Server 3000
доступні лише при наявності кваліфікованого РНР- та SQL-програміста. Крім
того, система не має графічного інтерфей- су для гнучкого налаштування звітів
або зміни структури шаблонів порталу. Зміни параметрів системи можуть
значно ускладнити її подальше використання.

Рис. 4. Архітектура програмного забезпечення Web-системи
безперервного навчання

