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Процес інформатизації освіти в Україні сьогодні переходить від етапу кількісного 

нарощування потенціалу до етапу формування якісно нового освітнього середовища. Про це 

свідчить зміщення інтересу науковців від загальних аспектів інформатизації освіти до 

проблем створення єдиного освітнього простору. Підходи до розробки та удосконалення 

методів навчання, які стимулюють самостійну та творчу активність, окремі аспекти 

інформатизації освіти та формування інформаційної культури викладачів, основні напрями 

використання інформаційних технологій в освіті висвітлені в працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців, таких як В. Биков, В. Гриценко, Р. Гуревич, М. Жалдак, Б. Кваша, 

Г. Казлакова, Н. Морзе, Є. Полат, І. Роберт, Д. Рупняк, В. Шевченко та ін. 

Паралельно серед вчителів-новаторів розпочався процес переходу від епізодичного 

фрагментарного використання інформаційних та комунікаційних технологій(далі: ІКТ) під 

час уроків до комплексних форм роботи та розбудови інноваційних освітніх середовищ, 

таких як середовища дистанційного та медіа навчання. Застосування педагогічних інновацій 

в комплексі з ІКТ відкривають нові можливості для освітньої діяльності. Ми можемо 

говорити про суттєве підвищення ефективності навчального процесу, розширення горизонтів 

у системі інклюзивної освіти, перехід на новий рівень профілізації навчання, інтенсифікації 

та індивідуалізації навчальної діяльності. Змінюється характер відносин між учасниками 

навчально-виховного процесу. Відкриваються нові можливості для творчої самореалізації 

кожної особистості. 

Проте, динамічність розвитку інноваційних перетворень в освіті обмежує час для 

ґрунтовних досліджень й аналізу наслідків та побічних явищ. Потужний  неоднозначний 

вплив комп’ютерних технологій на людину змушує більшість освітян зважено підходити до 

інформатизації власної діяльності. Ми не можемо ігнорувати вплив комп’ютерів на здоров’я 

та психіку людини. Непрофесійне застосування комп’ютерної техніки призводить до 

негативних результатів, відволікає учнів від навчального процесу, може викликати серйозне 

психічне захворювання як комп’ютерна залежність. Науковці різних галузей, таких як 

психологія, філософія, медицина активно проводять дослідження з метою нейтралізації 

негативного впливу.  Одночасно школи вирішують протиріччя: йти у ногу з прогресом і 

ризикувати психічним та фізичним здоров’ям наступного покоління, або чекати результатів 

досліджень і використовувати лише традиційні перевірені методики, таким чином прирікати 

випускників до некомфортного життя в інформаційному суспільстві. 

Існує третій шлях, який пропонує активне використання ІКТ за умови постійного 

комплексного контролю за станом навчального процесу і кожного його учасника. 

Організація такого контролю вимагає формування нових підходів та технологій 

управлінської діяльності.  

Науковою школою адаптивного управління, методологічною основою якої є теорія 

нестабільності, розроблені саме такі управлінські технології, які дозволяють в постійно 

змінюваних умовах ефективно відстежувати стан та розвиток навчального процесу від його 

початку і впродовж повного освітнього циклу, своєчасно помічати появу позитивних та 

негативних тенденцій, приймати обґрунтовані рішення і вживати доцільні корекційні заходи 

щодо спрямування цього процесу на бажаний результат.  

Найефективнішим механізмом реалізації таких підходів є освітній моніторинг 

організований за методом факторно-критеріального кваліметричного моделювання. Основні 

положення цього підходу було сформульовано доктором педагогічних наук професором 



Г. В. Єльниковою і неодноразово випробувано на практиці в ході всеукраїнських, 

регіональних та локальних експериментів. При мінімальних затратах часу та кадрових 

ресурсів цей підхід дозволяє прогнозувати розвиток та спрямовувати на досягнення 

запланованих параметрів інноваційні технології в умовах спонтанних змін як самої освітньої 

системи так і оточуючого навколишнього середовища. 

Отже метою даної статті є обґрунтування підходів щодо створення факторно-

критеріальної моделі дистанційного навчання. 

