
РозробкаРозробка комплексукомплексу питаньпитань дистанційноїдистанційної
освітиосвіти тата досвіддосвід впровадженнявпровадження елементівелементів

дистанційногодистанційного навчаннянавчання нана окремихокремих кафедрахкафедрах
НТУУНТУУ ��КПІКПІ��

Доповідь присвячена трьом взаємопов�язаним питанням:
� Технології дистанційного навчання і їх використання у навчальному

закладі;
� Напрями і результати діяльності Українського центру дистанційної

освіти Національного технічного університету України �КПІ� в контексті
створення Системи дистанційної освіти в Україні;

� Досвід впровадження елементів дистанційного навчання на окремих
кафедрах НТУУ �КПІ�.



ДистанційнеДистанційне навчаннянавчання --
цеце навчаннянавчання зз використаннямвикористанням телекомунікаційнихтелекомунікаційних мережмереж ��

ІнтернетІнтернет, , ІнтранетІнтранет, , корпоративнихкорпоративних мережмереж..

Технології дистанційного навчання:
� Педагогічні технології дистанційного навчання �
це технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі
студентами з використанням телекомунікаційного зв�язку та методології
індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним
матеріалом, представленим у електронному вигляді.

� Інформаційні технології дистанційного навчання �
це технології створення, передачі і збереження навчальних
матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного
навчання за допомогою телекомунікаційного зв�язку.



ЯкЯк здійснюєтьсяздійснюється дистанційнедистанційне навчаннянавчання??

МісцеМісце знаходженнязнаходження підпід часчас навчаннянавчання

студент

вдома на робочому місці

у комп�ютерному 
класі локального 
центру ДН

у будь-якому 
місці, де є 

комп�ютер і вихід
до Інтернет

викладач

вдома у навчальному 
закладі



ХарактерХарактер звзв��язкуязку студентастудента зз викладачемвикладачем

асинхронний
(off-line)

електронне 
листування

(e-mail)
форум

синхронний
(on-line)

дискусії

семінари

конференції:
�відео
�голосові



ЧасЧас навчаннянавчання

Очні елементи навчання:
� реєстрація слухачів;
� одержання інструкцій щодо технологій дистанційного навчання;
� лабораторні сесії (для окремих навчальних програм);
� екзаменаційні сесії (іспити, заліки);
� захист дипломних проектів (робіт).

в режимі off-line

за вибором
студента

за графіком, 
запропонованим

викладачем

в режимі on-line



ПослідовністьПослідовність навчальногонавчального процесупроцесу

СТУДЕНТ
� доступ до навчальних дистанційних
курсів (одержання паролю);

� вивчення модулю курсу;
� виконання практичних завдань, 
вправ, тестів;

� участь у форумі, тематичній 
дискусії (семінари, конференції);

� вивчення наступного модулю...;
.
.
.
� виконання курсової роботи

(паралельно з вивченням модулів);
� складання іспитів (заліків)

ВИКЛАДАЧ
� консультації, відповіді на 
запитання;

� контроль та оцінювання 
виконання практичних 
завдань, вправ, тестів;

� проведення форумів, 
тематичних дискусій
(семінарів, конференцій);

� перевірка та оцінювання 
курсових робіт;

� проведення іспитів.



Що необхідно для реалізації дистанційного Що необхідно для реалізації дистанційного 
навчання у навчальному закладінавчання у навчальному закладі

� організаційне  забезпечення;
� фінансове забезпечення;
� програмне-технічне забезпечення;
� методичне забезпечення (дистанційні курси).

� операційна система;
� програмне забезпечення 
виходу до Інтернет;

� платформа 
дистанційного навчання.

комп�ютерне 
обладнання

мережеве 
обладнання

програмне 
забезпечення

� сервер;
� робочі станції 
розробників курсів;

� комп�ютери для 
викладачів.

