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ЗАСТОСУВАННЯ
ДИСТАНЦIЙНИХ ОСВIТНIХ ТЕХНОЛОГIЙ

ПIД ЧАС ВИВЧЕННЯ IНФОРМАТИКИ В ШКОЛI

У статтi розглянуто iнновацiйнi педагогiчнi проблеми дистанцiйного навчання, зокрема
введення елементiв дистанцiйного навчання в освiтнiй процес загальноосвiтнiх навчаль-
них закладiв. Проаналiзовано систему дистанцiйного навчання MOODLE й можливiсть її
застосування пiд час вивчення iнформатики в школi.

Ключовi слова: дистанцiйне навчання, загальноосвiтнiй навчальний заклад, iнфор-
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Вступ
Дистанцiйне навчання впевнено впроваджується в освiтнiй процес шкiл

та вищих навчальних закладiв. Такi можливостi надають сучаснi телекому-
нiкацiйнi технологiї i, зокрема, мережа Iнтернет. Дистанцiйне навчання, що
базується на використаннi нових iнформацiйних технологiй i засобiв навчан-
ня, стає актуальним, тому що може найбiльш гнучко й адекватно реагувати
на потреби суспiльства i є високотехнологiчною формою отримання якiсної
освiти незалежно вiд мiсця проживання, часу й громадянства.

У сучасному свiтi спiлкування все частiше набуває вiртуального змiсту,
учнi стрiмко використовують мобiльнi пристрої, електронну пошту, чати, фо-
руми з метою комунiкацiї й спiлкування. Важливим завданням вважається
пiдготовка учнiв за короткий перiод набувати, перетворювати, сприймати й
застосовувати в життi величезну кiлькiсть iнформацiї. Одним iз варiантiв
розв’язання цiєї проблеми є застосування дистанцiйних освiтнiх технологiй
для реалiзацiї навчання iнформатики.

Останнiм часом з’явилася низка робiт, присвячених дистанцiйному на-
вчанню, що розглядають рiзнi його аспекти. Вивченню проблем органiзацiї
та реалiзацiї дистанцiйного навчання значну увагу придiляли вiтчизнянi та
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зарубiжнi вченi А. Андрєєв, В. Биков, Ю. Богачков, Д. Iванченко, В. Куха-
ренко, Н. Морзе, П. Стефаненко А. Хуторський та iн. Методичним та ди-
дактичним проблемам i перспективам використання сучасних iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй у навчальному процесi з iнформатики присвяченi
роботи Ю. Горошко, Л. Грамбовскої, М. Жалдака, Т. Крамаренко, В. Мона-
хова, С. Ракова, Ю. Рамського, Ю. Триуса, С. Шокалюк та iн.

Метою статтi є розкриття можливостей застосування дистанцiйних освi-
тнiх технологiй пiд час вивчення iнформатики в школi.

Основна частина
Через рiзнi пiдходи до осмислення визначення «дистанцiйне навчання»

науковцi наводять велику кiлькiсть його визначень. Згiдно одного з них,
дистанцiйне навчання означає форму органiзацiї й реалiзацiї освiтнього про-
цесу, за якою його учасники здiйснюють навчальну взаємодiю переважно
екстериторiально (тобто, на вiдстанi, яка не дозволяє й не передбачає без-
посередню навчальну взаємодiю учасникiв вiч-на-вiч, iнакше, коли учасники
територiально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчаль-
ної взаємодiї й коли в процесi навчання їх особиста присутнiсть у певних
примiщеннях навчального закладу не є обов’язковою) [5, с. 9].

Дистанцiйна форма навчання успiшно впроваджується у вишах, пiд час
професiйної пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, пiд час самоосвi-
ти. У загальноосвiтнiх навчальних закладах дистанцiйна форма навчання
явище нове та її впровадження є необхiдною умовою для досягнення су-
часного рiвня якостi освiти. Дистанцiйне навчання в Українi регулюється
«Положенням про дистанцiйне навчання» [4].

Пiд час застосування дистанцiйних освiтнiх технологiй педагогiчна взає-
модiя, технологiя викладання, органiзацiя процесу навчання набувають зна-
чних змiн.

Iснують двi основнi моделi дистанцiйного навчання учнiв, якi створенi на
основi комп’ютерних мережевих технологiй:

— вiдсутнiсть безпосереднього спiлкування учня з учителем;
— передбачає безпосередню взаємодiю вчителя й учнiв.

Перша може бути використана в загальноосвiтнiх навчальних закладах,
наприклад, пiд час карантину або пiд час iнших не передбачуваних ситуацiях
[2, c. 45].