За  визначенням Г. В. Єльникової , модель – це еталон, зразок, ідеал об’єкта, де зібрані 

всі унормовані вимоги до його цілей, завдань, діяльності, продукту тощо. Іншими словами – 

це формалізоване подання бажаного результату[3]. 

Факторами в моделі діяльності освітніх об’єктів виступають суттєві обставини, що 

впливають на розвиток цих об’єктів. Кожний фактор характеризується критеріями, які є 

подальшою декомпозицією напрямів діяльності об’єкта і за якими можна однозначно 

встановити ступінь реалізації фактору. 

Оцінка критеріїв та факторів здійснюється у відповідності з кваліметричним підходом, 

тобто методом кількісної оцінки якісних змін. 

Перехід від кількісних вимірів до вимірів якості процесу підвищує вимоги до  методик  

вимірів. Ці методики  не повинні суперечити одна одній та бути співставимими[4]. 

Прикладом несумісності методик є порівняння вимірів результативності навчальної 

діяльності зроблених у середньому балі та відсотках навчання.  

Найбільш універсальним методом для поєднання різнопланових та різнорівневих 

показників є кваліметричний підхід, який дозволяє узгодити несумісні показники, 

перетворюючи їх на ступінь досягнення бажаного результату.  Цей підхід відповідає 

сучасній освітній парадигмі та основним концепціям освіти в Україні. Він практично 

реалізує особистісну орієнтацію навчального процесу, сприяє розвитку творчих здібностей 

та компенсує вплив зовнішніх факторів на об’єкт досліджень. Кваліметричний показник 

дозволяє коректно узагальнити інформацію на регіональному рівні не вимагаючи від 

підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів застосування спільної методики. 

Популярним напрямом інформатизації освіти сьогодні є дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання -  це інноваційна форма організації освітнього процесу що базується 

на широкому використанні комп’ютерних та комунікаційних технологій[1].  

Навчання за дистанційною формою в загальному вигляді має ті ж самі елементи, що й 

класична очна форма навчання, а саме: ті ж самі суб’єкти та об’єкти, етапи, кінцеву мету. На 

організаційно-підготовчому етапі здійснюється планування навчального процесу та ресурсне 

його забезпечення. На діяльнісному етапі реалізується безпосередня трансляція знань, умінь 

та навичок від викладача й джерел інформації до учня шляхом їх взаємодії. На контрольно-

аналітичному етапі реалізується функція встановлення рівня отриманих знань, умінь та 

навичок кожним учнем, аналізується ефективність навчального процесу, відповідність форм, 

методів, ресурсної бази й відбувається удосконалення системи навчання для її використання 

у наступному циклі.  

Проте, на якісному рівні  дистанційне навчання представляє нову форму організації 

освітнього процесу, який має власні особливості і вимагає нових підходів як до його 

організації, так і до управління ним. Під час моніторингу важіль уваги керівників закладами 

та установами освіти має переходити від кількісних показників(кількість встановлених 

комп’ютерів, навчених вчителів, створених ресурсів), до індикаторів якості забезпечення 

освітнього процесу, відповідності його вимогам сучасності та запитам споживачів освітніх 

послуг, розширення освітніх можливостей при забезпеченні здоров’язберігаючого 

комфортного режиму навчання.  

Таким чином, є необхідним вироблення нових факторів та критеріїв оцінки.. 

На організаційно-підготовчому етапі фактором визначення якості дистанційної 

навчальної системи є формування ресурсної бази. Особливістю дистанційної форми 

навчання є переважність самостійної роботи та асинхронність діяльності учнів. Тому ресурси 



дистанційного навчання формуються повністю на весь навчальний курс до початку його 

практичної реалізації і повинні відповідати запитам кожної потенційної особистості з 

різними інтересами, нахилами та  початковим рівнем готовності. Головними чинниками при 

цьому виступають науковість, повнота та доступність навчального матеріалу.  

За формою організації дистанційне навчання не обмежує викладача-автора 

дистанційного курсу рамками 45 хвилинного уроку, що створює умови для більш широкого 

використання мультимедійних, аудіо та відео матеріалів.  