ПРОГРАМНОПРОГРАМНО--
ТЕХНІЧНЕТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ЕтапиЕтапи створеннястворення дистанційного курсудистанційного курсу

� розроблення методичного наповнення курсу в електронному 
вигляді;

� адаптація педагогічних технологій навчання до конкретного курсу;
� конвертування матеріалів курсу в інтернет-форму у відповідній 

дмстанційній платформі з використанням гіпертекстових
документів, мультимедійних засобів, Java-аплетів тощо;

Команда, яка розробляє курс
� менеджер курсу (методист);
� викладач;
� розробник інтернет-версії курсу;
� системний адміністратор.



ЗавданняЗавдання тата результатирезультати діяльностідіяльності УкраїнськогоУкраїнського
центруцентру дистанційноїдистанційної освітиосвіти НТУУНТУУ ��КПІКПІ�� вв контекстіконтексті
створеннястворення СистемиСистеми дистанційноїдистанційної освітиосвіти вв УкраїніУкраїні..

Чи потрібнаЧи потрібна Система ДО в Система ДО в УкраїніУкраїні??
Спільні для всіх ВНЗ проблеми щодо впровадження і використання ДН:

� відсутність нормативно-правової бази;
� суттєве відставання якості телекомунікаційних мереж і висока їх 

вартість;
� відсутність скоординованих дій ВНЗ у застосуванні дистанційних 

технологій та в розробленні дистанційних курсів;
� відсутність загальних підходів до програмно-технічного 

забезпечення;
� непідготовленість кадрів до дистанційних технологій (особливо 

педагогічних);
� не сформований український ринок дистанційного навчання, і як 

наслідок � захоплення ринку освітніми послугами інших держав;
� відсутність державного фінансування.



КомплекснийКомплексний підхідпідхід додо розврозв��язанняязання
проблемпроблем ДОДО нана державномудержавному рівнірівні

Створення і розвиток Системи дистанційної освіти в Україні

Ідеологія Системи ДО, 
що базується на стандартизації і 

уніфікації складових ДН
Прототип ідеології
ідеологія сучасних 

інформаційних і 
телекомунікаційних 

технологій, що 
використовують 

спільні, узгоджені 
протоколи та 

стандарти для 
обробки інформації.

програмно-технічне забезпечення
(розроблення і застосування 
дистанційних курсів в одній

платформі ДН або в платформах 
сумісних між собою)

методичне наповнення 
дистанційних курсів 

(структура, педагогічні 
прийоми, системи

контролю)

технічна реалізація курсів 
(оформлення, інтерфейс, навігація)



СтандартизованіСтандартизовані підходипідходи додо ДНДН дозволятьдозволять::
� створити електронну бібліотеку дистанційних курсів;
� скоротити часові, кадрові та фінансові витрати на ДН;
� використати можливості потужної системи передачі інформації, якою для

університетів є комп�ютерна мережа УРАН (URAN � Ukrainian Research and 
Academic Network);

� інтегруватись в дистанційну освіту Європи та світу.
карта України з 
вузлами УРАН

Реалізація другого 
етапу:

Чернігів
Запоріжжя
Луганськ
Івано-Франківськ
Суми

Вінниця
Горлівка
Житомир
Кіровоград
Кременчук
Кривий Ріг
Луцьк
Макіївка
Маріуполь
Миколаїв

Полтава
Рівне
Севастополь
Северодонецьк
Тернопіль
Ужгород
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці

Планується



ГоловніГоловні документидокументи щодощодо створеннястворення
СистемиСистеми дистанційноїдистанційної освітиосвіти вв УкраїніУкраїні
� Доручення Прем�єр-Міністра України від 5 жовтня 2000 р.;
� Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена
Міністром освіти і науки України 20 грудня 2000 р.;

� Наказ про створення Координаційної ради Міністерства освіти і науки
України з питань дистанційної освіти від 26.02.2001р. № 91;