Для впровадження дистанцiйного навчання школярiв необхiдно, щоб були
розв’язанi такi проблеми:
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— необхiдно, щоб учнi мали належну комп’ютерну пiдготовку, в учня по-
винен бути домашнiй комп’ютер з виходом в Iнтернет;

— для органiзацiї дистанцiйного навчання необхiдна спецiальна програмно-
апаратна платформа (середовище навчання);

— пiдготовка педагогiчних кадрiв, якi будуть здатнi створювати навчальнi
ресурси й квалiфiковано супроводжувати процес дистанцiйного навчан-
ня (пiдготовка тьюторiв) [3, с. 37].

Основним елементом органiзацiї навчання з використанням
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй є дистанцiйний курс. Пiд ди-
станцiйним курсом розумiють комплекс навчально-методичних матерiалiв
та освiтнiх послуг, створених у вiртуальному навчальному середовищi для
органiзацiї дистанцiйного навчання на основi iнформацiйних i комунiкацiй-
них технологiй для реалiзацiї моделi дистанцiйного навчання [5]. Кожен
курс повинен мати якiсне iнформацiйне наповнення, структуру навчально-
методичних матерiалiв, логiку вивчення навчального курсу, чiткий графiк
виконання учнями навчального плану, критерiї, засоби й системи контролю
та оцiнювання, налагоджену систему взаємодiї учня й тьютора.

Здiйснення дистанцiйного навчання iнформатики може вiдбуватися у ви-
глядi послiдовностей технологiчних циклiв: пiдготовчого, навчального, пiд-
сумкового.

Пiд час пiдготовчого циклу учнi отримують можливiсть попереднього
вивчення i опанування знаннями в предметнiй галузi згiдно з логiкою тради-
цiйного навчального курсу, проектують особистi траєкторiї освоєння навчаль-
ного змiсту. Навчальний цикл вiдображає структуру навчального предмету
«Iнформатика» та передбачає обов’язковий зв’язок учителя й учнiв, засво-
єння учнями змiсту предмету, реалiзовує контроль та дiагностику з метою
корекцiї подальшої траєкторiї навчання. Пiдсумковий цикл нацiлений на пе-
ревiрку досягнутого рiвня засвоєння предмету.

Iснує велика кiлькiсть систем дистанцiйного навчання, якi уможливлю-
ють створення дистанцiйних курсiв для отримання освiти. До найбiльш по-
ширених систем дистанцiйного навчання можна вiднести наступнi: MOODLE,
Lotus Learning, мережева освiтня платформа e-University, Веб-клас тощо.

Ми зупинили свiй вибiр на системi управлiння навчанням MOODLE [1].
Ця система вiдноситься до класу вiльно поширюваного програмного забезпе-
чення, є безкоштовною, змiнюється вiдповiдно до потреб школи та iнтегру-
ється з iншими продуктами. Завдяки своїм функцiональним можливостям
система набула великої популярностi й успiшно конкурує з комерцiйними си-
стемами управлiння навчанням. Система управлiння навчанням MOODLE
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дозволяє реалiзувати освiтнє середовище, що мiстить всi тi модулi, наявнiсть
яких у складi середовища вважаємо обов’язковим, а саме: освiтнiй модуль,
модуль органiзацiї та управлiння процесом навчання, модуль комунiкацiї,
модуль контролю результатiв навчання й модуль управлiння освiтнiми ре-
сурсами та технiчною пiдтримки.

Система пiдтримки дистанцiйного навчання MOODLE є зручним прог-
рамним засобом для створення й пiдтримки навчального процесу в умовах
дистанцiйного або змiшаного навчання та надає користувачам такi можли-
востi:

1. Через мережу учень отримує навчальнi матерiали, для цього використо-
вуються такi елементи: Ресурс, Урок, Глосарiй, Семiнар та iн.

2. Забезпечення i пiдтримка можливостi взаємного спiлкування як мiж
учнями i вчителем, так i мiж учнями, якi беруть участь у курсi. Ви-
користовується e-mail, форум, завдання та iн.

3. Документування й збереження роботи, результатiв дискусiй, заданих пи-
тань та отриманих вiдповiдей.

4. Надання iнструментiв, якi можуть здiйснювати поточний контроль та
оцiнювати досягнення окремих учасникiв i доставку зворотних даних
кожної теми, зокрема оцiнки й вiдгуки на їх роботи. Для цього викори-
стовують Форум, Завдання, Журнал, Оцiнки, Звiти тощо.

5. Уможливлює аналiз участi та активностi окремих учасникiв курсу, ана-
лiз часу, який учень витратив на роботу з навчальними матерiалами;
оцiнку труднощiв, якi виникли в учасника або групи пiд час вивчення
тiєї чи тiєї теми навчального курсу; швидка реакцiя на проблеми, якi
виникли, наприклад, при пересиланнi додаткових матерiалiв.

На базi системи дистанцiйного навчання MOODLE був розроблений курс
для учнiв 10 класу «Комп’ютернi презентацiї та публiкацiї».

Розробка предметного середовища складалася з наступних етапiв: конце-
птуалiзацiї, формалiзацiї, реалiзацiї та тестування.

