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В роботі розглянуто проблему інформатизації вищих навчальних
закладів.
Також
показано
можливість
розширення
комплексу
інформаційних систем НУ «Львівської політехніки» за допомогою
впровадження інформаційної системи для студентів.
Ключові слова: інформатизація, інформаційна система, інтеграція
даних.
In this article problem of informatization of higher educational establishment
are described. Possibility of extension of a complex of information systems of NU
«Lviv Polytechnic» by means of introduction of an information system for students
is also shown.
Keywords: informatization, information system, data integration.
Вступ. Управління складними соціально-економічними та технологічними
об'єктами на сьогодні немислиме без широкого використання потужних
інформаційних систем – автоматизованих, а подекуди й повністю автоматичних
комп'ютеризованих комплексів, які здатні оперативно й ефективно обробляти
значні потоки інформації, що циркулюють у цих об’єктах. Сучасний вищий
навчальний заклад (ВНЗ) з інформаційної точки зору також є складною
ієрархічною системою з розгалуженими інформаційними зв'язками між
елементами та значним обсягом інформаційних потоків у них.
Однією з найважливіших умов успішного функціонування будь-якого ВНЗ
є ефективний обмін інформаційними потоками між підрозділами університету,
тобто наявність автоматизованих систем збору і обробки даних. На сучасному
етапі склалася невідповідність між чинною системою управління навчальним
процесом у ВНЗ та новітніми вимогами щодо її вдосконалення. Незважаючи на
досить сучасну обчислювальну базу, що мають більшість навчальних інститутів
і деканатів ВНЗ, процеси інформаційного обміну застарілі й не оптимальні, або
узагалі відсутні. Працівникам деканатів доводиться виконувати величезний
обсяг рутинної роботи з обліку та обробки зростаючих обсягів даних, що
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негативно позначається на продуктивності праці в організаційних підрозділах
ВНЗ та створює несприятливі умови для ефективної роботи персоналу. Щоб
вирішити цю суперечність, дедалі ширшого застосування набувають
комп’ютеризовані інформаційні системи, які дають змогу автоматизувати і
впорядкувати цю сферу діяльності, раціоналізувати інформаційні потоки у ній
та розвантажити персонал закладів освіти від одноманітної рутинної роботи.
Останнім часом виконано чимало досліджень з питань удосконалення
навчального процесу, таких як створення автоматизованих систем контролю
якості навчального процесу, розвитку та інформатизації ВНЗ. Зокрема,
дослідник Кравчина О.Є. стверджує, що одним із методів удосконалення
системи управління освітою є впровадження новітніх інформаційних систем
[1]. Проблемі використання інформаційних технологій в освіти присвячені
праці Бикова В.Ю., Жалдака М.І., Ракова С.А., Гуржія А.М., Жука Ю.О.,
Трегубенко І.Б. та інших.
Інформаційні системи для управління ВНЗ. В Україні було реалізовано
низку систем для управління ВНЗ. Найвідомішими серед яких є пакет програм
«Деканат», розроблений ПП «Політек-СОФТ» та автоматизована система
управління навчальним процесом для ВНЗ усіх рівнів акредитації «ВНЗ»,
розроблена у НДІ прикладних інформаційних технологій.
У цьому контексті розробкою та впровадженням інформаційних систем
автоматизації та моніторингу діяльності навчальних закладів, дослідженням
проблем, пов’язаних з управлінням навчальним процесом в Україні,
займаються Бєляєв Ю.І., Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є. (Херсонський
державний університет), Чередниченко О.Ю. (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»), Хохлова В.Ю.
(Національний технічний університет України КПІ), Мокін Б.І. та Мокін В.Б.
(Вінницький національний технічний університет) та інші [2 – 3].
Однак огляд наявних систем показує, що всі інформаційні задачі у них
розв’язані достатньо повно, проте більшість з них призначені для працівників
ВНЗ та практично у жодній з них не передбачено додатка для студентів. Це
викликане передусім тим, що така задача вимагає дуже старанного
опрацювання технічного завдання на розробку відповідної автоматизованої
системи, яка повинна отримувати актуальну і несуперечну інформацію з інших
інформаційних систем, а також забезпечувати захищеність отриманих даних та
витримувати навантаження великою кількістю користувачів.
У вітчизняній літературі практично відсутні дані щодо наявності
інтегрованих систем автоматизованого управління ВНЗ або щодо реальних
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спроб і досягнень в інтеграції різних автоматизованих засобів для вирішення
окремих задач в цілісну систему управління навчальним процесом в
університеті.
З урахуванням того, що у системі вищої освіти в Україні відсутня
загальновизнана концепція побудови систем автоматизованого управління ВНЗ,
а широка автономія університетів у царині планування та управління
навчальним процесом робить неможливим впровадження систем, розроблених
у інших ВНЗ без істотних переробок та налаштувань, у Львівській політехніці
протягом тривалого часу здійснюється опрацювання, впровадження та
експлуатація власних інформаційних засобів для розв’язання цих задач,
апробація запропонованих підходів та вирішень в умовах великого
багатопрофільного університету. Комплекс даних інформаційних систем
складається з 5 програмних засобів – «Абітурієнт», «Навчальні плани»,
«Деканат», «Розклад», «Випускник-працевлаштування» [4], – які взаємодіють
між собою, таким чином охоплюючи більшість ключових напрямків і процесів
діяльності університету.
Мета та призначення інформаційної системи для здійснення
моніторингу успішності студентів НУ «ЛП» (IC «Студент»). Метою
реалізації ІС «Студент» є: розширення комплексу інформаційних систем НУ
«ЛП»; підвищення продуктивності роботи персоналу ВНЗ; поліпшення
комунікацій між студентами та працівниками ВНЗ.
Основне призначення системи – надання студентам віддаленого доступу
до власної особової інформації та інформації про їхню успішність.
Інтеграція ІС «Студент» із функціонуючими інформаційними
системами НУ «ЛП». Розробка нової інформаційної системи для ВНЗ також
викликає появу такої задачі, як інтеграція, оскільки, як уже зазначалося вище,
університетом розроблено ряд інформаційних систем, які повинні
обмінюватися між собою інформацією. Загалом можна виділити такий ряд
основних проблем, які приводять до виникнення завдання інтеграції даних:
−
неоднорідність програмного середовища;
−
розподілений характер університету;
−
відсутність використання єдиних засобів аутентифікації та
авторизації користувачів;
−
підвищені вимоги до безпеки даних;
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−

потреба в ефективному зберіганні й опрацюванні дуже великих
обсягів інформації [4].
Таким чином, проаналізувавши програмний комплекс систем НУ «ЛП»,
можна представити схему їх взаємодії між собою (рис. 1), яка дозволяє
наглядно представити процес здійснення інтеграції даних ІС «Студент»
(синім кольором позначений
існуючий функціонал програмного
комплексу,
а
червоним
–
розроблюваний).
База
даних
про
успішність
студентів.
Вирішення задачі інтеграції
даних ІС «Студент» із
даними
ІС
«Деканат»
безпосередньо включає в
себе створення придатної
для цього бази даних (БД).
Тому при проектуванні
такої БД було враховано
структуру
БД,
що
використовується у системі
«Деканат».
Рис. 1. Схема взаємодії інформаційних систем
Таким чином, створена НУ «ЛП»
БД складається з 35 таблиць: 6 головних таблиць та 29 допоміжних. В цих
таблицях зберігається інформація про всіх персон, ідентифікованих в БД, всіх
студентів, їхні індивідуальні навчальні плани, відомості про здані ними
дисципліни, їхні рейтинги та додаток до диплому.
Особливості створеної системи. ІС «Студент», як і інші інформаційні
системи НУ «ЛП», має клієнт-серверну архітектуру. Програмно систему
реалізовано у вигляді веб-орієнтованого додатка, який не потребує
попереднього встановлення на комп’ютер користувача, а лише наявності веббраузера. Дані, якими оперує система містяться у відповідній БД, яка описана
вище. Для захищеності даних у
системі передбачена аутентифікація
користувачів за допомогою протоколу LDAP, що також дозволяє оптимізувати
обсяг даних, необхідних для збереження у створену БД.
Можна виділити такі основні функціональні можливості системи для
студента:
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−
аутентифікація
за
попередньо
отриманими логінами
і паролями;
− відображення
особової інформації
(рис. 2);
− відображення
інформації
про
індивідуальні
навчальні плани та
Рис. 2. Приклад сторінки з особовими даними
їх виконання;
студента
− відображення
рейтингів (загального та семестрових);
− відображення додатку до майбутнього диплому.
Висновки. Отже, одне із завдань, що стоїть перед сучасним ВНЗ, – це
підвищення ефективності його роботи. Одним із шляхів вирішення цієї задачі є
автоматизація і створення інформаційного середовища, яке з одного боку, надає
доступ до необхідної користувачам актуальної, несуперечливої і повної
інформації, з іншої – є необхідним інструментом діяльності співробітників вузу
та інформаційним джерелом для студентів.
Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ
поділяються на два основні типи – комерційної та індивідуальної розробки.
Системи комерційної розробки є досить потужними і масштабованими, проте
всі дані, якими оперує така система зберігаються на віддаленому сервері,
доступ до якого відсутній для ВНЗ. Також подібні системи є доволі
громіздкими, з безліччю надлишкового функціоналу і як наслідок доволі
незручним інтерфейсом користувача. Тому більшість сучасних ВНЗ надають
перевагу розробці власної системи. При цьому вони позбуваються недоліків
комерційних систем, та, аналізуючи існуючі напрацювання, створюють системи
більш орієнтовані на локальне використання та із збалансованими
функціоналом та зручністю використання.
Проте жоден із цих типів систем не є досконалим. На прикладі комплексу
інформаційних систем НУ «ЛП» була встановлена потреба в розробці
додаткової системи для студентів.
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Таким чином, розроблена система дасть змогу розширити програмний
комплекс для автоматизації навчального процесу у НУ «ЛП», поліпшити його
інформатизацію та підвищити продуктивність комунікацій між студентами та
працівниками університету.
1.

2.

3.

4.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
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В статті розглянуто організаційно-технічні вимоги та методи
впровадження в навчальний процес сучасних технологій документообігу та
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обліку даних навчального закладу, реалізація та впровадження яких
дозволить вирішити питання підвищення якості освітнього процесу,
управління навчальними процесами на новому рівні, забезпечити
інформаційну підтримку прийняття рішень з урахуванням мережних
інформаційних технологій, власне на базі інформаційного документообігу,
автоматизованої обробки і відображення даних.
Ключові слова: документообіг, інформаційні системи, управління
внавчальним закладом.
Вступ.Найважливішим чинником розвитку інформаційного суспільства є
знання, які представлені у вигляді інформаційних ресурсів, а також
інформаційні технології (ІТ) – методи, системи, засоби їх обробки. В сучасних
умовах підвищення якості освіти у вищій школі займає лідируючі позиції, тому,
що це майбутнє нашої держави.[1] Рейтинг сьогодення з якості освіти учбового
закладу визначається його можливостями до доступу, зберігання і якісного
оброблення інформації, а також грамотного використання інформаційних
технологій.[2] При цьому проблеми керування вищим навчальним закладом
набувають першорядного значення, а створення інформаційно-аналітичної
системи керування вузом та інтеграція її до державної інформаційної системи
повинна стати одним з пріоритетних напрямів у діяльності університету.
Вирішення проблеми керування вузом неможливе без комплексної
автоматизації на основі сучасної корпоративної інформаційної системи.
Більшість університетів провідних країн світу працюють з подібними
системами. Використовуючи дані інформаційні системи дозволяє не тільки
підвищити ефективність керування за рахунок автоматизації різних галузей
діяльності університету, але підвищити якість освітнього процесу в
університеті.
Постановка задачі. Необхідність впровадження сучасних інформаційних
систем документообігу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) у цей час не
викликає сумнівів ні в адміністрації, ні в співробітників підрозділів і служб
ВНЗ. Однак, очевидно, що час локальних версій систем (наприклад, у
масштабах факультету) пройшов, і мова йде про створення повно
функціональних інформаційних систем документообігу (ІСД), що дозволяють
получити обмін інформацією між всіма підрозділами вузу (деканати, кафедри
факультетів, бухгалтерія, приймальна комісія, відділ кадрів й ін.).
Метою наукових досліджень автора є розробка та впровадження новітніх
технологій в сучасні (ІДС) і обліку даних всіх навчальних підрозділів, як
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основних підрозділів ВНЗ, що відповідають за якість процесу освіти та
кінцевий результат фахової підготовки спеціалістів. Дані питання необхідно
вирішити ґрунтуючись на організаційні, організаційно-технічні та освітньосоціальні вимоги та стандарти системи вищої освіти.
Аналіз організаційно-технічних вимог та методів. Застосування нових
інформаційних технологій дозволяє вирішити завдання управління вузом на
якісно новому рівні, забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень з
урахуванням мережних інформаційних технологій, власне на базі
інформаційного документообігу, автоматизованої обробки і відображення
даних, а також на платформі сучасних інструментальних програмних засобів.
Організаційна структура ІДС визначає чотири рівня користувачів:

0 рівень – керівництво, як основний споживач узагальненої
інформації про діяльність ВУЗу;

І рівень – приймальна комісія, як первісне джерело даних про
студентів, та навчально-методичний відділ, як основний плануючий підрозділ
для навчального процесу;

ІІ рівень – підрозділи, які безпосередньо відносяться до
навчального процесу – інститути, факультети та кафедри;

ІІІ рівень – підрозділи які забезпечують навчальний процес –
бібліотека, відділ керування персоналом, бухгалтерія та ін.
По ступеню впливу на учбовий процес запропоновано розділити
користувачів ІДС на п'ять рівнів наступної ієрархічної структури:


0 рівень – керівництво НАУ, як джерело керівного впливу на

підлеглих;
І рівень – загальноуніверситетські підрозділи, такі, наприклад, як
бібліотека, навчально-методичний відділ, приймальна комісія та ін.;

ІІ рівень – підрозділи, що мають вищий рівень самостійності в
межах університету: інститути, ліцеї та коледжі та ін.;

ІІІ рівень – факультети;

IV рівень – кафедри.
В додатковий V рівень можна віднести відокремлені підрозділи та центри
університету, якщо вони існують в даному учбовому закладі.[5]Ця ієрархічна
структура може бути відображена наступним чином:
Існують три шляхи створення та розгортання таких інформаційнодовідкових систем (ІДС):
 побудова ІДС на основі ERP-систем (Axapta, SAP R3 й ін.);
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 придбання розповсюджених програмних продуктів у даній області;
 розробка, впровадження і супровід власних прикладних програмних
комплексів ІДС.