Для організації вивчення теоретичного матеріалу можуть бути використані відео-

лекції. Лекція викладача записується на відеокамеру. Методом нелінійного монтажу вона 

може бути доповнена мультимедійними додатками, що ілюструють виклад лекції. Такі 

доповнення не тільки збагачують зміст, але й роблять її процес більш живим і привабливим 

для учнів. Безсумнівною перевагою такого способу викладу теоретичного матеріалу є 

можливість прослухати лекцію в будь-який зручний час, повторно звертаючись до найбільш 

важких місць. 

Достатньо поширені сьогодні мультимедійні лекції створені у вигляді презентації з 

використанням графіки, анімації, відео фрагментів та ін.  Для самостійної роботи над 

лекційним матеріалом можуть  бути використані або розроблені інтерактивні навчальні 

посібники з використанням мультимедіа, в яких теоретичний матеріал структурований так, 

що кожен учень може вибрати для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний 

темп роботи над курсом і спосіб вивчення, максимально відповідний психофізіологічним 

особливостям його сприйняття. Навчальний ефект у таких програмах досягається не тільки 

за рахунок змістовної частини і дружнього інтерфейсу, але й за рахунок використання, 

наприклад, тестуючих програм, що допомагають учню оцінити ступінь засвоєння ним 

теоретичного навчального матеріалу. Сучасні засоби та технології дозволяють зробити це та 

багато іншого.  

Проте, слід зазначити, що традиційні технології навчання перекладені на комп’ютерну 

основу часто виявляються не ефективними, трудо-, енерго-, здоров’я-затратними. Сучасна 

технологічна форма подання навчального матеріалу вимагає пошуку методологічно 

інноваційних підходів до опрацювання його змісту.  Навчальні функції комп'ютера 

реалізуються через комп'ютерні навчальні програми. Маючи різне призначення (теоретичний 

матеріал, тренажери, демонстратори, тести), ці навчальні програми володіють такою 

важливою загальною властивістю як інтерактивність.  Серед них особливе місце займають 

продуктивні методи, засновані на активній участі учня в навчальному процесі. Активні 

методи навчання за типом комунікацій між учителем і учнем відносяться до групи "багато 

багатьом" і підрозділяється на: рольові ігри, дискусійні групи, форум, проектні групи і 

т.п. Не зупиняючись на характеристиці цих методів, відзначимо, що в дистанційному 

навчанні вони можуть ефективно застосовуватися навіть у так званих віртуальних класах, 

коли учні розділені в часі і просторі. 

Основою реалізації цих методів є телекомунікаційні мережі та інформаційні технології 

мережевого навчання. 

Поняття "особистісно-орієнтоване навчання" припускає диференціацію та 

індивідуалізацію під час навчального процесу залежно від психолого-педагогічних 

властивостей учня. Це створює умови для суттєвого підвищення ефективності навчання.  

Проте, широку індивідуалізацію можливо досягти лише за рахунок створення в 

дистанційному курсі варіативних ресурсів, призначених для учнів різного рівня 

підготовленості, профільної спрямованості, вмотивованості.  

Наявність детально відпрацьованого дидактичного сценарію допоможе уникнути  

проблем низького рівня засвоєння навчального матеріалу під час самостійної роботи учня. 

Для цього В. Л. Шевченко пропонує розробляти в кожному дистанційному курсі систему 

тестового самоконтролю, результатом роботи якої повинно бути не тільки кількісна оцінка 

рівня засвоєння навчального матеріалу, а й забезпечення учня роз‘яснювальними 

матеріалами в залежності від виявленої проблеми[1]. Вчений пропонує ще на етапі розробки 



ресурсного забезпечення дистанційного навчання створювати багаторівневу систему 

роз‘яснювальних матеріалів, що зробить навчання дійсно особистісно зорієнтованим і 

дозволить підвищити ефективність навчального процесу для учнів з різним початковим 

рівнем готовності. Різнорівневим повинно бути також саме подання навчального матеріалу, 

яке  можливо за рахунок гіпертекстовості електронних документів або варіативності 

навчального плану.  

