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15 РОКIВ ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАННЮ НА
ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТI

Iнформатизацiя суспiльства проявляє себе в усiх галузях дiяльностi i освiта не є виклю-
ченням. Значний емпiричний досвiд використання комп’ютерних технологiй в освiтнiй
дiяльностi та необхiднiсть його теоретичного аналiзу та осмислення призводить до появи
нових форм i методiв освiтньої дiяльностi, що безпосередньо спираються на IКТ. Сьо-
годення педагогiчної теорiї призводить до необхiдностi розробки нового виду дiяльностi
– електронного навчання. У статтi розглядаються успiхи використання IКТ в освiтнiй
дiяльностi майбутнiх учителiв за напрямом пiдготовки математика, фiзика та iнформа-
тика на фiзико-математичному факультетi ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний
унiверситет».

Ключовi слова: електронне навчання, пiдготовка вчителiв, фiзико-
математичний факультет.

Вступ
Характер розвитку сучасного суспiльства, а також глобальнi соцiально-

економiчнi та науково-технiчнi процеси активiзують застосування iнновацiй-
них пiдходiв до процесу навчання на додаток до традицiйних. У останнi роки
iнтерес до питання впровадження iнформацiйних новацiй набув особливої
значимостi. Це пов’язано з iнформатизацiєю системи освiти, та, як наслiдок,
упровадженням нових IКТ у процес пiдготовки майбутнiх учителiв.

Напрями використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у освiт-
нiй дiяльностi слiд розглядати як: елемент методики наукових дослiджень;
складову частину системи управлiння освiтою; об’єкт вивчення; засiб навчан-
ня. Кожен iз зазначених напрямiв знаходиться в тiснiй взаємодiї один з одним.

Сьогодення використання IКТ у навчальному процесi пiдготовки майбу-
тнiх учителiв характеризується, насамперед, додаванням широких можли-
востей комп’ютерних комунiкацiйних технологiй i побудованих на їх основi
хмарних технологiй в освiтнiй дiяльностi. Використання IКТ для побудови
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дистанцiйної освiти, масових вiдкритих он-лайн курсiв, гiбридного навчання
та мобiльного навчання породжують розробку нових вимог як до методики
використання програмного забезпечення, так i до самого програмного забез-
печення [1].

Таким чином, постає не тiльки питання теоретичного обгрунтування су-
часних форм i методiв використання IКТ в освiтнiй дiяльностi, а й питання
розробки теоретичних i методичних основ електронного навчання, з ура-
хуванням специфiки його використання, дидактичних переваг та недолiкiв.
Дослiдження питання електронного навчання вiдображенi в роботах О. Ан-
дрєева, В. Бикова, К. Бугайчука, Р. Гуревич, М. Кадемiя, Р. Кларк (R. Clark),
В. Кухаренка, Р. Майер (R. Mayer), А. Манако, М. Росенберг (M. Rosenberg),
О. Семерiкова, М. Шишкiної та iнших.

Основна частина
Пiд електронним навчанням, за дослiдженням В. Бублик та спiвавто-

рiв, розумiється сукупнiсть методiв, форм i засобiв самостiйного, але кон-
трольованого засвоєння певного масиву знань за допомогою спецiалiзовано-
го iнформацiйно-освiтнього середовища. Iнформацiйно-освiтнiм середовищем
електронного навчання є системно-органiзована сукупнiсть засобiв передачi
даних, iнформацiйних ресурсiв, протоколiв взаємодiї, апаратно-програмного
забезпечення, орiєнтованих на задоволення освiтнiх проблем користувачiв [2].

Марк Розенберг (Marc Rozenberg) говорить про e-Learning як про ви-
користання Iнтернет-технологiй для надання широкого спектру рiшень, що
забезпечують пiдвищення знань та продуктивнiсть працi. На його думку,
електронне навчання базується на наступних принципах: робота здiйснює-
ться в мережi, доставка навчального контенту кiнцевому користувачу здiй-
снюється за допомогою комп’ютера з використанням стандартних Iнтернет-
технологiй [3].

У деяких дослiдженнях, електронне навчання сприймається i трактується
як технологiя, тобто набiр IКТ в навчаннi або пакети прикладних програм,
системи оболонок за допомогою яких можна здiйснювати навчання, вико-
ристовуючи при цьому ресурси мережi. В iнших дослiдженнях електронне
навчання розглядається як сукупнiсть освiтнiх технологiй, що базується на
досягненнях високих технологiй hi-tech, i технологiчних iнструментiв, у яких
реалiзуються навчальнi методики. Вiдмiнна думка визначення електронно-
го навчання полягає в тому, що це органiзацiйнi та методичнi елементи
педагогiчного процесу, якi здiйснюються завдяки сучасним iнформацiйним
технологiям, а не оболонка для традицiйного навчального процесу.