Однак, при виборі зазначених підходів, адміністрація університету
повинна брати до уваги наступні принципові вимоги та положення:
 ІДС повинна мати повно функціональний характер та автоматизувати всі
основні напрями освітнього процесу ВНЗ, а також забезпечувати організацію
вільного доступу всіх клієнтів системи (адміністрації, викладачів, студентів,
аспірантів, тощо) до інформаційних ресурсів та баз даних й знань, згідно
визначеної політики безпеки. В іншому випадку, існує наявність одержати
небезпечний варіант : "часткової" автоматизації, без можливості її інтеграції до
інших факультетських або університетських інформаційних ресурсів;
 в основі ІДС повинна лежати єдина (можливо, розподілена) база даних та
знань, створена на основі однієї з комерційних багато платформних СКБД
(Oracle, Іnformіx, DB2 й ін.);[3]
 ІДС повинна забезпечувати єдиний інформаційний простір всіх
підрозділів ВНЗ - факультетів (деканатів, кафедр), служб на базі розробленої
системи вимог та стандартів, щодо інформатизації навчального процесу й
створення навчальних інформаційних ресурсів;
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 пильна увага при розробці ІДС повинна бути приділена питанням
інформаційної безпеки навчальних ресурсів (розробка й впровадження політики
безпеки згідно стандартам ISO, розмежування прав доступу, використання
захищеного протоколу передачі даних, виділеного з'єднання через VPN-сервер
між віддаленими клієнтськими місцями й локальною мережею, у якій
розміщені інформаційні ресурси, створення демілітаризованих зон й зон
інформаційної довіри, тощо.);
 ІС повинна містити в собі додатки різної природи (Wіndows-додатки,
Web-додатки, тощо ), виходячи з характеру визначених завдань процесу
навчання з урахуванням єдиної системи вимог та стандартів освітньої
діяльності університету.
Технічні вимоги до розробки та впровадження ІДС:
 з огляду на істотні обсяги інформаційних потоків, розроблювальна ІДС
повинна базуватися на високопродуктивному серверному встаткуванні (бажано
сервери RІSC), що забезпечують високу надійність всієї системи і можливість
резервування даних;[3]
 для забезпечення надійного зберігання інформації повинна бути
передбачена багаторівнева система архівація даних з використанням сучасних
технологій й апаратно-програмного забезпечення;
мережне й комунікаційне встаткування, використовуване для побудови
інформаційної мережі, повинне забезпечувати високу швидкість передачі
даних, сегментацію мережі, високу доступність послуг, а також підвищену
відмово-стійкість. Комутаційне встаткування повинне забезпечувати
фільтрацію трафіку мережі на рівні адрес і мережних протоколів (PІХ
Fіrewall).[4]
Організаційні вимоги, щодо розробки та впровадження ІДС:
 при проектуванні ІС повинні бути ретельно проаналізовані й
формалізовані всі управлінські, освітні й бізнес-процеси конкретизованого
ВНЗ. Можливе внесення змін в існуючі бізнес-процеси з урахуванням
впровадження ІДС;
 повинен бути виконаний великий комплекс робіт з упорядкування
документообігу, виробленню й узгодженню внутрішніх положень і стандартів.
 впровадження ІДС повинне носити поетапний характер. Здійснювати
впровадження й наступний супровід ІДС повинен спеціалізований підрозділ,
що займається питаннями розвитку інформаційних технологій в освітньому
процесі ВНЗ;
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 характер роботи з будь-якою інформаційною системою вимагає істотних
зусиль по підготовці кінцевих користувачів системи, допомоги в її освоєнні й
наступній роботі з нею;
 адміністрація ВНЗ повинна приймати безпосередню діяльну участь у
процесі координації робіт над створенням і впровадженням ІДС. [3]
Використання ІДС ставить метою рішення таких завдань, як: оптимізація й
стандартизація документообігу підрозділів, автоматизація всіх основних
функцій університету, а також налагоджене забезпечення інформацією відділів
і служб, взаємодіючих з деканатами та інститутами.
Виконання зазначеної роботи повинно забезпечити розробку єдиного
підходу до формування моделі інформаційно-довідкових ресурсів університету.
В світлі вирішення цих питань, інформаційна система документообігу повинна
задовольняти наступним вимогам:
- застосовувати сучасні інформаційні технології та програмні продукти;
- мати чітку та логічну структуру обміну інформаційними потоками, яка
відповідає структурі навчального підрозділу;
- мати розвинуту систему навігації, що забезпечує швидкий доступ
користувача до необхідних інформаційних ресурсів, баз даних та знань;
- забезпечувати
максимальну
однорідність
(стандартизованість)
представлення однотипної інформації;
- мати механізми захисту від несанкціонованого доступу до інформації, її
модифікації, а також забезпечувати гарантії безперервності навчальних
процесів;
- забезпечувати розмежування доступу до інформаційних ресурсів й послуг
системи у відповідності до заданої політики безпеки;
- забезпечувати динамічну перебудову основних параметрів та
характеристик системи з урахуванням розвинення й інтеграції, а також для
адаптації до структур будь-якого навчального підрозділу.[5]
Висновки. Таким чином, на базі проведених наукових досліджень та
аналізу визначені організаційно-технічні вимоги та методи впровадження в
навчальний процес сучасних технологій документообігу та обліку даних
навчального закладу Реалізація та впровадження даних систем дозволить
вирішити питання підвищення якості освітнього процесу, управління
навчальними процесами на новому рівні, забезпечити інформаційну підтримку
прийняття рішень з урахуванням мережних інформаційних технологій, власне
на базі інформаційного документообігу, автоматизованої обробки і
відображення даних.
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Розглянуто особливості системи централізованого незалежного
тестування (ЦНТ), яка впроваджується в Полтавському університеті
економіки і торгівлі. Розкрито структуру системи, визначено роль і місце у
системі інструментальних засобів комп’ютерного тестування – систем
OpenTEST і Moodle. Показані особливості спеціалізованої комп’ютерної
аудиторії для проведення тестування.
Ключові
слова
–
комп’ютерне
тестування,
інструменти
комп’ютерного тестування, оцінювання рівня знань студентів, поточний і
підсумковий контроль.
The features of centralized independent testing system, is being implemented
in Poltava University of Economics and Trade are considered in the article. The
structure of the system, the role and the place in the computer-based testing tools of
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the systems OpenTEST and Moodle are described. The peculiarities of specialized
classroom for computer testing are given.
Keywords – computer testing, computer testing tools, assessment of students'
knowledge, monitoring and summative assessment.
Вступ. Однією із важливих задач, пов’язаних з організацією навчального
процесу у вищому навчальному закладі, є оцінка рівня знань студентів. Кожний
засіб діагностики, який використовується сьогодні, має як переваги так і
недоліки, що у значній мірі впливають на результати контролю. Застосування
таких найбільш поширених форм контролю, як усні та письмові контрольні
роботи, реферати, колоквіуми призводить до значних витрат навчального часу,
породжує пасивність студентів під час слабких відповідей на екзамені. На
традиційних усних екзаменах викладач лише на основі відповіді на питання
одного білета, який містить дуже незначну частину програми, мусить судити
про рівень засвоєння студентом всієї навчальної дисципліни. Крім того, на
об'єктивність оцінок великий вплив мають особисті риси та суб'єктивізм
викладачів, а сама процедура екзамену створює значне навантаження на
психіку студентів та негативно впливає на стан здоров'я [1]. Серед засобів
контролю знань студентів, найбільш об'єктивним вважається комп’ютерне
тестування.
Основна частина. Сучасна система освіти характеризується інтенсивним
розвитком теорії і практики комп'ютерного тестування, яке стає невід'ємною і
важливою складовою інформаційного середовища будь-якого освітнього
закладу. Саме тому, керівництвом Полтавського університету економіки і
торгівлі (ПУЕТ)
прийнято
рішення
про
впровадження
системи
централізованого незалежного тестування (ЦНТ). Під системою ЦНТ будемо
розуміти сукупність банків тестових завдань, науково обґрунтованих методів їх
створення, організаційно-методичних заходів, які визначають процедуру
тестування та елементів інфраструктури, що забезпечують її проведення.
Систему ЦНТ в ПУЕТ започатковано з урахуванням досвіду експлуатації
системи безперервного комп’ютерного тестування в Азербайджанському
державному економічному університеті (м. Баку), яка діє вже кілька років і
довела свою високу ефективність в об’єктивності оцінювання знань студентів.
В якості інструментів комп’ютерного тестування використовуються
системи OpenTEST і Moodle. Протягом тривалого терміну оцінювання рівня
знань студентів
в університеті здійснювалося за допомогою системи
комп’ютерного тестування OpenTEST [2]. За роки експлуатації системи
18

OpenTEST науково-педагогічними працівниками кафедр розроблено пакети
тестів для студентів денної та заочної форми навчання з понад 250 нормативних
і вибіркових навчальних дисциплін. З початком впровадженням в університеті
дистанційних технологій навчання, для здійснення контролю знань студентів
почали використовуватися тести дистанційних курсів системи Moodle. На цей
час науково-педагогічними працівниками розроблені банки тестових завдань
близько 400 дистанційних курсів. Завдання початкового етапу впровадження та
розвитку системи ЦНТ полягає в урахуванні та оптимальному використанні
можливостей обох систем і накопиченого досвіду їх експлуатації.
Найважливішим елементом системи, що оказує суттєвий вплив на
результати оцінювання знань студентів, є банки тестових завдань навчальних
дисциплін. Результати апробації процедури ЦНТ, яка була проведена у період
зимової екзаменаційної сесії, поставили питання про необхідність створення в
університеті єдиного підходу щодо розробки банків тестових завдань та
наступного порядку їх застосування у діагностичних тестах систем Moodle і
OpenTEST. Для рішення цієї складної проблеми, на основі використання
рекомендацій з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти [3],
були розроблені відповідні методичні рекомендації для науково-педагогічних
працівників університету, в яких розглядаються вимоги до банків тестових
завдань, форми тестових завдань, їх особливості та умови оптимального
застосування у тестах, а також принципи розробки тестових завдань.
Система ЦНТ ПУЕТ має дворівневу структуру: перший рівень
використовується на етапі модульних контролів (поточний контроль), другий –
на підсумковому етапі контролю знань студентів. На першому рівні (поточне
тестування) вирішення завдань централізованого незалежного тестування для
студентів денної та заочної форм навчання забезпечується системами Moodle і
OpenTEST, студентів заочно-дистанційної форми навчання - системою Moodle.
Протягом семестру студенти денної та заочної форм навчання під контролем
науково-педагогічних працівників кафедр і співробітників деканатів,
виконують тестові завдання у дистанційних курсах системи Moodle, готуються
до складання поточного і підсумкового контролю знань у системі OpenTEST.
Цей рівень охоплює міжсесійний період і має за мету забезпечити набуття
студентами рівня знань достатнього для успішного складання студентами
поточного і підсумкового контролю шляхом комп’ютерного тестування у
системі OpenTEST. Студенти заочно-дистанційної форми навчання завдання
поточного контролю знань виконують за допомогою тестових та інших видів
завдань у дистанційних курсах системи Moodle. Підсумкове тестування
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(другий рівень) проводиться у сесійний період і має за мету забезпечити очний
підсумковий контроль знань студентів за допомогою тестів. Підсумковий
контроль знань студентів денної та заочної форм навчання здійснюється у
системі OpenTEST, студентів заочно-дистанційної форми навчання – у системі
Moodle.
Всі навчальні дисципліни, що вивчаються студентами, діляться на 3
категорії за умовами запровадження процедури централізованого незалежного
тестування: використання тестування без обмежень, використання тестування з
частковими обмеженнями, тестування не застосовується (повністю обмежено).
Впровадження централізованого незалежного тестування на умовах «без
обмежень» означає, що технології комп’ютерного тестування дозволяють
об’єктивно і повно оцінити рівень знань студентів для даної категорії
навчальних дисциплін.
Впровадження і використання підходів централізованого незалежного
тестування з частковими обмеженнями передбачає, що поточний і підсумковий
контроль рівня знань студентів з певних навчальних дисциплін проводиться в
два етапи: на першому етапі здійснюється перевірка рівня знань студентів за
допомогою комп’ютерного тестування, на другому етапі – шляхом проведення
усного чи письмового екзамену, співбесіди, виконання практичних завдань.
Перевірка ряду вмінь наприклад, інтелектуальних або комунікативних, вимагає
більш складного інструментарію, ніж тести або використання спеціального
обладнання. Для оцінки рівня знань з таких предметів, використовуються інші
форми оцінки, які не передбачають використання технологій комп’ютерного
тестування, наприклад, усний чи письмовий екзамен, співбесіда. Такий
збалансований підхід використання результатів формалізованого тестування в
поєднанні з іншими методами оцінки є найбільш перспективним і
використовується в більшості країн світу з розвиненими системами тестування
(США, Англія, Нідерланди, Японія та інші).
Для проведення процедури тестування у травні поточного року було
введено в дію спеціалізовану аудиторію на 48 робочих місць (рис. 1).
Необхідність створення такої аудиторії, що здатна забезпечити належні умови
об’єктивного оцінювання знань студентів, було визначено під час апробації
процедури ЦНТ в період зимової екзаменаційної сесії.
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Рис. 1. Аудиторія централізованого незалежного тестування
Відмінною рисою створеного комплексу комп’ютерного тестування є його
побудова на основі новітніх інноваційних інформаційних технологій. Для
створення 48 робочих місць використовуються тільки 8 комп’ютерів. Це стало
можливим за рахунок використання термінальної технології N-computing. Таке
рішення забезпечує зменшення рівня шуму та тепловиділення, суттєво знижує
витрати на обслуговування комп’ютерної техніки та забезпечує значну
економію електроенергії. Співробітник відділу тестування за допомогою 5
встановлених в аудиторії відео камер має можливість безпосереднє зі свого
робочого місця спостерігати за процесом тестування від його початку до
завершення. Мається можливість запису на жорсткий диск комп’ютеру або
окремого зображення з будь-якої камери, або відео потоків одночасно з усіх
камер. Кожне робоче місце забезпечує доступ тільки до тестів, розташованих у
системі комп’ютерного тестування OpenTEST. Доступ до ресурсів локальної
мережі, електронної бібліотеки університету або ресурсів мережі Інтернет
заборонений.
Висновки. Основною метою впровадження системи централізованого
незалежного тестування в Полтавському університеті економіки і торгівлі є
формування умов, що дозволяють виключити суб’єктивізм оцінки рівня знань
та надання студентам, науково-педагогічним працівникам, керівництву
університету незалежної об’єктивної інформації про рівень знань. Ця
інформація може бути використана при атестації студентів, конкурсному
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відборі, оцінці стану та виявленні тенденцій у навчальному процесі, прийнятті
управлінських рішень.
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Розглянуто особливості онлайн-системи управління науковими
журналами та конференціями Львівської політехніки, реалізовану за
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In this paper we consider the features of online conference and journal
management system of Lviv Polytechnic National University built with CMS
Drupal.
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Робота редколегій наукових журналів та організація наукових
конференцій, зокрема діяльність їхніх програмних комітетів, є складними
процесами, які потребують ефективного інформаційного менеджменту на усіх
етапах [1]. Актуальним є використання для цього спеціалізованих онлайнових
систем, серед основних функцій яких: ефективне подання журналів та
конференцій у системі WWW; зручне прийняття матеріалів та комунікація з
авторами; підтримка роботи редакторів та рецензентів; публікація статей.
З точки зору позиціонування веб-інфраструктури університету у
глобальному інформаційному середовищі, веб-сайти такого типу мають
стабільні джерела якісного інформаційного наповнення, які прогнозовано
отримують значний “природний” приріст зовнішніх посилань, що сприяє
зростанню авторитетності усіх веб-ресурсів у офіційному домені університету
[2].
Розглянемо таку онлайн-систему, призначену для потреб наукових
журналів та конференцій Львівської політехніки (http://science.lp.edu.ua). Для її
розроблення була використана сучасна система управління інформаційним
наповненням Drupal, яка характеризується широкими можливостями для
створення користувацьких типів сутностей, вбудованим конструктором запитів
до бази даних та значним набором модулів, що значно розширюють функціонал
базової версії. На відміну від існуючих систем (EasyChair, Microsoft CMT
тощо), цей підхід дозволяє відобразити особливості бізнес-логіки роботи
секретарів та редакторів журналів і конференцій конкретно нашого
університету та скористатися останніми напрацюваннями спільноти
розробників Drupal. Система дає змогу:
 оперативно розгортати функціональні підсайти для конференцій та
журналів;
 зручно подавати англомовне інформаційного наповнення;
 приймати заявки на участь у конференціях та статті у журнали
безпосередньо на відповідних підсайтах;
 користуватися єдиним обліковим записом, який дає змогу
користувачам працювати з усіма наявними конференціями та
журналами;
 автоматизувати роботу програмних комітетів та редколегій;
 створити загальний каталог конференцій, журналів, календар
кінцевих термінів.
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Рис. 1. Підсайт конференції OMEE2014