Мова викладання та форма подання  матеріалу,  наявність додаткових ресурсів, 

координуючі матеріали учителя  повинні відповідати віковій та цільовій аудиторії, на яку 

розрахований дистанційний курс. 

Реалізація вище задекларованих підходів можлива тільки на основі високих технологій 

навчання, побудованих на сучасних постійно обновлюваних комп'ютерних засобах і 

технологіях. Не всі учні мають відповідну техніку і, таким чином, ми ще на початковому 

етапі порушуємо принцип створення рівних умов для всіх учнів: і тих, хто має потужну 

комп‘ютерну техніку, і тих, хто такої техніки не має. Зважаючи на не доцільність відмови від 

сучасних постійно удосконалюваних технологій, ми можемо  віддавати перевагу  тим 

ресурсам, в яких матеріал подано на альтернативній основі, коли разом з 

високотехнологічними ресурсами є їх текстові аналоги. 

Дистанційне навчання в більшості проходить паралельно іншим навчальним процесам 

або навантаженню на основній роботі, що призводить до перевантаження учнів. Здоров’я 

людини є найбільшою цінністю, збереження якої гарантує нам Конституція України. Це 

накладає серйозні вимоги на структурування навчального матеріалу. Уникнути 

перевантаження можливо шляхом дозування навчального матеріалу, його поділу на 

дидактичні одиниці у відповідності до дидактичного сценарію[1]. Розрахунок навантаження 

учня під час навчання за дистанційною формою не повинен перевищувати вимоги 

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. Контроль за їх 

дотриманням повинен здійснюватися на етапі створення навчальних ресурсів. Значно 

зменшити шкідливі фактори впливу комп’ютерної техніки на здоров’я та психіку людини 

допоможе врахування рекомендацій психологів щодо використання кольорової гами подання 

матеріалу, комбінації текстової, візуальної та аудіальної форми, окремих методичних та 

психологічних прийомів. Принципи реалізації таких підходів  детально описані в 

методичних рекомендаціях[2]. 

Отже, на організаційно-підготовчому етапі головним фактором організації 

дистанційного навчання є створення ресурсної бази. Ми пропонуємо такі показниками  

якості: 

 повнота та науковість навчального матеріалу; 

 варіативність подання та можливість обирати індивідуальний навчальний 

маршрут ; 

 технологічна відповідність; 

 методологічна відповідність освітній меті та запитам цільової аудиторії; 

 дотримання здоров’язберігаючого режиму навчання з максимальною 

компенсацією шкідливих факторів.. 

Критерії кожного з визначених нами факторів можуть бути змінені з урахуванням 

можливостей та потреб освітньої організації або для врахування специфіки цільової 

аудиторії. Оцінку даних показників бажано доручити фахівцям із зазначених напрямів або 

особам, що мають значний досвід такої роботи.  

 Таким чином факторно-критеріальна модель дистанційного навчання на організаційно-

підготовчому етапі може мати  вигляд поданий на рис.1.  

Незважаючи на те, що технічні засоби навчання активно використовуються в 

навчальному процесі, вони є лише допоміжними дидактичними засобами. Визначальна роль 

у традиційному навчанні належить викладачеві - інтерпретатору знань(далі тьютору), роль 

якого посилюється на наступному етапі.  



На діяльнісному етапі головними фігурами та об‘єктами моніторингових досліджень 

виступає тьютор(викладач-координатор дистанційного курсу) та учні(ми маємо на увазі всі 

вікові, цільові, професійні категорії осіб, що навчаються дистанційно від молодших школярів 

до дорослих).  

Специфікою дистанційної форми навчання є віддаленість учня від тьютора. Це 

створює проблеми його однозначної ідентифікації під час навчальної діяльності, робить 

можливою симуляцію ним активної роботи та фальсифікацію власних навчальних досягнень. 

Тому, для якісного забезпечення навчального процесу необхідна організація підвищення 

рівня персоніфікації. Сьогодні стовідсоткових доступних технологій для такої ідентифікації 

система освіти не має. Ми можемо відносно оцінити рівень персоніфікації за наявністю в 

процесі навчання чатів-опитувань, скап-опитувань, інших форм дистанційного он-лайн  

спілкування тьютора з учнями та наявності очних фрагментарних форм контролю.  