Випуск №7, 2017 83



Iнформатика та методика її викладання

Еллiсон Роззетт (Allison Rossett) визначає e-Learning як: Web-навчання
(WBT) або електронне навчання, або онлайн навчання та стверджує, що це
навчальнi курси, що знаходяться на серверi або на комп’ютерi, який пiдклю-
чений до мережi Iнтернет [5].

Кларк Адрич (Clark Adrich) визначає електронне навчання як широке по-
єднання процесiв, змiсту та iнфраструктури для використання комп’ютерiв i
мереж в процесi створення та/або полiпшення будь-якої складової навчальної
дiяльностi [5].

Фахiвцi ЮНЕСКО вважають, що e-Learning — це навчання за допомогою
Iнтернет i мультимедiа [6]. Iснує велика кiлькiсть тлумачень, якi роблять
акцент на iнших аспектах e-Learning. Наведемо декiлька з них [6]:

• e-Learning — широкий набiр додаткiв i процесiв, що забезпечують: на-
вчання, побудоване на використаннi web-технологiй; навчання, побудо-
ване з використанням персонального комп’ютера, вiртуальних комп’ю-
терних лабораторiй; засоби органiзацiї взаємодiї користувачiв у мережi.
e-Learning включає в себе доставку навчального контенту через Iнтер-
нет, аудiо- i вiдеозапис, супутникове мовлення, iнтерактивне телебачення
тощо;

• e-Learning — навчання, побудоване з використанням iнформацiйних i те-
лекомунiкацiйних технологiй. Охоплює весь спектр дiй, починаючи вiд
пiдтримки процесу навчання, до доставки навчального контенту слуха-
чам.

Розвиток електронного навчання, за дослiдженням С. Семерiкова, вiдбу-
вався за трьома етапами [4, с. 103–105]:

Перший етап (20-50-тi роки ХХ столiття) охоплює перiод з моменту поя-
ви механiчних, електромеханiчних та електронних iндивiдуалiзованих при-
строїв, за допомогою яких подавався навчальний матерiал та виконувався
контроль i самоконтроль знань. Час коли була розроблена технологiя про-
грамованого навчання.

Другий етап охоплює перiод 50-80-х рокiв минулого столiття та пов’язаний
з широким впровадженням ЕОМ у навчальну практику. Ключовими термi-
нами даного перiоду стали: iнтелектуальнi навчаючi системи, комп’ютерно-
орiєнтованi системи навчання, комп’ютерна пiдтримка навчального процесу,
комп’ютернi системи контролю знань. Пiд час другого перiоду була створена
лiнiйка спецiалiзованого програмного забезпечення – автоматизованих на-
вчальних систем PLATO, Coursewriter, Tutor тощо. Цьому сприяли очевиднi
переваги електронних комп’ютерiв над електромеханiчними — наявнiсть па-
м’ятi для зберiгання навчальних матерiалiв, висока швидкiсть опрацювання
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та розрахункiв, бiльш широкi засоби для перегляду навчальних матерiалiв та
багато iншого. Головним недолiком розробок другого етапу була їх стацiонар-
нiсть та автономнiсть, пов’язана з використанням «великих» обчислювальних
машин або, у кращому випадку, пiд’єднаних до них термiналiв. Також бу-
ло важко реалiзувати обмiн освiтнiми ресурсами та послугами мiж великою
кiлькiстю користувачiв.

Третiй етап (з 80-х рокiв минулого столiття) розпочався з появою комп’ю-
терних мереж та персональних комп’ютерiв. Виключно потужний iмпульс у
розвитку освiтнiх технологiй пов’язаний з використанням глобальної мере-
жi Iнтернет. Використання спiльних i розподiлених ресурсiв, Web-технологiй,
вiддалений доступ до навчальних матерiалiв забезпечив суттєве пiдвищення
ефективностi професiйної пiдготовки, її доступностi та масовостi. Мережевi
технологiї, висока якiсть та пiдвищення апаратного забезпечення уможливи-
ли створення професiйних середовищ та систем для надання освiтнiх послуг
i реалiзацiї рiзноманiтних видiв формальної (органiзованої) та неформальної
(не органiзованої спецiально) освiти. Ключовими термiнами даного етапу є Iн-
тернет, Web-курси, гiпертекст, вiртуальне навчання, вiртуальний унiверситет,
неперервна освiта, навчання протягом усього життя, дистанцiйне навчання,
електронне навчання та мобiльне навчання.