Рис. 2. Перелік заявок на участь у
конференції

Кожен з підсайтів конференцій та журналів є функціонально самостійною
одиницею (їх об’єднує лише спільний механізм авторизації користувачів), яка
дає змогу:
 створювати довільну кількість сторінок з англомовними версіями;
 формувати архів номерів журналу, або конференцій за роками, з
розміщенням статей (як варіант – посилань на статті) безпосередньо
на підсайті;
 публікувати новини в межах підсайту;
 обирати унікальний дизайн (тему);
 налаштування під особливі потреби конкретних наукових заходів або
видань.
Система забезпечує зручне подання заявок онлайн із можливістю
приєднання статей та інших файлів. Переписка із секретарем або редактором
ведеться у коментарях до заявки. Можливість надсилання нових версій статей
теж реалізована через механізм коментування. Система нотифікацій про нові
повідомлення та підтвердження дій користувачів шляхом надсилання їм
електронних листів дозволяє оперативно інформувати авторів про хід перевірки
та рецензування їхніх заявок та статей.
Система була успішно випробувана під час організації кількох десятків
наукових конференцій у Львівській політехніці. Після кожної з них
відбуваються консультації з секретарями та учасниками щодо виправлення
помилок та покращання функціоналу.
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Стаття присвячена узагальненню підходів щодо організації
дистанційного навчання та демонстрації можливостей Microsoft OneNote
як ефективного інструменту, який може забезпечити спільну роботу
студентів.
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This article is devoted to generalization of approaches to distance education
and demonstration of Microsoft OneNote experience using as an effective tool to
provide a common students’ work.
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Вступ. За останні роки різко збільшився рівень використання Інтернету
для здійснення навчального процесу. Метою багатьох навчальних закладів у
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всьому світі є забезпечення безперервного процесу навчання на основі
різноманітних навчальних платформ та інструментів за допомогою мережі
Інтернет. Навчальний контент, ресурси та навчальні платформи змінюють
свою архітектуру для кращої взаємодії з численними веб-послугами і
компонентами програмного забезпечення. Для найбільш ефективного
досягнення конкретних освітніх завдань навчальні публікації повинні
розміщуватися в онлайн середовищі. Це дає можливість альтернативного
підходу до розробки та надання навчального контенту, а також здійсненню
індивідуального наставництва в рамках будь-якого курсу [6,7]. Першочергового
значення набуває інтерактивна складова навчання, що сприяє розвитку таких
компетентностей як комунікативність (забезпечення колективної взаємодії) та
автономність (забезпечення особистої відповідальності за прийняті персональні
обов’язки у колективі), які на сьогодні мають замінити процес пасивного
накопичення знань, умінь та навичок.
Постановка проблеми. Найважливішою передумовою модернізації
інформаційно-освітнього простору є розвиток сучасних систем дистанційного
навчання (СДН). Проблема організації навчального процесу в дистанційній
формі надзвичайно актуальна. Її актуальність, по-перше, обумовлена
небажанням організаторів процесу навчання визнати факт, що дистанційне
навчання – це не процес передачі від викладача студенту певного обсягу
оцифрованої інформації (конспектів лекцій, завдань для лабораторних та
практичних занять та т.ін.) для самоосвіти та формальне проведення он-лайн
тестування. По друге, актуальність даної теми пояснюється в деякій мірі
неготовністю викладацького складу до осмислення і оволодіння сучасними
педагогічними та інформаційними технологіями для організації навчального
процесу в дистанційній формі. Тобто бар’єром для активного застосування
дистанційного навчання (ДН) є опір деяких викладачів щодо використання
сучасних інструментів ДН. Це пов’язано зі складністю освоєння певних СДН.
З оглядом на це метою даної публікації є узагальнення підходів щодо
організації дистанційного навчання та демонстрація можливостей використання
Microsoft OneNote як ефективного інструменту ДН.
Слід зазначити, що процес створення інтерактивної взаємодії, тобто
розробка та надання студентам таких навчальних матеріалів і використання
таких форм та методів навчання, які б мотивували до проявлення активності у
процесі здобуття компетентностей, спрямованих на вміння застосовувати
знання для вирішення різноманітних життєвих, професійних проблем не буде
успішним без використання доступних у освоєнні та використання
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інструментів, які б мотивували викладача та залучали студента до процесу
інтерактивного навчання. Саме вирішенню цих задач й присвячено дану
публікацію.
Основна частина. Серед основних принципів дистанційного навчання
якнайчастіше виділяють [1,2]: доступність та самостійність навчання. В епоху
інформатизації суспільства, на наш погляд, доцільно додати принцип
колабораційності, тобто організації спільної роботи, що забезпечує набуття
таких компетентностей як комунікативність та автономність.
Слід наголосити, що саме спільна робота гармонійно поєднує можливості
досягнення командного результату за умов поєднання індивідуальної роботи та
прийняття кожним учасником команди персональної відповідальності за її
якість та своєчасність виконання. В якості педагогічних технологій, які
забезпечують сумісну роботу або навчання у співпраці (collaborative learning),
виділяють: навчання в малих групах співробітництва; метод проектів; рольові
ігри проблемної спрямованості; ситуаційний аналіз.
Застосування вищезазначених технологій у відповідності до методичних
засад їх організації, що забезпечує досягнення результату від їх використання,
потребує доволі багато часу. Це фактично унеможливлює ефективне
застосування таких технологий у межах часу, відведеного на аудиторні
завдання. Цей тезис підштовхує до висновку о необхідності організації
самостійної позааудиторної роботи студентів над певними проектами чи
ситуаційними завданнями в межах малих груп, що неможливо зробити без
застосування дистанційної роботи.
В даний час практично всі фахівці у сфері організації навчального процесу
в дистанційній формі, прийшли до переконання у тому, що повна
індивідуалізація навчання, тобто навчання лише за індивідуальними планами в
умовах дистанційної форми також мало ефективне, як й в очній формі [3].
Навчання – це спілкування в процесі пізнавальної діяльності. Тому
використання різноманітних видів співробітництва в малих групах на етапі
формування навичок, інтелектуальних умінь в процесі творчої, проектної
діяльності, рольових ігор та ін. абсолютно необхідне.
Студенту, який проходить навчання в дистанційній формі дуже важливо не
відчувати себе самотнім, а відчувати себе членом колективу, який виконує
спільну роботу. В цьому випадку взаємодопомога, спільна пізнавальна
діяльність є значно ефективнішими за повну індивідуалізацію, хоча, природно,
дистанційне навчання не виключає і роботу за індивідуальними планами.
Уміння працювати з інформацією на різних носіях, в різних формах подання
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(письмово, усно, у звукозапису) передбачає володіння цілим рядом
інтелектуальних умінь, які в сукупності формують критичне і творче мислення:
вміння здійснювати пошук інформації відповідно до поставленої задачі, вміння
аналізувати інформацію, застосовувати отримані дані для вирішення проблеми,
зіставляти отримані дані з відомими раніше знаннями, з інформацією з інших
джерел, власними і чужими спостереженнями, оцінювати інформацію,
узагальнювати її і робити висновки, прогнозувати наслідки прийнятих рішень.
При навчанні у співпраці вирішуються такі завдання: 1) студент набагато
краще вчиться, якщо він вміє встановлювати соціальні контакти з іншими
членами колективу; 2) від уміння спілкуватися з іншими членами команди
залежить і вміння студента грамотно й логічно висловлювати свої думки та
пропозиції щодо покращення проекту; 3) в процесі соціальних контактів між
студентами створюється навчальне співтовариство людей, яке сприяє розвитку
відповідальності за групову роботу, готовність отримувати нові знання в
процесі спілкування один з одним.
З огляду на вищезазначене пропонується виділити основні етапи процесу
організація такого дистанційного навчання, яке мотивує до залучення кожного
студента у процес навчання:
1. Підготовка плану навчальних заходів, тобто формування структури
інтерактивної навчальної дисципліни.
2. Наповнення навчальної дисципліни учбовими матеріалами та
завданнями, за умов використання новітніх форм та методів контролю за
виконанням, що забезпечують процес набуття не тільки знань, а й таких
компетентностей як коммунікативність та автономність.
3. Використання доступного для освоєння та легких у використанні
інструментів ДН, які забезпечують сумісну роботу.
Розробка структури інтерактивних навчальних дисциплін та наповнення її
змістом – це досить складна задача, яка потребує від викладача не тільки
розуміння предметної області дисципліни, але й її донесення до того, хто
навчається на відстані, не маючи зорового контакту. Навчальна інформація має
подаватися у такому форматі, який повинен не тільки зацікавити окремого
студента, а й організувати роботу студентської команди, заохочувати її до
сумісної праці для досягнення спільного результату. Отже, роль викладача у
інформатизації процесу навчання безумовно є визначною, бо якщо наповнити
СДН відповідним контентом, але не використовувати при цьому мотивуючий
вплив на студента, який має усім цим користуватися, то результативність буде
дуже низькою. Підвисити зацікавленість як викладача, так й студента до
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навчання за допомогою використання сучасних інструментів можна лише за
умов, якщо ці інструменти будуть легкими у освоєнні і використанні.
Щодо вибору спеціальних інструментальних засобів та оболонок, в межах
яких буде організовано процес дистанційного як індивідуального, так й
групового навчання, то вони мають відповідати таким вимогам: 1) істотно
знижувати час на розробку навчальної дисципліни; 2) знижувати загальні
витрати освітнього закладу на розробку і використання навчальних дисциплін
ДН; 3) забезпечувати сучасний рівень функціональних і комунікаційних
можливостей, а також користувальницького графічного інтерфейсу курсів; 4)
бути доступними в освоєнні та використанні особливо для розробниківпочатківців курсів ДН.
На наш погляд, інструментом інформатизації процесу навчання, який
відповідає усім зазначеним вимогам є Microsoft OneNote. В узькому розуміння
Microsoft OneNote – це програма, призначена для створення швидких заміток і
організації особистої інформації, блокнот з ієрархічною організацією записів,
який може слугувати аналогом звичайного канцелярського блокнота [4].
Великою перевагою цієї оболонки є повна інтеграція із хмарою, що забезпечує
можливості для звільнення простору на жорстких дисках комп’ютера, завдяки
чому створені навчальні дисципліни та результати як індивідуальної, так й
групової роботи зберігатимуться в безпеці, при цьому користувачі можуть
отримати доступ до них звідусіль: майже з будь-якого мобільного пристрою,
планшета та браузера. Вже на підставі цього можна рекомендувати цей
інструмент у якості освітньої платформи, яка забезпечує такі можливості як:
синхронізація інформації між комп’ютерами та пристроями (планшетами,
мобільними телефонами); креслення, малювання та рукописне введення
інформації; записування та збереження інформації з інтернету; вбудування
електронних таблиць Еxcel і схем Visio, а також можливості для створення
складних таблиць; імпортування документів у різних форматах; спільна робота
над проектами або ситуаційними завданнями; відображення користувачів, які
співпрацюють; спільний доступ до інформації під час роботи над проектом в
один й той же час; автоматичне збереження, пошук даних і спільний доступ до
них [5].
Але найважливішою перевагою Microsoft OneNote є те, що він забезпечує
групову роботу. При цьому викладач може бачити внесок кожного студента
групи у спільний проект, що, у свою чергу, забезпечує об’єктивність та
прозорість оцінювання. Отже, в межах Microsoft OneNote можна створити
освітній простір за різними навчальними дисциплінами, до яких викладач може
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підключити групи або підгрупи студентів та регламентувати їх права
(можливість перегляду або редагування) в залежності від учбових цілей. Кожна
навчальна дисципліна або проект
створюється у вигляді Записника з
можливістю додавання потрібної кількості сторінок, ня яких розміщуються
ресурси: текстові матеріали, інтерактивні моделі, мультимедійний контент,
презентації, малюнки, креслення та фотографії, скріншоти, посилання,
звуковий супровід, коментарі голосом і т.д. Програма дуже добре інтегрована з
усіма продуктами Microsoft. Все це також працює під Windows Phone 7 на
смартфонах, а також на планшетах і нетбуках, у тому числі і під іншими
операційними системами, що дозволяє кожному учаснику процесу навчання
працювати у зручному для нього місці та у зручний час.
Висновки. Таким чином, застосування сучасних інструментів
дистанційного навчання дозволяє ефективно організувати індивідуальну та
групову самостійну роботу студента, що забезпечить набуття компетентностей
вкрай необхідних для життєдіяльності та професійного становлення і
зростання.
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
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Розкрито досвід Університету з формування концепції,
впровадження та використання нових електронних комунікативних
засобів для забезпечення науковців, аспірантів та студентів доступом
до наукових, навчальних та методичних документів, упровадження
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у Науково-технічній
бібліотеці та створення електронного наукового архіву.
Ключові слова – Інституційний репозиторій, формування
електронного архіву, комунікативні засоби
Reveals the experience of the University of concept formation,
implementation and use of new electronic communication tools to provide
researchers and students access to research, training and guidance
documents, introduction of modern information and communication
technologies in scientific library and an electronic repository.
Keywords – Dspace, institutional repository, communication tools
Вступ. З метою ефективного поширення електронних ресурсів, а також
підвищення доступності обміну науковою інформацією з 2002 р. у науковому
середовищі сформувалась ідея масового безкоштовного розміщення матеріалів
наукових досліджень у мережі Інтернет. Відповідні матеріали мають бути
вільно, безоплатно доступні для використання у наукових та навчальних цілях
будь-якому користувачеві Інтернету. Ця ідея оформилася у вигляді ініціативи
«Відкриті архіви» (OAI, Open Archives Initiative).
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Як правило, спеціалізовані електронні архіви з відкритим доступом (або
інституційні репозитарії) створюють провідні навчальні заклади та наукові
установи для популяризації публікацій своїх дослідників та надання їм
додаткового “сервісу” архівного збереження результатів досліджень та
навчальних матеріалів. Сьогодні кількість електронних архівів постійно
зростає, як і кількість документів, що у них розміщуються. У міжнародних
реєстрах нині налічується понад 2500 відкритих електронних архівів. Кожен з
репозитаріїв має свою редакційну політику, обмеження на окремі види
документів, тематику, вимоги до необхідності попередньої публікації
матеріалів у друкованих виданнях тощо. Окремі репозитарії дозволяють
розміщення будь-яких електронних матеріалів, навчальних матеріалів,
рефератів студентів тощо. Задля підтримки ініціативи «Відкриті архіви» та для
надання доступу до наукових та навчальних праць Університету розпочато
проект «Електронний науковий архів Національного університету «Львівська
політехніка»».
Історія створення електронного наукового архіву. Електронний
науковий архів створено у Львівській політехніці у 2010 р. Нині ЕНА містить
понад 23000 документів. Це найбільш відвідуваний електронний ресурс
бібліотеки та електронний ресурс Університету з найбільшою кількістю
наукових та навчальних матеріалів у відкритому доступі. Архів постійно
поповнюється новими документами зі збереженням профільного технічного
напряму розвитку (близько 70 % документів архіву належать до публікацій у
галузях технічних наук). В електронний архів наукових публікацій НТБ
увійшли науково-технічні збірники, журнали, матеріали конференцій,
публікації та електронні документи працівників Науково-технічної бібліотеки,
бібліографічні видання, навчальні, методичні та профорієнтаційні матеріали та
багато іншого. Особливістю цього проекту можна вважати опцію самостійного
розміщення наукових праць автором («самоархівування»).
Програмну систему для побудови наукового архіву вибирали так, щоби
вона максимально підходила за можливостями Університету. У результаті
тривалих досліджень вибрано систему Dspace. Dspace відрізняється від аналогів
передусім способом організації даних. Необхідно, щоб вони були організовані
так, щоби максимально відобразити структуру організації, у якій була б
розгорнута система. Особливістю є те, що кожна сторінка Dspace поділяється
на розділи, що можуть містити підрозділи та колекції, колекція складається із
елементів тощо, що є повністю адекватним до структури Львівської
політехніки.
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Рис.1. Головна сторінка Електронного наукового архіву Національного
університету «Львівська політехніка»
Популяризація наукових та навчальних матеріалів політехніків у
мережі Інтернет
З метою популяризації ЕНА та публікацій працівників Університету
проведено роботи з введення ЕНА у міжнародні та галузеві каталоги, рейтинги
та інформаційні агрегатори. Нині ЕНА представлений у міжнародних реєстрах,
каталогах та базах даних:
 Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).
 Registry of Open Access Repositories (ROAR).
 Open Ukrainian Archives Harvester.
 Google Schoolar.
 Webometrics Repository.
 IESR.
 OpenAIRE.
 Популярних пошукових системах.
Наукові та навчальні матеріали з ЕНА успішно індексуються провідними
пошуковими системами. Зацікавленість користувачів у матеріалах ЕНА
забезпечує постійне збільшення посилань на сайт ЕНА. Поєднання якості
матеріалів та технології роботи ЕНА забезпечує хороше позиціонування ЕНА
серед інших сайтів з науковими та навчальними матеріалами.
Сьогодні за оцінками світового рейтингу репозитаріїв Ranking Web of
Repositories
–
webometrics.info
(http://repositories.webometrics.info/en/
world?page=3) електронний науковий архів Львівської політехніки посідає 13033