 
Рис.1 Факторно-критеріальна модель стану готовності ресурсної  

бази дистанційного навчання 



Одночасно, роздільність дистанційного викладання нового матеріалу у часі та 

просторі надає тьютору значно ширші можливості щодо індивідуалізації роботи з учнями. 

Такі форми роботи можуть бути реалізовані через форуми, чати, систему обміну 

повідомлень. Показник кількості таких спілкувань може свідчити про особистісну 

спрямованість дистанційного курсу.  Зворотний зв'язок є основною формою навчальної 

взаємодії під час дистанційного навчання.  Його організація є важливою компонентою 

навчального процесу. Аналіз проміжних результатів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, яка проводиться автоматично у спеціалізованих системах організації дистанційного 

навчання, дозволяє оперативно керувати ним. Очевидно, що психологічна та інформаційна 

насиченість опосередкованого спілкування залежить від рівня технічних засобів, що 

використовуються при цьому. Але навіть при найдосконаліших засобах комунікацій 

використання традиційних методів навчання, заснованих на діалозі тьютора з учнем, не буде 

давати ефекту безпосереднього спілкування, не кажучи вже про багато разів зростаючу 

вартість такої технології. Одним з вирішальних факторів тут може виступати застосування 

комп’ютерних експертних систем та програм часткової автоматизації процесів 

консультування. Безперечним показником якості навчальної взаємодії всіх учасників 

дистанційного курсу є використання інноваційних технологій, відповідних технічному та 

організаційному забезпеченню навчального процесу. 

Керівництво дистанційним навчальним процесом включає в себе не тільки 

консультування учнів з предмету на всіх етапах навчальної програми та контролю якості 

засвоєння знань. Не менш важливою є виховна функція викладача. Освіта – це складний і 

багатогранний процес розвитку професійних і особистісних якостей,  і "живе" спілкування в 

процесі виховання особистості – основа існування людського суспільства. Безпосереднє 

спілкування тьютора та учня у дистанційному навчанні не повинно зовсім  

відмінятися. Дистанційна форма навчання не заперечує застосування очних консультацій для 

окремих учнів або груп з урахуванням їх потреб та можливостей. Як альтернатива є два 

варіанта часткової компенсації відсутності або нестачі в фізичному спілкуванні: 

 організація їхнього спілкування засобами мережевих технологій (телефонна 

розмова, електронна пошта, скайп-спілкування, обговорення в форумах, чатах, через 

організацію відео і звукових конференцій, вебінарів тощо), серед яких найбільш 

ефективними та максимально наближеними до очного є скайп-спілкування і відео 

конференція, хоча вони вимагають наявності певних технічних можливостей.   

 іншою формою організації спілкування тьютора з учнями є створення  системи 

підтримки і супроводу навчального процесу через залучення допоміжних тьюторів 

(викладачів - консультантів).  

Таким чином суттєвим фактором ефективності та якості організації безпосереднього 

процесу навчання може виступати наявність та якість організації системи підтримки. 

Пристосованість до комп'ютеризованого інформаційного середовища означає високу 

ступінь включеності в нього учнів. Показниками цього є активність навчальної діяльності 

учнів. Спеціалізовані системи організації дистанційного навчання, такі як WebCT, Black 

Board, Learning Space, Moodle, Learn eXact, Прометей, Openet.ru та інші забезпечені 

достатньо потужною системою моніторингу як діяльності учнів, так і діяльності тьютора. 

Використання такого середовища дозволяє автоматично без додаткових досліджень 

проводити моніторинг основних показників стану навчального процесу на етапі його 

здійснення. Автоматично заповнюється електронний журнал, формуються звіти про 

діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу, будуються графіки для наочного 

аналізу його стану. 

Загальним показником стану процесу ми можемо брати реалізацію в частках 

максимально допустимого часу роботи учня, показник своєчасності надання допомоги на 

його запити, показник реагування тьютора на суттєве зниження активності або припинення 

роботи учнів, реагування тьютора на зниження поточних результатів навчання. 