Першi кроки до електронного навчання на фiзико-математичному фа-
культетi Донбаського державного педагогiчного унiверситету розпочались iз
об’єднання комп’ютерних класiв обчислювального центру факультету в єдину
локальну мережу. За iнiцiативою викладачiв Величка В.Є. та Пiруса Є.М. на
наявному обладнаннi в 2002 роцi було запущено комплект програм Eserv/2,
який включав у собi mail, proxy, news, web та ftp сервери. У створенiй мережi
Iнтранет були розмiщенi лабораторнi роботи, у яких окрiм роздiлiв з програ-
мування були також й завдання з комп’ютерних мереж, електронної пошти,
баз даних.

Влiтку 2003 року почала функцiонувати перша мультимедiйна аудиторiя
на факультетi. Це дозволило демонструвати розробленi електроннi освiтнi
ресурси пiд час лекцiйних занять, та розмiщувати накопиченi лекцiйнi ма-
терiали в електронних навчальних курсах. Також, у зв’язку з цим iншого
змiсту набули захисти курсових та дипломних робiт, а особливо тi, що вико-
ристовували IКТ.

У квiтнi 2004 року за пiдтримки декана факультету Новiкова О.А. було
створено видiлений сервер, що працював пiд дiєю ОС Windows Server 2003 з
лiцензiєю за програмою MSDN AA. На даний сервер було перенесено навчаль-
нi матерiали та встановлено вiдповiднi служби. У тестовому режимi була
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встановлена система дистанцiйного навчання Moodle, основним завданням
якої була iнформацiйна пiдтримка навчальних дисциплiн кафедри алгебри.
Накопичений матерiал невдовзi дозволив використовувати систему Moodle
для проведення тестування як одного з компонентiв державного екзамену з
iнформатики.

У 2006 роцi на кафедрi фiзики почала функцiонувати лабораторiя впро-
вадження нових iнформацiйних технологiй навчання обладнана сучасним
комплектом шкiльного кабiнету фiзики в поєднаннi з мультимедiйними smart-
пристроями.

У 2008 роцi у зв’язку з пiдключенням локальної мережi факультету до
глобальної мережi Iнтернет була змiнена серверна операцiйна система на
Centos 5 та з’явилась можливiсть доступу у студентiв до навчальних ресур-
сiв факультету з будь-якого пристрою. Останнє дало поштовх до розробки
персональних i тематичних сайтiв, результатом якого стало написання цiлої
низки курсових i дипломних робiт як зi створення систем управлiння змi-
стом електронних ресурсiв, так й iз розробки та використання електронних
освiтнiх ресурсiв.

У 2012 роцi за iнiцiативою заступника декана факультета Кадубовського
О.А. було розроблено та створено iнформацiйний сайт фiзико-математичного
факультету. Даний сайт являє собою iнформацiйний ресурс на якому розмi-
щенi офiцiйнi повiдомлення, нормативна документацiя та методичнi посiбни-
ки якi доповнили iснуючi електроннi ресурси до необхiдного забезпечення
електронного навчання на факультетi.

Висновки
Виконаний аналiз дозволяє зробити висновок, що електронне навчання

є новим кроком у процесi iнформатизацiї освiти. До недолiкiв електронного
навчання вiдносять: вiдсутнiсть «живих» контактiв з викладачем; недолiки
в органiзацiї навчального процесу; слабкi пропускнi спроможностi каналiв
Iнтернет; вiдсутнiсть методичних розробок за новими формами навчання та
розробки електронних освiтнiх ресурсiв. Однак, повертатися до традицiйної
форми навчання не має можливостi з точки зору пiдготовки випускника су-
часностi. Очевидним виходом є впровадження моделi змiшаного навчання,
головною концепцiєю якого є оптимальне поєднання традицiйних та iннова-
цiйних способiв реалiзацiї освiтньої дiяльностi ВНЗ.
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15 Years of e-Learning on the faculty of physics and mathematics
Computerization of society manifests itself in all spheres of activity and

education is no exception. Considerable empirical experience of using computer
technology in education and the need for its theoretical analysis and understandi-
ng leads to new forms and methods of educational activities that are directly
based on ICT. The present educational theory leads to the need to develop a new
activity – e-Learning. The article discusses the success of ICT use in the education
of future teachers in the direction of mathematics, physics and computer science
on the faculty physics and mathematics of «Donbas State Teachers’ Training Uni-
versity».

Keywords: e-Learning, training of teachers, faculty of physics and
mathematics.
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