е місце серед 1650 зареєстрованих у рейтингу, 74-е місце серед репозитаріїв
Європи та 1-е місце серед українських.
Висновки. Електронний науковий архів Університету є успішним
міжнародним проектом із забезпечення науковців, студентів, аспірантів
доступом до наукових та навчальних матеріалів шляхом відкритої публікації
електронних матеріалів Львівської політехніки та надання можливості для
самоархівування учасникам університетської спільноти.
В середньому кожного року архів відвідує близько 100 000 користувачів, а
кількість переглядів сторінок коливається біля 400 000. ЕНА забезпечує
можливості використання наукових електронних ресурсів у навчальному
процесі та наукових дослідженнях; вільного доступу до інформаційних ресурсів
проекту для студентів, викладачів, науковців; вільного розміщення публікацій
викладачів, працівників і студентів. Якісна та послідовна політика менеджменту
архіву дозволила вивести його на найвищий рівень в Україні та високі позиції у
світовому рейтингу.
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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE APPS В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
© П.І.Жежнич, 2014
This paper considers studying process organizing Google Apps for
Eduacation. Motivations of the service usage are low financial recourses of
Ukrainian universities and world trends. Lviv Polytechnic National University has
already implemented Google Apps for its teachers and students. This way allows
money spending economizing by the university on modern communication tools
support and gives new abilities in teaching.
Keywords – studying, teaching, classroom, Google Apps.
Вступ. Організація навчального процесу в сучасних умовах практично не
можлива без використання інформаційних технологій комунікації та взаємодії
між людьми. Такий сервіс як е-пошта є важливим інструментом комунікації зі
студентами університету в силу таких факторів:
деканати повинні мати можливість контактувати зі студентами (зокрема,
заочної форми навчання);
викладачі можуть організовувати розсилки завдань та збирати результати
виконання завдань;
доступ до електронних навчальних матеріалів (наприклад, за допомогою
Moodle) вимагає наявності е-пошти.
Забезпечення викладачів та студентів корпоративною е-поштою зазвичай
здійснюється шляхом розгортання поштового сервера на обчислювальних
ресурсах університету. Однак такий підхід є неефективним особливо для
великих ВНЗ (наприклад, як Національний університет "Львівська
політехніка"), оскільки локальними ресурсами університету практично не
можливо:
забезпечити якість послуг на рівні з популярними поштовими сервісами
(наприклад, як Gmail);
повноцінно розгорнути повний набір супутніх комунікаційних послуг (за
аналогією, наприклад, до Google Apps).
Підтвердженням цьому є вартість підтримки необхідного апаратного
забезпечення. Наприклад, компанія Google в 2009 році задекларувала ціну $5 на
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рік за 20Гб дискового простору [1]. Якщо Google Apps забезпечують 30Гб
дискового простору на користувача [2], а великий університет (як Львівська
політехніка) має близько 30 тис. користувачів, то загальні потреби університету
можуть становити майже 1Пб. Мінімальні потреби (з урахуванням
неможливості заповнити увесь дисковий простір усіма користувачами) слід
оцінювати як 1/10 від загальних потреб, тобто 100Тб, що коштує $25 тис. на рік.
Це означає, що вартість лише обладнання при розгортанні комунікаційних
сервісів на обчислювальних ресурсах університету коштуватиме сотні тисяч
доларів США.
Використання Google Apps for Eduacation у Львівській політехніці.
Враховуючи наявні фінансові можливості та світові тенденції [3] Національний
університет "Львівська політехніка" впровадив комунікаційні сервіси для
викладачів та студентів з використанням безкоштовних послуг Google Apps for
Eduacation [2]., а саме:
Gmail – поштова скринька розміром до 30Гб для кожного користувача;
Calendar – універсальний розпорядник, що має інтеграцію з популярними
календарними застосуваннями, зокрема на мобільних пристроях;
Docs – засіб роботи з офісними документами (текстовими файлами,
електронними таблицями, презентаціями тощо);
Drive – інструмент для збереження файлів і доступу до них з Інтернет;
Sites – засіб створення особистих (нескладних) сайтів;
Groups – середовище створення груп обговорень і розсилки повідомлень;
Talk/Hangouts – засіб он-лайн спілкування за допомогою миттєвих
повідомлень та відео конференцій (до 15 учасників);
Classroom – середовище для організації навчальних занять.
Такий підхід дозволяє зосередити основні ресурси університету на
організації ефективного використання сучасних інформаційних комунікаційних
технологій викладачами та студентами, а функції адміністрування і підтримки
відповідних сервісів перекласти на партнерську компанію.
Можливості Google Apps for Eduacation. З погляду організації
навчального процесу впровадження Google Apps for Eduacation надає такі
основні можливості:
Спілкування між викладачем та студентом;
Висвітлення розкладу занять для викладачів та студентів;
Призначення дати/часу консультацій, контрольних заходів тощо;
Ознайомлення з навчальним матеріалом;
Віддалене проведення занять он-лайн;
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Організовувати віртуальні заняття;
Здійснювати опитування;
Організовувати тестування;
Вести заняття з розробки сервісів.
Головним засобом спілкування між викладачем та студентом звичайно є епошта Gmail. Однак для он-лайн спілкування доцільно використовувати
Talk/Hangouts. Наприклад, якщо викладач та студенти не мають можливості
фізично зустрітися, то викладач призначає час, протягом якого студенти
можуть з ним сконтактуватися он-лайн через Talk/Hangouts.
Для відображення інформації щодо подій, пов’язаних з навчальним
процесом (як заняття, консультації, контрольні заходи тощо), служить така
служба як Calendar. При цьому можливі два способи наповнення календаря:
автоматизований через API (наприклад, для розкладу занять, інформація про
який зберігається у базі даних) і ручний (наприклад, для консультацій певного
викладача).
Публікацію навчальних матеріалів в Google Apps можна здійснити двома
основними способами: зробити доступним для студентів файли методичного
забезпечення в Drive або скористатися спеціалізованим середовищем
Classroom.
Google Apps надає можливості щодо організації опитування думок
студентів (наприклад, визначення популярних дисциплін чи напрямів,
враження від навчального процесу тощо) та проведення контрольних заходів за
допомогою форм, які зберігаються на Drive. Форми надають можливість
задавати як тестові питання з однозначним або багатозначним вибором
відповідей, так і питання з довільними текстовими відповідями.
Google Apps є цікавим не тільки для підтримки навчального процесу. Він
може використовуватися і як інструмент для проведення спеціалізованих
занять. Наприклад, засіб роботи з офісними документами Docs можна
використовувати під час вивчення офісних пакетів, форми – під час розробки
соціологічних опитувань, Sites – під час вивчення Веб-технологій, Google API –
під час проведення практичних робіт з розробки програмного забезпечення для
інтеграції даних в розподілених інформаційних системах. Інші засоби як
YouTube, Picasa, Maps та Earth можуть бути корисними для вивчення
мультимедійних та геоінформаційних технологій.
Висновки. Отже, впровадження Google Apps в університеті не тільки
дозволяє заощадити на використанні та підтримці сучасних комунікаційних
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засобах в академічному середовищі, але надає нові можливості та підходи до
організації навчального процесу.
1.

2.
3.
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Вступ. На відмінність від електронних додатків до друкованих видань чи
електронних копій друкованого видання [1] електронні мультимедійні
інтерактивні видання є самостійною навчальною літературою, яка суттєво
відрізняється від друкованих прототипів. Ця різниця полягає як в структурі
видів інформації, так і в структурі витрат на видання.
При випуску друкованої літератури її собівартість залежить від
трудовитрат авторів, та витрат суб'єкта видавничої справи, як трудових, так і
матеріальних. Вартість випуску в цілому залежіть також від кількості
примірників. При випуску друкованої літератури участь авторів полягає у
підготовці рукопису. Після проведення підготовчих робіт у редакції
тиражування друкованої продукції є процесом майже повністю
автоматизованим.
При підготовці до видання електронної мультимедійної інтерактивної
літератури при різних системах підготовки участь автора не закінчується до
самого випуску. Тиражування електронних файлів майже нічого не вартує і не
залежить від кількості примірників (крім тиражування на твердих носіях
(дисках)), а усі витрати пов’язані з процесом підготовки проекту електронного
видання, який у сучасних умовах відноситься до ручної праці.
Ці особливості електронних видань визначають і можливі загальні моделі
організації підготовки їх до випуску. Врахування переваг та недоліків цих
загальних моделей та співвіднесення їх на власні можливості є першим кроком
в будуванні вищими навчальними закладами своєї конкретної системи випуску
електронних навчальних видань. Далі розглянуті варіанти організації їх
випуску, представлений системний підхід, що реалізований у Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за однією з
моделей випуску електронних навчальних видань.
Моделі підготовки електронних навчальних видань. Можливо виділити
такі моделі підготовки: 1) традиційна: автори готують у текстово-графічній
формі рукопис видання з описом сценаріїв інтерактивних складових та
підготовкою та описом іншої медійної складової (звукової, відео та
анімаційної), виконують доопрацювання рукопису за результатами
редагування; суб’єкт видавничої справи здійснює редагування рукопису,
верстку, програмування, тестування проекту та його доопрацювання за
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зауваженнями авторів та результатами тестування, випуск видання; 2)
авторська: підготовка рукопису, верстка, програмування проекту та його
доопрацювання за результатами редагування та тестування виконуються
авторами; суб’єкт видавничої справи здійснює редагування, тестування проекту
та випуск видання; 3) комбінована: автори готують у текстово-графічній формі
рукопис видання з описом сценаріїв інтерактивних складових та підготовкою та
описом іншої медійної складової (звукової, відео та анімаційної); різні суб’єкти
видавничого процесу різною мірою виконують медійні складові, верстку,
програмування та доопрацювання видання; суб’єкт видавничої справи здійснює
редагування, тестування проекту та випуск видання.
Недоліки та переваги моделей підготовки та випуску електронних
навчальних видань. Розглянемо ці моделі з точки зору можливостей їх
реалізації у вищих навчальних закладах у сучасних умовах.
Перша традиційна модель припускає розмежування робіт між авторами та
суб’єктом видавничої справи на межі рукопису. У цьому разі до авторів
пред'являються вимоги щодо якості рукопису, і не пред’являються вимоги
щодо знань та навичок у подальшій частині видавничого процесу, зокрема
щодо верстки та програмування проекту видання. При цьому суб’єкт
видавничої справи повинен мати відповідних фахівців. Для вищого
навчального закладу з метою видання електронної навчальної літератури для
власних потреб можливі два підходи у цієї моделі підготовки та випуску: а)
користування послугами інших суб’єктів видавничої справи; б) наявність у
своєму штатному розписі достатньої кількості відповідних фахівців для
забезпечення виконання плану видання. Недоліком підходу «а» є те, що він
найбільш дорогий, тому що включає накладні витрати іншого суб’єкта
видавничої справи та прибуток, можливо більші в сукупності податки та
заробітну платню фахівців. За нашими оцінками вартість проекту якісного
мультимедійного інтерактивного навчального видання для ВНЗ за підходом «а»
може складати у середньому від 15 у.о. за сторінку рукопису. Недоліком
підходу «б» є те, що у сучасних умовах він пов'язаний з практичною
неможливістю для ВНЗ мати у своєму складі достатньої кількості відповідних
фахівців, які будуть тільки забезпечувати видання електронної навчальної
літератури за першою моделлю. На це впливають наступні фактори. Для
державних ВНЗ: відсутність у переліку найменувань посад за наказом МОН
України №557 від 26.09.2005 р. відповідних посад (таких як 2149.2 Технолог
електронних мультимедійних видань, 2452.2 Дизайнер мультимедійних
об’єктів, 2452.2 Дизайнер графічних робіт, 2132.2 Програміст прикладний) за
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Класифікатором професій ДК 003:2010, які б могли заінтересувати необхідних
фахівців; нормативи обмеженості кількості посад. Для всіх ВНЗ: низька
заробітна платня фахівців у ВНЗ. За нашими оцінками за підходом «б» першої
моделі необхідно мати для забезпечення випуску електронних мультимедійних
інтерактивних видань (за аналогами, які описані у [2,3]), не враховуючи робіт з
коректури, тестування та зовнішнього дизайну, не менш 1 фахівця на 800
сторінок рукопису на рік. Не важко підрахувати, якщо за рік у електронному
мультимедійному інтерактивному форматі видаються, наприклад, рукописи у
еквіваленті 500 умовно друкарських аркушів, то необхідно мати у штаті не
менш 10 фахівців з наведеного вище переліку найменувань посад на рік, та ще
коректора та тестувальника. До переваг першого варіанту підготовки та
випуску електронних навчальних видань можна віднести відносно малий період
часу від наявності рукопису до випуску видання.
Друга модель підготовки та випуску електронних мультимедійних
інтерактивних навчальних видань вимагає наявність конкретних вмінь та
навичок у авторів з верстки та програмування в залежності від середовища
розробки. На перших кроках будування такої системи підготовки цю вимогу
можна вважати недоліком, при завершенні – перевагою. При такій системі
потрібен мінімум додаткових фахівців для забезпечення робіт суб’єктом
видавничої справи, що можна вважати перевагою. Але залежність зменшення
числа фахівців від кількості самостійно підготовлених авторами проектів
видань не є лінійною і збігається не до нуля, а до певного мінімуму, так як
залишається робота з редагування, коректури, тестування, кількість якої за
рахунок розширення бази підготовки теж збільшується. Це збільшення об’єму
визначених робіт відбувається незважаючи на те, що термін випуску одного
видання при цієї моделі підготовки теж збільшується, так як автори
(професорсько-викладацький склад у ВНЗ) все ж у своєї більшості не можуть
бути досвідченими фахівцями з електронних видань, та ця робота для них не є
єдиною. Основна складність такої системи підготовки для ВНЗ полягає у
необхідності організації всеосяжної підготовки професорсько-викладацького
складу до самостійної підготовки проектів електронних видань. Крім того серед
видів електронних видань за принципом технічної реалізації відпадають
видання, які засновані у більшій степені на програмуванні на відповідних
мовах, так як неможливо навчити цьому методу у межах підвищення
кваліфікації. Підготовка проектів видань при цьому засновується на
спеціалізованих середовищах для верстки та візуального програмування.
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Третя модель (комбінована) підготовки є компромісом між першою та
другою моделлю, дозволяє оптимізувати роботу в конкретних умовах,
зменшуючи недоліки та збільшуючи переваги. Така діюча система підготовки
та випуску електронних мультимедійних інтерактивних навчальних видань
побудована у Харківському національному економічному університеті ім. С.
Кузнеця. Далі представлено у чому полягає системний підхід у реалізації цього
варіанту, стан розвитку цієї системи, отримані результати, проблеми, які ще
існують.
Система підготовки та випуску електронних мультимедійних
інтерактивних навчальних видань у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Комбінована
модель підготовки електронних видань була вибрана тому, що вона дозволяє
почати роботи з нуля за першою моделлю у сучасних умовах значних обмежень
для ВНЗ, частка яких розглянута вище, у подальшому рік за роком збільшуючи
об’єм випуску за рахунок поступового переходу до другої моделі, тобто за
рахунок збільшення авторської бази підготовки і незначного збільшення
необхідних фахівців. Але не планується повністю перехід на другу модель, а
лише поглиблення та удосконалення третьої моделі, тому що це не дозволяє
гуманітарна направленість більшості дисциплін, які читаються у ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, а відповідно й професорсько-викладацького складу, та різний рівень
комп’ютерної грамотності авторів. У перший рік побудови системи було
видано одне експериментальне видання – електронний адаптивний
мультимедійний інтерактивний підручник за допомогою двох фахівців з
електронних мультимедійних видань. На наступний рік було видано ще чотири
електронних підручника за таким же форматом. Усі п’ять видань отримали
грифи МОН України. В поточному навчальному році йде підготовка вже
двадцяти різних проектів видань за вказаним форматом, не менш 15 з яких
будуть видані до кінця навчального року. При цьому кількість задіяних
фахівців з електронних мультимедійних видань збільшилося на даний час лише
до трьох. На рис. 1. схематично представлений процес підготовки та випуску
електронних видань у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
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Рис.1 Процес підготовки та випуску електронного навчального видання
Системність підходу полягає у задіяні усіх можливих елементів
університету, як цілісної системи, для забезпечення процесу підготовки та
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випуску електронних навчальних видань. Для верстки та візуального
програмування проекту видань, створення мультимедійних об’єктів,
забезпечення підвищення кваліфікації викладачів та навчального процесу
студентів було придбано у мінімально необхідній кількості програмне
середовище Adobe e-learning suite та Adobe Captivate. Налагоджено процес
підвищення кваліфікації викладачів університету щодо технологій створення
електронних навчальних видань у вказаних програмних середовищах. Створені
у межах можливості університету посади для фахівців з електронних
мультимедійних видань, проведено їх навчання. Розроблена та введена
варіативна дисципліна «Інформаційні технології в освіті», за якою студенти
отримують знання та навички щодо технологій підготовки електронної
навчальної літератури і електронних засобів навчального призначення,
використання їх за допомогою сучасних комунікаційних технологій. Також
вони мають можливість у межах цієї дисципліни долучитися до реального
процесу підготовки електронних навчальних видань в університеті, виконуючі
завдання щодо програмування та верстки окремих частин видань.
Удосконалені технології для фахівців інших структурних підрозділів
університету, які задіяні у видавничому процесі, щодо роботи з проектами
електронних видань. Фахівці з електронних видань виконують редагування,
публікацію видань, дизайн видання, консультування щодо різних етапів
підготовки видання, починаючи з рукопису, надають допомогу щодо створення
мультимедійних об’єктів, верстки та візуального програмування, розробляють
методичні матеріали. Трудовитрати професорсько-викладацького складу
університету щодо підготовки електронних видань враховуються у
індивідуальному плані у межах методичної роботи за спеціально розробленими
нормами. Серед проблем залишається часта зміна кадрів через невирішеність
питання щодо відповідних кваліфікації найменувань посад та низьку заробітну
платню.
Висновки. Для організації процесу видання сучасної електронної
навчальної літератури у ВНЗ в умовах обмежених кадрових та фінансових
можливостей можна запропонувати комбіновану модель підготовки та випуску
електронних навчальних видань, для реалізації якої необхідно проаналізувати
власні можливості та системно підійти до її побудови. Можливість створення
достатньо ефективної власної системи підготовки та випуску електронних
мультимедійних інтерактивних навчальних видань підтверджена досвідом такої
організації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
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Вступ. Як все має бути в ідеалі в LMS Moodle? Викладачі повинні
проводити навчальний процес, а студенти вчитись.
Типовий спосіб виконання цього завдання це призначення відповідальних
від кафедр, інститутів (факультетів) системних адміністраторів які створять
структуру з напрямків, курсів, спеціалізацій, назв дисциплін; облікові записи
викладачів, роздадуть персонально логіни і паролі, призначать їх лекторами до
відповідних навчальних дисциплін. Потім візьмуться за студентів. Знову
логіни, паролі, роздати, приписати студентів до відповідних навчальних
дисциплін на цей семестр.
Назвемо цей спосіб «Класичний» чи «Адміністративний». Ми таким
способом почали впровадження Moodle у нашому університеті в 2008 році. 20
висококваліфікованих працівників за місяць авральної роботи вручну створили
«Віртуальне
навчальне
середовище
Львівської
політехніки»
(http://vns.lp.edu.ua): деревовидна структура з 17 інститутів, сотні напрямків
бакалаврату поділеного на курси, спеціальності і спеціалізації, понад 12000
навчальних дисциплін згідно навчальних планів, 2500 облікових записів
викладачів. Взялись за студентів, за наповнення дисциплін робочими
програмами.
Паралельно до цього в університеті розпочались курси підвищення
кваліфікації
для
професорсько-викладацького
складу
«Розроблення
електронних курсів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської
політехніки». За 5 років перекваліфікацію пройшло біля 600 викладачів.
Способи адміністрування LMS
Moodle.
Класичний спосіб
адміністрування передбачає штатні одиниці персоналу для виконання цього
об’єму роботи, бо обійтись послугами одного системного адміністратора від
інституту неможливо. Для прикладу середнього розміру інститут у
Національному університеті «Львівська політехніка» інститут хімії на хімічних
технологій має 2 начальних корпуси, 11 кафедр (біля 200 викладачів), 5
напрямків бакалаврату, 12 спеціальностей на магістерському рівні та рівні
спеціаліста, біля 1500 своїх студентів стаціонарної форми навчання. Частина
дисциплін викладається для студентів інших інститутів.
Через деякий час виявилось що частина дисциплін вже не актуальна,
лектори змінились, треба додати нові дисципліни, частину дисциплін необхідно
перемістити на інший курс (зміна навчального плану). Про те що студент
(викладач) забув логін, пароль вже мовчимо. А штатних одиниць для виконання
цієї роботи не було.
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Вирішити цю проблему виявилось доволі просто – відмовитись від будьякої адміністративної надбудови над цим середовищем. Така можливість у
LMS Moodle є. Дати можливість викладачам самостійно створювати електронні
дисципліни з нуля, самостійно переміщати їх у каталозі між курсами і
напрямками підготовки, приписувати лекторами своїх колег, дозволяти чи
забороняти доступ до своєї дисципліни. А студентам самостійно
зараховуватись до відповідних дисциплін (і відраховуватись також).
Але найперше для цього треба було розібратись з обліковими записами у
Moodle. У Національному університеті «Львівська політехніка» всі працівники і
студенти є у базі даних і всі мають логін, пароль і електронну пошту. В нас це
створено на сервері LDAP.
Ми доволі просто приписали цей сервіс до ВНС ЛП:

Рис. 1. Способи аутентифікації у Moodle.
Для запобігання дублювання облікових записів були видалені практично
всі користувачі (біля 5000 записів), створені вручну системними
адміністраторами. Отже, з входом у ВНС ЛП проблема була вирішена.
Залишилась ще одна проблема: розподіл прав у Moodle. Як вирішити цю
проблему без ручного надання прав Автора курсу кожному лектору?
Виявилось її рішення є у самих параметрах налаштування сервера LDAP:

Рис. 2. Права «Автора курсу» для облікових записів LDAP
Залишилось тільки створити відповідну групу у LDAP і приписати до неї
всіх викладачів. З цим завданням системні адміністратори справились блискуче
і в нас з користувачами і їх правами у ВНС ЛП було все нормально. У всіх
викладачів з’явилась нова кнопка. При створенні нової дисципліни Автор курсу
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автоматично отримує роль «Лектор» і може вручну зарахувати додаткового
лектора чи викладача.

Рис. 3. Кнопка «Додати новий курс» для лекторів
Залишились тільки дисципліни без лекторів. Вручну створені облікові
записи були видалені, і відповідно, права на редагування цих дисциплін
втрачені. Ми пішли радикальним способом: всі порожні дисципліни були
видалені, а це біля 10,000 шт. (90% того, що 20 сисадмінів робили цілий місяць
робили на початку впровадження Moodle).
Що робити з студентами, як їх приписувати до дисциплін?
Автоматизувати цей процес доволі просто: треба дозволити студенту
самостійно приписуватись (зараховуватись) до навчальної дисципліни. На рівні
системи було активовано і налаштовано сервіс «Самореєстрація».

Рис. 4. Адміністрування способів реєстрації у електронній дисципліні
Лектори можуть змінити параметри «Самореєстрації» у своїй дисципліні
ввівши ключ реєстрації, дозволивши групові ключі чи обмеживши дати
початку/кінця реєстрації.
Висновки. Ось такими простими методами ми позбулись
адміністративного тягара і надали всю відповідальність за електронну
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дисципліну лектору. Звичайно повністю позбутись системних адміністраторів
не
можливо.
Залишаються
задачі
які
під
силу
лише
їм:
створити/перемістити/видалити підкатегорію, видалити дисципліну, встановити
додатковий модуль, відновити права лектора. Але з цим може справитись одна
людина.
Література
1. Managing a Moodle site
(https://docs.moodle.org/25/en/Managing_a_Moodle_site);
2. Authentication. LDAP authentication
https://docs.moodle.org/25/en/LDAP_authentication);
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Представлено основні етапи створення електронних навчальних
ресурсів за допомогою програми Adobe Captivate, охарактеризовано
специфічні дидактичні принципи їх розробки та обґрунтовано необхідність
використання електронних навчальних ресурсів для проведення
дистанційного навчання та навчання он-лайн, а також для організації
спільної роботи у віддаленому режимі. Описано основні функціональні
можливості даного програмного продукту.
Ключові слова: електронні навчальні ресурси, проект, кліп, програмний
продукт, Adobe Captivate, Adobe Connect.
The paper deals with the basic stages of creating electronic educational
resources using the Adobe Captivate program. The specific didactic principles of
the development of electronic educational resources are characterized. Also, the
necessity of their application in distance learning and online education has been
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grounded. The main functional capabilities of the given software product have
been described.
Keywords: electronic educational resources, project, clip, software product,
Adobe Captivate, Adobe Connect.
Вступ. Ефективне застосування інформаційних технологій у навчальному
процесі вимагає відповідної професійної підготовки педагогічних кадрів та
створення електронних навчальних ресурсів (ЕНР). На сучасному етапі якість
програмно-педагогічних засобів є незадовільною. При цьому найбільш
вразливою є не технологічна, а педагогічна компонента навчального матеріалу.
Тому існує необхідність розробки цілісної психолого-педагогічної концепції
комп’ютерного навчання з урахуванням дидактичних та методичних вимог до
електронних навчальних ресурсів.
Слід відзначити основні специфічні дидактичні принципи розробки
електронних навчальних ресурсів: принципи індивідуальності, інтерактивності
та адаптивності навчання, а також принцип системності та структурнофункціонального зв’язку подання навчального матеріалу. Дотримання цих
принципів у процесі створення ЕНР забезпечує максимальну ефективність його
використання у навчальному процесі та максимальну реалізацію його
навчальних можливостей.
Основна частина. Бачиться важливим виділити наступні основні етапи
створення електронного навчального ресурсу:
1) Ідентифікація – етап, на якому визначають ролі учасників навчального
процессу, мету та підбір використовуваних ресурсів.
2) Концептуалізація – етап, на якому викладач визначає зміст, мету і
завдання вивчення навчальної дисципліни.
3) Формалізація – етап, який передбачає аналіз дидактичних завдань,
пошук і формалізацію можливих методів їх вирішення.
4) Реалізація – етап, який визначає можливості переведення
формалізованої системи вирішення дидактичних завдань у кінцевий продукт – в
автоматизовану навчальну систему.
5) Апробація ефективності електронного навчального ресурсу – етап, на
якому автор ресурсу вводить його у навчальний процесс з метою редагування,
удосконалення, виявлення помилок у розробці та їх своєчасної корекції.
Компанією Adobe був розроблений спеціалізований програмний продукт
Adobe Captivate 5 як інструмент для розробки електронного навчального
контенту та пакет Adobe Connect 8, призначений для проведення дистанційного
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навчання та навчання в режимі он-лайн, а також для організації спільної роботи
у віддаленому режимі. Він дає змогу створювати ЕНР у форматі гіпермедіа, як
у базовому варіанті, так і з адаптивним викладом матеріалу, початковою та
середньою інтерактивністю. Матеріали з високим ступенем інтерактивності,
створені іншими засобами, можуть підключатися як окремі модулі. З точки
зору оформлення матеріалу, програма Adobe Captivate 5 дає можливість
створювати слайди, на яких можна розміщувати різні вбудовані стандартні
об’єкти (текстові, навігаційні, керуючі, анімаційні, інформаційні), а також
готові зовнішні (текст, зображення, відео, анімація, аудіо). До всіх об’єктів
можуть застосовуватися різноманітні ефекти і налаштування.
Документ, який створюється в Adobe Captivate, називається проектом, що
складається з окремих слайдів, які можна додавати, редагувати чи видаляти.
Сховище для зберігання ресурсів (аудіо файлів, зображень, анімації тощо) в
Adobe
Captivate
називається
бібліотекою
(Libraries),
де
об’єкти
впорядковуються за відповідними папками Audio, Images, Media, Presentations.
Дана програма пропонує декілька способів створення проекту, а саме: можна
скористатися одним із шаблонів, створити пустий проект з подальшим
додаванням в нього необхідних об’єктів, імпортувати в Adobe Captivate
презентацію PowerPoint і доопрацювати її, записати за допомогою Adobe
Captivate дії, виконувані у прикладній програмі, яку хочуть продемонструвати.
Створивши проект, його потрібно опублікувати, тобто записати у вигляді
кліпу, який зможуть відтворювати користувачі. Програма Adobe Captivate дає
можливість задавати для процесу публікації багато параметрів і дозволяє
створювати кліпи різних форматів, зокрема у вигляді файлів з розширенням
.swf у форматі програм Flash 9, Flash 10 або Flash Lite 4.0; файлів з
розширенням .exe для Windows або .app для MAC; файлів .f4v (цей формат
підтримується більшістю сучасних медіапрогравачів, популярними сервісами
відеохостингу, такі як YouTube, GoogleVideo.
У програмі Adobe Captivate можна розмістити текстові написи, які бувають
двох типів: звичайні (містять текст, що може являти собою теоретичний
матеріал, заголовки або пояснення дій, які виконуються на слайді) та написи до
інтерактивних об’єктів. Урізноманітнити кліп, зробити його більш ефектним і
привабливим можна за допомогою відео файлів формату FLV і F4V, а також
звукових файлів, які можна додавати як до всього слайда, так і до окремого
неінтерактивного об’єкта.
Для того, щоб під час відтворення кліпу користувач мав можливість,
клацнувши мишею чи увівши текст з клавіатури, керувати порядком
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відтворення проекту або давати відповіді на поставлені у кліпі запитання,
потрібно використовувати інтерактивні об’єкти. Програма Adobe Activate дає
змогу створювати інтерактивні об’єкти трьох видів: область клацання (Click
Box), поле вводу тексту (Text Entry Box) і кнопка (Button). Усі вони приймають
від користувача дані і визначають на їх основі подальшу “поведінку” проекту,
наприклад, який слайд або об’єкт показуватиметься наступним. Таким чином,
для організації навігації в проекті достатньо встановити в нього інтерактивний
об’єкт і задати дію, яка виконуватиметься у разі його використання.
Однією з важливих переваг програми Adobe Captivate є те, що у ній дуже
зручно створювати тести для перевірки знань. Програма пропонує декілька
видів тестових слайдів, які можна вставляти в проект з метою проведення
оцінювання. Таким чином можна легко створювати тести, використовуючи всі
існуючі види завдань, наприклад такі, що передбачають вибір однієї чи кількох
правильних відповідей із кількох варіантів, визначення правильної
послідовності, співставлення, введення відповіді з клавіатури тощо.
Особливістю роботи над тестами є виставлення потрібних значень для
параметрів, які визначають властивості тестів, а потім переходити
безпосередньо до їх створення. Порушивши цей порядок, автор буде змушений
вручну вносити зміни в кожний слайд, якщо встановлені параметри не
підходять.
Віддалена комунікація та спільна робота он-лайн може забезпечуватися
системою Adobe Connect, яка дає змогу демонструвати презентації чи відео в
режимі он-лайн, організовувати спільний доступ до документів, бачити, чути
своїх слухачів і розмовляти з ними, транслюючи зображення через веб-камеру,
а звук через мікрофон. Окрім того, учасники он-лайнового спілкування мають
змогу спільно працювати з одним екраном, спільно використовувати прикладні
програми, обмінюватися миттєвими текстовими повідомленнями. Зазначені
функції підтримуються завдяки компоненту Adobe Connect Meeting, для
застосування якого на комп’ютері достатньо мати браузер та програвач Flash
Player.
Сеанси телекомунікації за участі кількох користувачів в Adobe Connect
називають зібраннями, для проведення яких створюються спеціальні
середовища – віртуальні кімнати зібрань. Кімнаті автоматично призначається
URL-адреса, за допомогою якої користувачі можуть потрапити до цієї кімнати і
працювати в ній. Той, хто створює віртуальну кімнату, вважається її
організатором; крім нього є ще доповідачі та учасники. Організатор та
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доповідач під час проведення зібрання можуть забезпечити спільне
використання файлів, екрана та білої дошки.
Платформа Adobe Connect дуже зручна для організації дистанційного
навчання, оскільки вона дає можливість виконувати усі необхідні для цього дії,
зокрема створювати програми і траєкторії навчання, здійснювати контроль за їх
виконанням, отримувати звіти про успішність студентів, зберігати та повторно
використовувати навчальні ресурси. Дистанційне навчання можна проводити
лише за умови, що в системі встановлено компонент Adobe Connect Training.
Для організації дистанційного навчання використовуються такі елементи, як
курс, віртуальний клас, навчальна програма, кімната зібрань та елемент
контенту. Крім того, викладач повинен виконати такі дії: розробити навчальні
презентації, тести тощо, перетворити їх на курси, створити віртуальні класи і
навчальну програму, включивши в неї усі необхідні елементи та визначивши
спосіб доступу студентів до навчання.
Висновки. Таким чином, Adobe Captivate можна застосовувати для
демонстрації можливостей програмного забезпечення, створення відеоуроків,
симуляцій прикладних програм, розробки навчальних презентацій з будь-яких
предметів та тестів різних типів, організовувати дистанційне чи он-лайнове
навчання, шляхом створення курсів, навчальних програм і віртуальних класів.
Програма дає можливість імпортувати і використовувати у навчальних
матеріалах зображення, презентації PowerPoint, відео, аудіо та файли у форматі
Flash Video.
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У статті наведено результати дослідження реального стану
застосування електронних ресурсів у навчанні хімічним дисциплінам.
Виявлено суттєві відмінності в оцінюванні доцільності використання
деяких електронних ресурсів викладачами і студентами, що створює
передумови для зниження ефективності навчання.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, професійна
підготовка, хімічні спеціальності
This paper describes the results of the research of the electronic resources
usage in chemistry teaching. The revealed difference in attitudes to electronic
resources between students and faculty members creates a background for the loss
of effectiveness of their use.
Keywords: information and communication technology, professional training,
chemical specialties
Вступ. Навчання із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) є невід’ємною частиною професійної підготовки майбутніх
фахівців хімічних спеціальностей університетів, дозволяє значною мірою
індивідуалізувати процес і націлене на розвиток студента як особистості
з урахуванням його психофізіологічних особливостей, мотивації та
спрямованості на успіх. На даний час потенційні можливості збільшення
ефективності освітнього процесу за рахунок застосування ІКТ реалізуються
не повністю. Темпи розвитку технологій випереджають процеси психологопедагогічного осмислення наслідків їх впровадження, а реорганізація
традиційних форм навчання на базі ІКТ наражається на відсутність
у викладачів готовності до цього та відповідних умінь.
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Виклад основного матеріалу. В роботі висвітлено особливості
інформатизації фундаментальної та професійно-практичної складових
підготовки майбутніх фахівців за напрямом «Хімія». Досліджено реальний стан
застосування електронних ресурсів (ЕР) у навчанні хімічних дисциплін у
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.
На підставі даних анкетування викладачів та студентів для дисциплін
неорганічної, фізичної, аналітичної та органічної хімії визначено необхідні для
навчання ресурси у порівнянні з тими, що фактично використовувалися
впродовж попередніх років у навчанні кожної дисципліни. Результати
експериментів дозволили зафіксувати поточний стан справ із застосуванням
електронних ресурсів, вибрати найбільш доречні для подальшого аналізу та
оцінити їх необхідність у практичній роботі.
Головною оцінкою затребуваності ресурсу був середній бал, отриманий
при анкетуванні викладачів у графі «доцільність використання», який
відображав відносну кількість тем упродовж курсу, в яких цей ресурс доцільно
застосовувати у навчанні. На рис. 1 наведено діаграми, що ілюструють
кількість ресурсів з певними середніми балами.
12