Не реалізовано автоматично в системах дистанційного навчання проте потребує уваги 

показник задоволеності учнів процесом навчання, психологічна комфортність, відповідність 

змісту та темпів навчання індивідуальним запитам, наявністю можливостей для розкриття 

творчого потенціалу. Поряд з електронним журналом, системою тестування та звітами про 

активність учнів під час навчання, в якості інструментарію для моніторингу повинні 

використовуватися анкети-опитувальники. 

Отже на діяльнісному етапі ми пропонуємо таку факторно-критеріальну модель (Рис. 

2):  

 
 

Рис.2 Факторно-критеріальна модель навчально-виховного процесу  

за дистанційною формою 

 

На контрольно-аналітичному етапі головним є встановлення ступеню 

результативності та досягнення мети дистанційного курсу. Єдиним об’єктивним показником 

результативності освітнього процесу є показник навчальних результатів учнів на вихідному 



контролі. Для узгодження оціночної методики та коректного порівняння результатів всіх 

трьох етапів дистанційного навчання вирахування його бажано у вигляді універсального 

кваліметричного показника за  формулою: 

                                                                                                                    

 
Де kn –кількість отриманих балів, що дорівнює  n; 

Vn – вагомість отриманого балу, що дорівнює – n. 

Вагомості балів визначаються у таблиці 1: 

Таблиця для визначення вагомості балів 

Таблиця 1 

1 бал має вагомість: 1/12=0,08; 7 мають вагомість: 7/12=0,58; 

2 бала мають вагомість: 2/12=0,16; 8 мають вагомість: 8/12=0,66; 

3 мають вагомість: 3/12=0,25; 9 мають вагомість: 9/12=0,75; 

4 мають вагомість: 4/12=0,33; 10 мають вагомість: 10/12=0,83; 

5 мають вагомість: 5/12=0,41; 11 мають вагомість: 11/12=0,92; 

6 мають вагомість: 6/12=0,5; 12 мають вагомість: 12/12=1. 

Специфіка цільової аудиторії при цьому може регулюватися іншим розподілом 

вагомостей або формою вихідного контролю. Так, для учнів з низьким рівнем навчальних 

досягнень вагомості балів з 5 до 7 можуть бути значно збільшеними, що дозволить отримати 

кваліметричний показник адаптований до їх можливостей з урахуванням державних 

стандартів. Стосовно форми вихідного контролю, для різних категорій учнів це може бути 

вихідне контрольне тестування, традиційна контрольна робота, звітування про одноосібне 

або групове виконання творчої роботи, проекту, участь у змаганнях, олімпіадах, іграх тощо.  

Аналіз отриманих результатів та виявлення причин що заважали або унеможливили її 

досягнення, аналіз ефективності використання мультимедіа в навчальному процесі,  форм 

навчальної та педагогічної діяльності створить умови для прийняття виважених рішень щодо 

удосконалення організації дистанційного курсу на всіх його етапах. 

Отримані узагальнені показники кожного з етапів навчання за дистанційною формою 

інтерпретуються як показник організації процесу(підготовчо-організаційного етапу), 

показник реалізації процесу(діяльнісного етапу) та показник результативності(контрольно-

аналітичного етапу).  Разом вони утворюють повну характеристику дистанційної форми 

навчання і дозволяють ефективно здійснювати корекцію. 

 

Узагальнюючи всі підходи та спираючись на власний досвід ми робимо такі 

ВИСНОВКИ: створення моделі дистанційного навчального середовища дозволить 

планово та ефективно підвищувати якість інноваційного навчального процесу, 

забезпечить збереження здоров’я учнів, нейтралізувати шкідливі фактори впливу, 

створить умови для розвитку та самореалізації кожної особистості, розкриттю її 

талантів, розвитку творчої активності, дозволить економне та раціональне 

використання ресурсів. 

Створена модель може бути взята за основу як універсальний зразок. Вона не є 

безумовно закінченою, статичною і має змінюватися в залежності від мети запровадження 

дистанційної форми навчання, особливостей закладу або установи освіти, контингенту учнів, 

змінами в технічній та методичній галузі, зростанням запитів споживачів освітніх послуг. 
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