Змiст етапiв адаптовано й уточнено з урахуванням того, що предметне
середовище створюється за допомогою системи управлiння навчанням, яка
дозволяє максимально реалiзувати освiтнi цiлi, використовувати готовi ци-
фровi ресурси, якi легко впроваджуються в неї та значно скорочують час
пiдготовки навчального контенту.

Для спiлкування з учнями були використанi елементи – «Чат», «Форум»;
для отримання теоретичної iнформацiї – «Глосарiй», «Урок», «Файл», «Сто-
рiнка»; для контролю знань учнiв – «Завдання», «Тест» та iншi (рис. 1).
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Рис. 1: Приклад дистанцiйного курсу в системi MOODLE.

При iнтерактивному стилi спiлкування та оперативному зв’язку в ди-
станцiйному навчаннi вiдкривається можливiсть iндивiдуалiзувати процес.
Фактор часу стає обов’язковим, учень може вибрати свiй темп вивчення
матерiалу, працювати за iндивiдуальною освiтньою програмою. У навчаннi
iнформатики ця проблема займає особливе мiсце, що пояснюється специфi-
кою цього навчального предмета. Необхiдна така органiзацiя навчального
процесу, яка дозволила б враховувати вiдмiнностi мiж учнями, їхнi iндивiду-
альнi здiбностi та створювати оптимальнi умови для ефективної навчальної
дiяльностi всiх школярiв.

На кожному уроцi передбачено традицiйнi види дiяльностi (наприклад,
пояснення нової теми, аналiз виконаних робiт), але iз залученням елементiв
дистанцiйного навчання, самостiйна (або групова) робота учнiв (тестування,
практична робота) здiйснюється дистанцiйно. Всi iншi види занять (дома-
шнi роботи, проекти, олiмпiади та iн.) можуть бути реалiзованi дистанцiйно
як повнiстю, так i частково. Запропонований курс адаптується для рiзних
груп школярiв. Частка дистанцiйних i традицiйних форм навчання може
варiюватися в залежностi вiд рiвня самостiйностi учнiв i їх мотивацiї до вико-
ристання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй пiд час навчання. Умiння
працювати з дистанцiйним курсом допоможе учням самостiйно готуватися
до уроку, отримувати додаткову iнформацiю з предмету, органiзовувати са-
мостiйну роботу, удосконалювати навички роботи з iнформацiєю, розвивати
IКТ-компетентнiсть.
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Для того щоб школярi почали активно використовувати можливостi ди-
станцiйної форми навчання, необхiдна адаптацiя цiєї системи в загальноосвi-
тнiй школi. При впровадженнi дистанцiйної форми навчання треба врахо-
вувати такi проблеми, як психологiчна непiдготовленiсть учнiв до роботи,
що вимагає пiдвищеної уваги, чiткостi виконання окремих дiй i операцiй,
самостiйного прийняття рiшень. Дистанцiйне навчання вимагає вiд школя-
рiв точного дотримання iнструкцiй до завдань, органiзацiї їх iндивiдуальної
або спiльної з однокласниками дiяльностi. Тому найбiльш оптимальний шлях
впровадження дистанцiйної форми навчання в школi лежить через поетапний
перехiд вiд класно-урочної системи з використанням традицiйних методiв на-
вчання до системи, в якiй поєднуються елементи класно-урочної системи та
елементи дистанцiйного навчанням. Ця система може бути реалiзована в мо-
делi iнтеграцiї традицiйної та дистанцiйної форм навчання.

Висновок
Введення елементiв дистанцiйного навчання iнформатики є актуальним

завданням. Вирiшення цього завдання уможливить самостiйне вивчення
учнями питань, якi їх цiкавлять у межах навчальної й позакласної дiяльно-
стi з iнформатики. Крiм того, дистанцiйна форма навчання навчає школярiв
рацiонально витрачати свiй час, знаходити необхiдну iнформацiю не тiльки
в бiблiотецi навчального закладу, а й в наукових, культурних та iнформацiй-
них центрах. Система управлiння навчанням MOODLE дозволяє створювати
курси, що забезпечують розвиток творчого мислення за рахунок включення
завдань проектної та дослiдницької дiяльностi, розвиток комунiкативних на-
вичок на основi виконання спiльних мережевих проектiв. Слiд зазначити, що
ефективне застосування дистанцiйної форми навчання iнформатики в школi
можливо тiльки в тому випадку, коли вiдповiднi технологiї не є надбудовою
до iснуючої системи навчання, а обґрунтовано й гармонiйно iнтегруються в
навчальний процес, забезпечуючи новi можливостi як вчителям, так i учням.
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Application of distance educational technologies while studying
informatics at school

The article examines innovative pedagogical problems of distance education,
including the introduction of elements of distance learning in the educational
process of secondary schools. The system of distance learning MOODLE and the
possibility of its application in the study of science in school is analyzed.
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