12
Неорганічна хімія
Кількість ресурсів

8
6
4
2

0
0,0
12

0,2

0,6

0,8

1,0

Фізична хімія

10

Кількість ресурсів

0,4

8
6
4
2
0
0,0

0,2

0,4 0,6 0,8
Середній бал

Кількість ресурсів

Кількість ресурсів

10

1,0

Аналітична хімія

10
8
6
4
2
0
0,0
12

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Органічна хімія

10
8
6
4
2
0
0,0

0,2

0,4 0,6 0,8
Середній бал

1,0

Рис. 1. Розподіл середніх балів електронних ресурсів за частотою
використання у навчанні базових хімічних дисциплін
Згідно з бімодальним розподілом, що спостерігався практично для всіх
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дисциплін, ЕР поділено на такі, що часто або рідко використовуються (за
граничний бал прийнято показник 0,4). Ресурси, що отримали приблизно
однакові бали при викладанні всіх тем дисципліни, умовно названо
універсальними. Якщо оцінка варіювалася від теми до теми, такі ресурси
умовно названо специфічними. Їх застосування визначено важливим при
вивченні окремих тем, тоді як в інших випадках це не мало принципового
значення.
Встановлено наявність значного неспівпадіння бажаного забезпечення
електронними ресурсами процесу навчання та існуючого реального стану цього
питання. Показано, що викладачі визнають необхідність застосування у
викладанні різних типів ресурсів, не застосовуючи деякі з них на практиці
зовсім (приклад розподілу для дисципліни «Неорганічна хімія» наведено на
рис. 2).
Оцінка доцільності використання деяких електронних ресурсів
викладачами і студентами суттєво відрізняється. Наприклад, 53 %
універсальних електронних ресурсів, які отримали високу оцінку доцільності
застосування від викладачів неорганічної хімії, отримали низький бал від
студентів. Це створює передумови для зниження ефективності використання ЕР
та потребує з’ясування причин виникнення такого явища.
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Рис. 2. Бажана (а) та реальна (б) структура застосування електронних
ресурсів, згрупованих за типами
З використанням спеціально розробленої анкети досліджено вплив
сформованих стилів навчання на схильність до застосування студентами
електронних ресурсів, що використовуються в процесі навчання хімії.
Різноманітні електронні ресурси умовно розділено на два класи. До одного з
них віднесено ресурси, що приблизно однаково сприймаються респондентами з
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різними переважаючими стилями, тобто є малочутливими до особливостей
стилів навчання студентів. До іншого – ресурси, що є чутливими до стилів
навчання. Для них перевага зростала (або падала) із зростанням вираженості
того чи іншого стилю навчання. Те, що деякі ЕР однаково сприймаються
студентами з різними стилями навчання можна розглядати як істотну перевагу,
оскільки застосування їх у процесі навчання хімії не вимагає спеціальних
застережних заходів відносно аудиторії.
Наявність встановлених зв’язків використано для оптимізації вибору
електронних ресурсів для навчання неорганічної, фізичної, аналітичної та
органічної хімії. Проведено детальний аналіз змісту названих курсів. Для
кожної дисципліни визначено доцільні з точки зору викладачів-експертів
електронні ресурси, потрібні для якісного викладання. Таблиці експертного
оцінювання побудовано у вигляді рейтингів ресурсів для кожної теми.
Розроблено алгоритм вибору електронних ресурсів, який передбачає
застосування кількісних критеріїв для встановлення їх відповідності вимогам
викладачів та студентів. Першим критерієм є середній бал показника переваги
вибору електронних ресурсів студентами з різними стилями навчання, який
розраховують для типового профілю групи. Другим – різниця між експертною
рейтинговою оцінкою ресурсів для кожної теми та балом, наданим студентами.
Процедуру оптимізації вибору електронних ресурсів для роботи в конкретній
групі студентів запропоновано здійснювати за такими кроками:
– визначення типів стилів навчання студентів, аналіз складу групи,
побудова її усередненого профілю або розподіл на підгрупи студентів з
подібними навчальними перевагами;
– складання переліку електронних ресурсів, необхідних для викладання
конкретної теми, на базі таблиці експертної оцінки змістових модулів
дисципліни;
– розрахунок питомого показника для кожного з виділених електронних
ресурсів відповідно до переважаючих стилів навчання студентів у групі
як кількісної міри для обґрунтування доцільності застосування ресурсу на
заняттях.
Виявлено відмінності застосування комп’ютерних технологій на різних
етапах професійної підготовки майбутніх фахівців-хіміків. Показано, що
найбільші ускладнення сприйняття матеріалу, спричинені розбіжністю між
домінуючим стилем навчання у студентів і методикою навчання, виникають під
час застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді
проникаючої технології на молодших курсах підготовки. У навчанні
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спеціальних дисциплін блоку професійно-практичної підготовки застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій
класифікують
як
основну
та монотехнологію. Форми навчання, що застосовують, кількість часу,
відведеного на виконання робіт у комп’ютерному класі засобами інформаційнокомунікаційних технологій, можливість покрокового засвоєння можливостей
програм, послідовне ускладнення навчальних задач створюють умови, за яких
питання врахування стилів та особливостей студентів у спеціальній фаховій
підготовці не стає гострим.
Висновки. В результаті проведеного дослідження розроблено технологію
інтегрування методів, форм та засобів інформаційно-комунікаційних
технологій навчання. Визначено положення, якими треба користуватися
викладачам для вибору електронних ресурсів та методів навчання
з урахуванням стилів навчання студентів у реальних умовах. Для розробки
методик хімічних дисциплін складено систематику вибору належних
електронних ресурсів і методів навчання для кожного типу студентів.
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У роботі викладено існуючу технологію проведення експертизи якості
матеріалів для електронного навчання. Приведенні правила та механізми
що дозволяють скоротити витрати часу при проведенні експертиз.
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Вступ. Закон України «Про вищу освіту», прийнятий у 2014 році, визначає
дистанційне навчання, як одну форм навчання у вищих навчальних закладах
України. Виходячи з цього розвиток і поширення методів дистанційного
навчання потребують розробки та створення відповідних навчальних
матеріалів, що відповідають сучасному рівню. Одним із шляхів підвищення
якості навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання є
організація процес їх експертизи та сертифікації.
Для організації проведення дистанційного навчання у 2002 році в
Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) було
створено центр технологій дистанційного навчання (ЦТДН). В ЦТДН ХНУРЕ
використовуються такі програмні технології: система розробки дистанційних
курсів LERSUS, система керування процесом дистанційного навчання (LMS)
MOODLE та комп'ютерна система тестування знань OpenTEST2. В 2008 році
було введено в дію «Положення про проведення експертизи дистанційних
курсів у ХНУРЕ», в якому наведено перелік документів потрібних для подання
дистанційних курсів (ДК) на експертизу та термін проведення експертизи.
Експертиза якості матеріалів для електронного (дистанційного) навчання –
це сукупність досліджень визначених властивостей матеріалів для
електронного навчання. Головною метою експертизи є визначення цих
властивостей і порівняння їх із зазначеними у стандартах або рекомендаціях.
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Результатом експертизи, як правило, є технічний документ (сертифікат) з
обґрунтованим висновком щодо відповідності ДК нормативним документам і
стандартам, а також висновки про можливість використання ДК за
призначенням. Процес експертизи ДК поділяється на експертизу за змістом та
технологічну експертизу [1].
Електронний навчальний курс – це комплекс навчально-методичних
матеріалів (НММ) та освітніх послуг, створених для організації
індивідуального та групового навчання з використанням дистанційних
технологій. Електронні навчальні (дистанційні) курси складаються з
електронних ресурсів двох типів: ресурси, призначені для подання студентам
змісту навчального матеріалу, наприклад, електронні конспекти лекцій,
мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації тощо (інформаційні
ресурси), та ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу,
формування вмінь та навичок, оцінювання навчальних досягнень студентів, а
саме, тестові завдання, запитання для анкетування тощо (контрольні ресурси).
Експертиза інформаційних матеріалів дистанційних курсів. Процес
створення інформаційних матеріалів ДК у ХНУРЕ ґрунтується на єдиній
дидактичній моделі редактора LERSUS. Сам LERSUS є звичайним офісним
редактором з можливістю використання характерних для навчальних матеріалів
елементів: тематичних розділів, зв'язаних між собою посиланнями; різного
роду джерел (літературних, електронних); термінологічного словника,
контролю засвоєння навчального матеріалу у формі тестування. При цьому
користувач одержує звичні йому інструменти редагування, перевірки
правопису, введення і редагування формул, роботи з графічними і
мультимедійними файлами.
Дидактична модель ДК, яка запропонована у ХНУРЕ, включає:
метаінформацію (дані про авторів, про навчальну дисципліну, про формати
публікації); вступ (вступна інформація, що характеризує навчальний матеріал);
теорія (теоретичні відомості); практика (матеріали з практичної складової);
висновки (основні підсумки); поточний контроль знань та самоконтроль (у
вигляді тестів); перелік посилань та словник термінів.
Технологічна експертиза ДК, які створено на основі редактора LERSUS,
будується на основі затвердженої у ХНУРЕ дидактичної моделі. Якісна
технологічна експертиза включає перевірку на відповідність комп'ютерних
форматів, перевірку якості мультимедійних матеріалів, перевірку якості
текстових матеріалів (літературне та комп'ютерне редагування).
Експертизу ДК за змістом та обсягом проводить методична комісія
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кафедри на основі робочої програми навчальної дисципліни, що
підтверджується відповідним витягом з протоколу засідання кафедри.
Експертиза ДК відбувається у два етапи: попередня експертиза та
підсумкова експертиза. Для проходження попередньої експертизи автор ДК має
подати в ЦТДН копію робочої програми навчальної дисципліни та повний
набір електронних матеріалів ДК у форматі редактора LERSUS. Результатом
попереднього етапу є перелік редакційних та технологічних помилок
(невідповідність шаблону) або повідомлення про їх відсутність.
Після проходження попередньої експертизи та виправлення знайдених
помилок і зауважень, автор ДК має право подавати заявку на підсумкову
експертизу.
Для підсумкової експертизи автор ДК має надати в ЦТДН заяву
встановленої форми за з власноручним підписом, НММ ДК в електронному
вигляді, витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію ДК для
проходження підсумкової експертизи (змістовна експертиза). У разі
відповідності ДК всім вимогам, протягом 5 робочих днів від дати проведення
підсумкової експертизи, ЦТДН надає автору сертифікат встановленого зразку
або обґрунтовану відмову від визнання наданих матеріалів сертифікованим ДК.
Сертифіковані курси розміщуються в LMS MOODLE для подальшого
використання в дистанційному навчанні у ХНУРЕ.
Експертиза комп’ютерних тестів. При проведенні експертизи
комп’ютерних тестів слід враховувати, що за організаційними ознаками тести
поділяються на поточні, підсумкові та контрольні (тести залишкових знань).
Особливо ретельно має проводитися експертиза підсумкових та контрольних
тестів, зважаючи на те, що результати їх використання безпосередньо
впливають на підсумкову атестацію студентів та рейтинг викладачів [2].
Процес експертизи комп’ютерних тестів безпосередньо пов'язаний з
процесом їх створення, який включає такі етапи:
 визначення загальної структури навчальної дисципліни, яка
контролюється та її тематичного поділу (модель предметної області);
 створення контрольних завдань та перетворення їх у тестову форму,
змістовна експертиза тестових завдань;
 перетворення тестових завдань у формати для комп’ютерної системи
тестування знань, внесення тестових завдань в БД;
 вибір контрольної групи студентів з певним рівнем знань, визначеним
іншими методами, для апробації тестових завдань;
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 апробація тестових завдань на контрольній групі студентів, статистична
експертиза результатів тестування та якості тестових завдань;
 аналіз результатів апробації та доопрацювання окремих тестових
завдань або тем;
 проведення першого контрольного тестування і оприлюднення його
результатів;
 аналіз результатів тестування, остаточне доопрацювання тесту на основі
аналізу статистичних параметріврезультатів.
Для проходження експертизи кожен автор тесту подає до Тестового
центру ХНУРЕ специфікацію тесту встановлено зразку, яка складається з
наступних розділів.
1. Назва тесту.
2. Загальні задачі, які вирішуються при розробці та застосуванні тесту.
3. Зміст тесту і розділи навчальної дисципліни, які охоплюються тестом.
4. План тесту (тематична структура тесту).
5. Інструментальні засоби проведення тестувань, параметри сеансу
тестування (кількість завдань та час на сеанс в цілому).
6. Характеристика змісту кожного типового завдання, що воно вимірює
(конкретна назва знань, умінь, навичок або уявлень, які перевіряються),
кількість типових завдань у кожній темі, Середній час виконання завдання.
7. Кількість форм тестових завдань, альтернативність закритих форм
завдань. Приклади завдань та інструкції до них.
8. Оцінки за виконання завдань, вага окремих завдань.
9. Стислі рекомендації по апробації завдань. Обсяг і основні
характеристики попередній вибірки випробуваних.