� Проект Програми розвитку дистанційної освіти в Україні на 2002-2004р;
� Проект Постанови Кабінету Міністрів України �Про затвердження
Програми розвитку дистанційної освіти в Україні на 2002-2004р.�

З Концепції витікає � кожний ВНЗ може увійти у 
СДО як регіональний, базовий або локальний центр

Регіональні центри �
у ВНЗ � регіональних 

вузлах УРАН

Базові центри �
у ВНЗ, провідних за 

фаховими напрямками

Локальні центри � ВНЗ; 
філіали; навчально-

консультаційні центри



Український центр дистанційної освітиУкраїнський центр дистанційної освіти
В контексті розвитку Системи дистанційної освіти в Україні

функціонує УЦДО �НТУУ �КПІ, створений Міністерством освіти і
науки України 7.07.2000 року

Напрями діяльності Результати

�Участь у підготовці
документів, що
стосуються СДО

� Концепція
� Програма
� Завдання Програми
� Методичні рекомендації щодо:

� розроблення дистанційних
курсів;

� програмно-технічного
забезпечення ДН;

� менеджменту в ДН.



Український центр дистанційноїУкраїнський центр дистанційної освітиосвіти
НапрямиНапрями
діяльностідіяльності

РезультатиРезультати

�Розроблення та
адаптація
найбільш
ефективних
інформаційно-
навчальних
програмних
засобів

Інстальована та адаптована програмна
платформа ДН � Lotus LearningSpace.
В розробці програмна платформа � Симург.
Програмні емулятори для курсів технічної
спрямованості
Програмні модулі інтерактивного спілкування.
Програмні модулі для аудіо-підтримки мовних курсів

�Розроблення
дистанційних
курсів

5 - з інформаційних технологій (6 у розробці)
5 - з іноземних мов (у розробці)
25 - з економічних дисциплін спільно з
Міжнародним університетом фінансів



Український центр дистанційноїУкраїнський центр дистанційної освітиосвіти
НапрямиНапрями діяльностідіяльності РезультатиРезультати

�Підготовка кадрів для СДО: 
викладачів,
методистів, менеджерів,
програмістів, системних
адміністраторів

212 слухачів курсової підготовки з 79 
навчальних закладів України

� Розроблення і апробація
дистанційних технологій
навчання

Спільно з Міжнародним університетом
фінансів за програмою другої вищої
економічної освіти другий рік ведеться
навчання студентів за дистанційною формою

� Взаємодія і допомога ВНЗ
України

Угоди про співробітництва з 18 навчальними
закладами

� Участь у міжнародних
проектах

4 міжнародні проекти



ВпровадженняВпровадження елементівелементів дистанційногодистанційного
навчаннянавчання нана окремихокремих кафедрахкафедрах НТУУНТУУ ��КПІКПІ��

На чотирьох кафедрах НТУУ �КПІ� створені лабораторії УЦДО:
� Кафедра спеціалізованих комп�ютерних систем (лабораторія УЦДО з питань інформаційних 

технологій)
� в розробці 4 дистанційні курси.

� Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (лабораторія УЦДО з питань розробки і 
дослідження тестуючих та експертних систем і їхнього впровадження у навчальний процес)

� 6 курсів інженерної спрямованості;
� віртуальна навчальна система �Основи метрології�.

� Факультет лінгвістики (лабораторія УЦДО розробок дистанційних курсів іноземних мов)
� 1 курс англійської мови ( 2 � в розробці);
� 1 курс французької мови ( в розробці).

� Інженерно-фізичний факультет (лабораторія УЦДО підготовки дистанційного навчання 
іноземних студентів) 

� 1 курс з фізики (доопрацьовується).

На кафедрах інстальоване і підтримується програмне забезпечення Lotus Notes Domino та Lotus LearningSpace.
Повні курси і окремі елементи впровадження у навчання студентів очної форми; відпрацьовуються навчальні
технології.









Система дистанционного обучения лаборатории метрологии
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