10. Характеристики якості завдань і тесту в цілому, які визначаються та
досліджуються. Методи статистичних досліджень.
11. Очікувана (рекомендована) інтерпретація тестових результатів.
12. Результати проведених тестувань.
Статистична експертиза результатів тестування включає аналіз сеансу
тестування на відповідність моделі предметної області, тематичний аналіз тесту
та аналіз окремих тестових завдань. Статистична експертиза здійснюється за
допомогою модулю «Статистика» системи OpenTEST2 [3]. Експертизу тестів
проводить уповноважений працівник тестового центру ХНУРЕ.
При аналізі структури сеансу тестування слід враховувати наступне.
Оптимальною структура сеансу тестування буде у разі, якщо кількість завдань
у сеансі тестування системи OpenTEST2 буде кратною кількості тем тесту
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(відповідно до моделі предметної області). При цьому час на сеанс тестування
розраховується виходячи х того, що час на виконання практичного завдання в
середньому в 5–10 разів більше, ніж для теоретичного завдання. Для
контрольних тестувань рекомендується використовувати тестові завдання
«Вибір однієї правильної відповіді з декількох запропонованих» (тип 1), або
«Вибір декількох правильних відповідей з декількох запропонованих» (тип 2).
При аналізі трудності тестових завдань прийнято виділяти три рівні їх
трудності: легкі ( 0,6  Ti  0,8 ), середні або оптимальні ( 0,4  Ti  0,6 ) та трудні
( 0,2  Ti  0,4 ). Завдання, у яких Ti  0,2 (дуже трудні) і Ti  0,8 (дуже легкі), не
рекомендується використовувати у контрольних тестуваннях через їхню низьку
диференціюючу здатність, якщо вони не несуть якогось спеціального
навантаження..
При тематичному аналізі тесту слід звертати увагу на кількість завдань в
кожній темі. При цьому не рекомендується, щоб кількість завдань у різних
темах не відрізнялася більше, ніж у два рази. Якщо коефіцієнт кореляції між
оцінками за тему та за тест в цілому Rxy < 0,2, то автор тесту має звернути увагу
як на якість тестових завдань цієї теми, так і на процес викладання навчального
матеріалу.
У разі відповідності тесту всім параметрам, зазначеним у специфікації,
автор отримує сертифікат відповідності, у якому зазначається, для якого види
тестувань може використовуватися тест. Після цього тест переміщується у
відповідну категорію системи OpenTEST2 з обмеженими правами на
коригування.
Висновки. Оптимізація та модернізація процесу проведення експертизи
електронних навчальних матеріалів для дистанційних курсів, дало змогу
скоротити витрати часу як експертам так і авторам матеріалів, що в свою чергу
дало змогу збільшити обсяг сертифікованих ДК в майже у три рази. За час дії
Положення про експертизу ДК в ХНУРЕ позитивну експертизу отримали
близько 250 дистанційних курсів та більше 200 тестів.
Для створення цілісної системи сертифікації ЕНМ необхідно :
 уніфікувати інструментальні засоби створення та відображення ЕНМ;
 створити єдину систему сертифікації ЕНМ на рівні ВНЗ на базі типових
нормативних документів Міністерства освіти і науки (МОН) України;
 розробити детальну процедуру подання та проходження сертифікації
ДК (електронних навчальних курсів) для отримання грифу МОН.
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Розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій на
розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища
сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та методів
застосування інформаційних та Інтернет-технологій у інформаційнонавчальному середовищі ВНЗ.
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Influence of information and communication technologies on the
development and improvement of the information and education environment of
the modern university are considered. Trends of the further development and
application methods of information and Internet-technologies in information and
education environment of the university are planned.
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Вступ. Інформаційна парадигма, що прийшла у сферу комунікацій з
точних та прикладних наук у поєднанні з іншими підходами (зокрема,
синергетичним) дозволяє ВНЗ створювати власне інформаційно-навчальне
середовище (далі ІНС), центральним елементом якого є навчальна
документація. В цьому середовищі відбувається функціонування навчальної
документації, котра існує і в паперовій, і в електронній формах. Електронні
форми існування навчальних документів обумовлені розвитком та
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ). Тому
електронна навчальна документація ВНЗ є обов’язковою складовою його
комунікаційного потенціалу, а також власного офіційного веб-сайту, що в
сукупності формує інформаційно-навчальне середовище вишу.
В ІНС відбуваються процеси створення, зберігання, обробки, передачі та
споживання інформації. Для здійснення цих процесів необхідні матеріальнотехнічні та інтелектуальні ресурси. ІНС вищих навчальних закладів одночасно є
і базою для діяльності суб'єктів вишу (професорсько-викладацький склад,
керівництво, студенти, штат інформаційних працівників), і результатом їх
професійної діяльності [1].
Питання створення та функціонування ІНС ВНЗ розглядаються як ІТспеціалістами, так і викладачами. В різних джерелах можна знайти різні
підходи до розуміння суті і структури ІНС. Проте, в усіх дослідженнях в ІНС
виокремлюють: суб’єкти (ті, хто навчаються, і викладачі) і об’єкти (засоби
навчання та інструменти навчальної діяльності, методики, матеріальна база,
управління педагогічним процесом, способи комунікації).
Основна частина. Застосування ІКТ істотно розширює склад і можливості
деяких компонентів ІНС. Це дозволяє в якості джерел вивчення інформації
використовувати: бази даних; інформаційно-довідкові та пошукові системи;
електронні підручники, практикуми, довідники та енциклопедії; Інтернетресурси тощо. Значно розширюється інструментарій навчальної діяльності
(комп’ютерні тренажери, контролюючі програми), засоби комунікацій
(локальні комп’ютерні мережі, Інтернет-сервіси, Інтернет-офіси, хмарні
сховища даних, електронна пошта, віртуальні диски, флешки тощо).
В ІНС ВНЗ в центрі уваги знаходиться студент: його мотиви, цілі, потреби,
тобто всі питання навчально-методичного змісту (організація навчального
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процесу, використання прийомів, засобів, методів, інструментів, джерел
інформації та ін.) розглядаються та формуються виходячи із потреб, активності,
здібностей, рівня підготовки, інформаційного потенціалу студентів [2]. На нашу
думку, саме це впливає на побудову структури ІНС та вибір його компонентів.
Інформаційно-навчальне середовище вишу створюється та функціонує,
насамперед, завдяки наявності в ньому навчальної інформації, що існує у
різних формах: традиційні навчальні документи (паперові підручники,
навчально-методичні матеріали, навчально-практичні посібники, конспекти
лекцій, навчальні програми тощо) та електронні навчальні документи
(електронні підручники, посібники, практичні матеріали, навчаючі та
контролюючі комп'ютерні програми тощо, розміщені, в тому числі, і на вебсайті ВНЗ). Тобто об'єктом інформаційно-навчального середовища ВНЗ є уся
сукупність навчальних документів, окрім цього сучасне ІНС вишу неможливо
уявити
без
інформаційно-комунікаційних
технологій,
що
активно
використовуються у навчальному процесі. А також існування ІНС вишу
унеможливлюється без створювачів та користувачів навчальної інформації,
тобто без професорсько-викладацького складу та студентської аудиторії. Отже,
на нашу думку, можна виділити основні складові ІНС вишу: інформаційні
ресурси (вся сукупність навчальної та допоміжної документації та інформації, у
тому числі, і ресурси веб-сайту ВНЗ); матеріально-технічна база (бібліотека,
ІКТ, комп’ютерні класи, мультимедійні технології, програмне забезпечення);
суб’єкти (професорсько-викладацький склад, студенти, аспіранти, докторанти)
[1].
Ключовим компонентом в ІНС є комп’ютер: 1) засіб обробки інформації,
комунікації, отримання, надання, оновлення знань, самореалізації студентів; 2)
інструмент ведення навчального процесу, проведення навчальних, наукових
експериментів, проектування і конструювання ІНС ВНЗ. Застосування
комп’ютерів у навчальному процесі змінює пріоритети засобів навчання, які
використовуються в процесі викладання різних дисциплін, тим самим,
змінюючи навчальне середовище [2].
Ще одним не менш важливим базовим компонентом ІНС є веб-сайт ВНЗ.
Веб-сайт сьогодні призначений стати центральним елементом комунікаційної
політики ВНЗ, адже він надає широкий спектр додаткових можливостей
здійснення комунікацій та навчального процесу. Це сприяє формуванню
ефективного ІНС, адже тепер ВНЗ має можливість надавати користувачам
додатковий сервіс: забезпечувати їх актуальної інформацією, здійснювати
дистанційне навчання, ефективніше проводити навчальний і науковий процеси
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та ін. Також наявність власного веб-сайту забезпечує ефективне
позиціонування ВНЗ на ринку освітніх послуг в Інтернет-середовищі, що дає
можливість користувачеві отримати значно більше інформації та скласти більш
повне уявлення про ВНЗ та його послуги.
В основі веб-сайту покладено модель комунікації, в якій інформація
надається на запит користувача. Ця особливість освітнього Інтернетсередовища пов’язана з активною роллю користувачів, обумовленої контролем
над пошуком інформації за рахунок різноманітних пошукових і навігаційних
механізмів. Це ставить перед ВНЗ, які використовують веб-сайти, як освітнє
Інтернет-середовище, складну задачу, що полягає у необхідності докладання
значних зусиль для залучення користувачів, та потребує від них більш пильної
уваги до потреб та запитів користувачів, до нових підходів і сучасних
технологій.
Отже, цінність веб-сайтів, як інформаційно-комунікаційного каналу ІНС,
обумовлена саме їх комплексністю, яка не досягається та не може бути
досягнута традиційними виданнями. Адже веб-сайти багатоаспектно
відображають напрямок діяльності ВНЗ. Будь-який ВНЗ видає навчальні та
методичні посібники, наукові праці, рекламні матеріали для абітурієнтів, але
тільки об’єднані в рамках одного веб-сайту вони дають уявлення про масштаб
діяльності ВНЗ та його місце серед інших вишів. Так, електронна навчальна
документація є невід’ємною складовою веб-сайту ВНЗ [3].
Важливість та обов’язкова наявність грамотно побудованого та
інформаційно-актуального веб-сайту ВНЗ – це усвідомлена вимога часу та
відповідь на інформаційно-освітні потреби користувачів. Доказом тому слугує
оприлюднений Міністерством освіти і науки України Проект Наказу Про
затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
(далі Проект Наказу), що зараз знаходиться на громадському обговоренні.
Метою зазначеного Проект Наказу є вдосконалення системи вимог до
ліцензування підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньокваліфікаційних рівнів. Зокрема, у ньому зазначається, як одна із вимог
ліцензування, «наявність офіційного веб-сайту навчального закладу з основною
інформацією про його діяльність (структура, освітньо-наукова діяльність,
правила прийому, контакти), який містить веб-сторінки навчальних дисциплін 1
з розміщеними на них навчально-методичними матеріалами (мінімальний
процент від кількості дисциплін навчального плану)» (пункти 4.9 та 4.9.1) [4].
1

Також зараховуються сторінки навчальних дисциплін, які розміщені в іншому програмному середовищі
(наприклад, у системах дистанційного навчання).
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Поряд із зазначеними вище компонентами ІНС ВНЗ все більшої
популярності набувають хмарні сховища даних та он-лайн-офіси, котрі
застосовуються для створення, зберігання та обміну документами у електронній
формі. Для роботи з електронними навчальними документами зручними є,
наприклад, Dropbox (хмарні технології) та Google Doсs (он-лайн-офіс)2. Ці
Інтернет-сервіси сьогодні все частіше застосовуються студентами та
викладачами для виконання практичних завдань, обміну інформацією, зокрема
навчальною (електронні навчально-методичні матеріали, питання до семінарів,
завдання до практичних робіт, питання до іспитів, перелік тем курсових робіт,
виконання практичних робіт тощо). Кожен з цих сервісів має певну специфіку
та переваги, так Dropbox призначений більше для збереження та обміну
інформацією, а Google Doсs дозволяє ще й створювати документи у форматах
звичних для користувача, оскільки має вбудовані функції роботи з текстовими,
табличними документами тощо. Загальними перевагами таких Інтернет-сервісів
є: кросплатформеність (міжплатформеність) програмного забезпечення;
віддалена робота з інформацією; збереження та обмін інформацією без
«прив’язки» до часу, певного робочого місця та флеш-накопичувача або будьякого іншого зйомного носія інформації; безкоштовність зберігання інформації;
ліцензія типу «free ware», тобто вільний доступ; підтримка різних форматів
(текст, таблиці, графіка, pdf, презентації тощо). Розглянемо більш детально ці
технології та переваги їх застосування при роботі із навчальною документацією
та інформацією.
Dropbox – хмарне сховище даних, котре належить компанії Dropbox Inc.,
надає можливість користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі та
ділитися ними із іншими користувачами в Інтернеті. Робота побудована на
синхронізації даних. Через Dropbox користувачу надається можливість
розміщувати файли на віддалених серверах за допомогою клієнту або із
застосуванням веб-інтерфейсу через браузер. Хоча головний акцент технології і
робиться на синхронізацію та обмін інформацією, Dropbox веде історію
завантажень, з метою відновлення даних після знищення файлів із сервера.
Також ведеться історія внесення змін до файлів, котра доступна протягом
останніх 30 днів, окрім цього наявна функція безстрокової історії змін файлів
«Pack-Rat» та можливість обміну файлами великого обсягу через папку
«Public» [5].

2

Подібними до Google Docs та Dropbox є Інтернет-сервіси: Office Web Apps (Microsoft), iCloud (Apple), Amazon
Cloud Drive (Amazon), Pixlr (Autodesk) тощо.
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Документи Google (англ. Google Docs) – безкоштовний он-лайн-офіс, що
містить текстовий, табличний процесор та сервіси для розробки презентацій і
хмарного збереження файлів з функціями файлообміну, розроблений
компанією Google. Виник в результаті об’єднання Writely и Google
Spreadsheets. Google Docs – це веб-орієнтоване програмне забезпечення, котре
працює в межах веб-браузеру без інсталяції на комп’ютер користувача.
Документи та таблиці, що створюються користувачем, зберігаються на
спеціальному сервері Google, або експортуються у файл. В цьому полягає одна
із ключових переваг програми, оскільки доступ до внесених даних може
здійснюватися з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до Інтернет, при цьому
доступ захищений паролем [6, 7].
Як показує практика, розглянуті Інтернет-сервіси набувають все більшої
популярності серед студентів, тому їх залучення у навчальний процес, надає
можливість створювати, зберігати, розповсюджувати, редагувати електронні
навчальні, навчально-методичні матеріали без використання спеціального
програмного забезпечення, але у форматах звичних для користувачів: як для
студентів, так і для викладачів.
Відзначимо, що на сьогодні активно застосовуються такі способи надання
електронних навчально-методичних матеріалів: зберігання на електронному
диску (флешці); розміщення на веб-сайті ВНЗ; пересилання на загальну
електронну поштову скриньку, створену певною академічною групою
студентів; розміщення у комп’ютерах навчальних аудиторіях тощо. Поступово
буде відбуватися активне застосування он-лайн-офісів для роботи з
електронними навчальними та навчально-методичними матеріалами. І
зазначимо, що саме студенти раніше, ніж викладачі усвідомлюють переваги
таких Інтернет-сервісів і вже активно застосовують їх для виконання
практичних завдань, отриманих від викладача. Адже це позбавляє їх
необхідності, наприклад, зберігати документи у електронній поштовій скринці
або на флеш-накопичувачу. Для роботи із он-лайн-сервісами найголовнішою
умовою є під’єднання комп’ютеру до Інтернету, що реалізовано у навчальних
комп’ютерних аудиторіях практично всіх ВНЗ.
Отже, сьогодні з’явився ще один перспективний компонент ІНС ВНЗ,
котрий поступово впроваджується у освітній процес і дозволяє працювати з
електронними навчальними документами оперативно та у вільному доступі, у
той же час із можливістю захисту даних паролями та розмежування прав
доступу.
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Необхідно згадати також і про зовнішні фактори впливу на ІНС ВНЗ, до
яких належать: держава; інформаційно-навчальні, консультаційні центри та
служби; інші вищі навчальні заклади; інфраструктура інформаційного ринку
тощо. Отже, ІНС вишу формує вхідний потік інформації, що надходить із
зовнішнього середовища та вихідний інформаційний потік, що направляється
ВНЗ у зовнішнє середовище та містить інформацію про свій потенціал,
навчальні можливості, послуги та потреби [1].
Висновки. Таким чином, підводячи підсумок, можна окреслити певні
тенденції розвитку ІНС сучасного вищого навчального закладу: процеси
електронізації документів, документопотоків та комунікаційних каналів ВНЗ;
активне впровадження та використання електронних навчальних та навчальнометодичних документів; забезпечення багатосторонніх та багатоканальних
комунікацій, інтерактивності, інтегрованості та оперативності ІНС ВНЗ завдяки
застосуванню новітніх ІКТ, зокрема систем електронного документообігу, вебсайтів ВНЗ та Інтернет-сервісів; зменшення видатків на підтримку
комунікаційного процесу у ІНС ВНЗ, підвищення його ефективності та
доступності його результатів не тільки для членів ВНЗ, а й суспільства загалом
за рахунок застосування програмного забезпечення типу «free ware».
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Розкривається сутність та значення інноваційно-освітнього
середовища у забезпеченні високої якості освіти; обґрунтовуються шляхи
його досягнення. Особлива увага приділена впровадженню інформаційноінноваційних технологій в навчальний процес вищих навчальних-закладів, а
також підвищенню ефективності використання інноваційного обладнання
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The essence and importance of innovation and learning experience in
providing high quality education; justified the ways to achieve it. Particular
attention is paid to the implementation of information and innovative technologies
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in the educational process of higher education institutions, as well as more
effective use of innovative equipment universities.
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efficiency
„Освіта – це мистецтво, яке
має вдосконалювати
кожне нове покоління.”
І. Кант
Вступ. В умовах економічної та фінансової криз важлива місія
покладається на якісну вищу освіту. У світі вищу освіту розглядають у якості
важливого
чинника
підвищення
ефективності
виробництва,
конкурентоспроможності країни. Це підтверджує досвід високорозвинених
країн. Скажімо, у Фінляндії вищу освіту здобуває 88% молоді, в Кореї – 82, у
США – 81, у Швеції – 76%. Для забезпечення доступу молоді до вищої освіти в
зарубіжній практиці існують різні підходи щодо фінансового забезпечення.
Серед останнього: субсидування вищих навчальних закладів (ВНЗ), яке набуло
широкого розповсюдження у Великобританії; субсидування ВНЗ за
результуючими показниками, що має місце, скажімо, у Швеції; студентські
гранти, ваучери, пільгові кредити тощо.
На жаль, подібна система підтримки молоді, яка бажає здобути вищу
освіту, в Україні ще не набула широкого застосування. Втім у 90-ті роки
минулого століття темпи зростання кількості студентів українських вишів були
одні з найвищих у Європі. Так, якщо у 1990/91 н.р. кількість студентів ВНЗ
України складала 881,3 тис. осіб, то у 2013/14 н.р. (III-IV р.а.) – 1,7 млн. осіб
(рис.1). Щоправда, кількісні показники не були адекватними якісним
параметрам.
Основна частина. Ні для кого не секрет, що останнім часом якість вищої
освіти в Україні суттєво знизилась. Це відзначають наука, куди нерідко йдуть
працювати випускники вищих навчальних закладів, роботодавці, а також
підкреслюється у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року. В ній зазначається недостатня відповідність освітніх послуг вимогам
суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці, недостатня
орієнтованість структури і змісту вищої освіти на потреби ринку праці та
сучасні економічні виклики, невідпрацьованість ефективної системи
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працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, їх професійного
супроводження [6].
тис. осіб
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Рис. 1. Динаміка чисельності студентів ВНЗ України III-IV рівнів
акредитації
Тому багато науковців шукають шляхи покращення якості вищої освіти,
підвищення рівня підготовки кадрів. Такі підходи можна знайти в роботах
Амоші О., Боголіб Т., Вовканича С., Злупка С., Карліна М., Лугового В.,
Оболенської Т. та багатьох інших дослідників.
Значна частина фахівців підвищення якості вищої освіти вбачає у
використанні в навчальному процесі інформаційно-інноваційних технологій.
Зокрема, цим дослідженням значну увагу приділяють Дорофієнко В.,
Загородній А., Крикавський Є., Кузьмін О., Мартиненко М., Хміль Ф. та багато
інших науковців.
Проте вища освіта потребує не лише пошуку ефективних механізмів
підвищення якості та ефективності вищої освіти, а й впровадження їх
(механізмів) у практику навчальної діяльності. У цьому контексті особливої
уваги потребує пошук альтернативних механізмів стимулювання підвищення
якості підготовки кадрів. Останнім часом, зокрема в умовах ринкових відносин
категорія „механізм” і в освітній сфері стала широко вживаною, при цьому
відображаючи різні аспекти, пов’язуючи зміст цієї дефініції з такими поняттями
як, скажімо, „методи”, „норми”, „інструменти”, „важелі” тощо. Ми ж його
розглядаємо як систему важелів, спрямованих на досягнення поставленої цілі –
забезпечення підвищення якості підготовки кадрів.
Сьогодні економіка України знаходиться на рівні ІІІ-IV технологічних
укладів. Тому й не дивно, що продукція українських промислових підприємств
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є неконкурентоспроможною. А все виробництво, у тому числі у сфері
матеріального виробництва, потребує переведення його на інноваційний шлях
розвитку. Світовий досвід засвідчує, що досягнення цього можливо лише в
умовах упровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищих
навчальних закладів України.
Як відмічає Демченко О.П., інтегральна оцінка інноваційного потенціалу
вищих навчальних закладів дозволяє зазначити, що вітчизняна система вищої
освіти спроможна забезпечити інноваційний розвиток національного
господарства людським капіталом [2]. Сьогодні за рівнем інноваційного
розвитку вищої освіти Україна значно відстає від таких країн як Данія, Швеція,
Фінляндія та Німеччина, які нині відносяться до країн-інноваційних лідерів.
Щоб подолати цей розрив в Україні вже багато робиться, зокрема в
багатьох навчальних закладах упроваджуються технології випереджаючої
освіти для сталого розвитку, широко впроваджується інформатизація
освітнього
середовища,
забезпечується
формування
комп’ютерноорієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж,
ресурсів і технологій; відбувається вдосконалення мережі та структури вищих
навчальних закладів. Лише протягом 2010-2013 рр. в Україні було створено 13
регіональних університетів на базі 33 вищих навчальних закладів. Активно
формується мережа дослідницьких університетів, яких уже на теренах нашої
держави функціонує 14 [1].
Інформаційно-комунікаційні
технології
потребують
суттєвого
покращення рівня забезпечення вищих навчальних закладів України сучасними
комп’ютерами. Нині в цілому в нашій державі на 1 комп’ютер припадає 70
студентів ВНЗ, тоді як, приміром, у США – лише 3. А це негативно
позначається на ефективному використанні дистанційної форми навчання, яке
передбачає, що основний акцент має бути зроблений на посилення
самостійного й індивідуалізованого навчання студентів. При дистанційній
формі навчання завдання викладача полягає в тому, щоб організувати
самостійну пізнавальну діяльність студентів, озброїти їх методами
самостійного здобуття знань, спрямованих на використання ними (студентами)
новітніх телекомунікаційних засобів.
Як відомо, інформаційні технології вирішують багато завдань, перш за
все в освітній сфері. Разом із тим, щоб підвищити якість підготовки кадрів,
освітні ресурси, мають бути наповнені якісним змістом. У процесі навчання
слід активно використовувати електронні посібники, підручники, навчальні
комплекси. Підґрунтям для створення останніх може служити досвід щодо
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створення та застосування кейс-технологій для методичного забезпечення
самостійної пізнавальної діяльності учнів. Навчальні комплекси включають
мультимедійні навчальні матеріали, систему діагностики та контролю знань.
Позитивні результати, як свідчить досвід, забезпечує активне
використання так званого мереживого курсу для навчання в середовищі
Інтернет, що сприяє забезпеченню навчальної діяльності, контролю
засвоювання знань, активізації інформаційно-пошукової діяльності.
Моделювання інформаційно-освітнього середовища підготовки кадрів
включає організаційні, методичні та змістовні компоненти, кожен з яких сприяє
підвищенню якості освіти, стимулює розробку нових технологій навчального
процесу. В цьому процесі провідна роль відводиться комп’ютеру, який
використовується як:
- засіб формування нових сучасних знань;
- засіб контролю та самоосвіти;
- метод проведення лабораторного практикуму із застосуванням
комп’ютерного моделювання;
- шлях застосування мультимедійних технологій для вивчення нового
матеріалу, використання Інтернет-ресурсів тощо.
У цьому контексті гострою проблемою в системі вищої освіти
залишається підвищення ефективності використання наявної ресурсної бази,
що забезпечує формування інноваційно-освітнього середовища – важливого
чинника підвищення якості вищої освіти. Щоб досягти цього, важливо
забезпечити оптимальне співвідношення комп’ютерних і безкомп’ютерних
форм навчання й управління навчальним процесом, розробити та реалізувати
стратегію оптимального навчання індивіда, сформувати теоретичну базу знань
студентів з інноваційних технологій та навичок свідомого використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій тощо.
Активне використання у вищій школі новітніх технологій сприяє
підготовці фахівця як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної
особистості, готової до повноцінної й ефективної участі в суспільній і
професійній життєдіяльності. На останнє позитивно впливає не лише
інформатизація навчального процесу, але і його гуманізація.
Висновки. Таким чином, формування у кожному вищому навчальному
закладі України інноваційно-освітнього середовища шляхом упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій навчання сприятиме:
- розвитку творчого потенціалу кожного студента–майбутнього фахівця;
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- формуванню умов для інформаційного забезпечення педагогічного
моніторингу;
- здійсненню прогнозування освітньої траєкторії в Україні, зокрема у вищій
школі;
- забезпеченню інтеграції інформаційних ресурсів, що дозволить здійснити збір,
зберігання, переоблік й обробку інформації, що має як навчальне, так і
соціокультурне значення для студентів-майбутніх фахівців;
- посиленню впливу інноваційного процесу на забезпечення високої якості
освіти, створення системи діагностично-кореляційного забезпечення підготовки
конкурентоспроможних фахівців, а також залученню до навчання в Україні
іноземних студентів. Сьогодні .у 186 вишах нашої держави навчаються
студенти 146 країн. Навчання іноземних студентів позитивно впливає й на
розвиток економіки. Адже лише з 2008 р. по 2013 р. обсяг грошових
надходжень зріс на 1,3 млрд. грн. Це дозволить поліпшити не лише ресурсний
потенціал українських вишів, але й економічну ситуацію в Україні.
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Представлено результати аналізу готовності інфраструктури ВНЗ
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо
відповідності певним ознаками SMART – університету. Визначено шляхи
інтенсифікації розвитку освітнього Smart-середовища університету на
основі системного підходу.
SMART – університет, системний підхід, ІТ-інфраструктура
Presents the results the analysis infrastructure readiness universities
Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade" to meet specific
features of SMART - University. Determined ways of intensification development
of educational Smart-environments university on the basis of a system approach.
SMART–university, system approach, IT-infrastructure
Вступ. На шляху до формування Smart-суспільства постають завдання з
якісної підготовки в сучасних університетах фахівців, що мають володіти
компетенціями роботи у такому суспільстві. Виникає потреба в побудові
єдиного інформаційного простору вищого навчального закладу (ВНЗ) шляхом
формування
корпоративної комунікаційної інфраструктури
SMARTуніверситету що визначається соціальною орієнтованістю, мобільністю,
доступністю, керованістю та технологічністю всіх процесів, що забезпечують
діяльність вишу.
Концептуальною основою діяльності Smart-університету є наявність
великої кількості джерел навчальної інформації, максимального різноманіття
мультимедійних ресурсів (аудіо, графіка, відео), які здатні вибудовуватися і
налаштовуватися індивідуально під кожного студента, його потреби і рівень
Системний підхід до створення SMART-університету. Для формування
ефективного Smart-освітнього середовища та ефективного управління новою
системою освіти, необхідні:
 чітка стратегія;
 постійний професійний розвиток суб’єктів навчального процесу;
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 Smart педагогіка та дидактика;
 вирішення проблеми компетенції для суспільства знань;
 управління освітньою системою;
 сформоване технічне середовище.
Вирішення вищезазначених завдань в рамках реалізації проекту створення
SMART-університету потребують проведення детального аналізу проблем,
завдань та стратегії розвитку ВНЗ. На основі аналізу необхідно обрати таке
системне рішення, яке охопить найбільш повний комплекс завдань і буде
інтегровано з діючими інформаційними системами в університеті.
Структурні підрозділи ПУЕТ вже більше 10 років активно використовують
системний підхід до автоматизації основних процесів в університеті. У його
основі:

застосування комплексних рішень, що забезпечують наскрізну
автоматизацію діяльності ВНЗ і найбільш ефективне вкладення коштів на етапі
побудови інформаційної системи та гарантують мінімізацію вартості володіння
на етапі експлуатації та розвитку системи;
 використання тих інноваційних технологій і рішень, які пройшли
апробацію на практиці, стали фактично стандартними при реалізації різних
додатків;
 відкритість і адаптивність рішень, можливість їх розширення, розвитку
нових прикладних систем на базі різних технологій.
Застосування системного підходу до створення SMART-університету
забезпечить більш раціональне використання кадрового потенціалу, підвищить
ступінь організаційної стійкості підрозділів університету, з великою
ймовірністю дасть синергетичний ефект.
В ПУЕТ закладено всі передумови для формування Smart -університету.
Перш за все, варто відзначити створення розподіленого електронного
середовища для забезпечення навчальної та наукової діяльності, що включає:
- систему навчальних порталів, які працюють на базі CLMS системи
Moodle та мають забезпечити електронну підтримку для навчальної дисципліни
у вигляді електронних навчальних курсів;

електронну бібліотеку університету на основі автоматизованої
бібліотечної інформаційної системи «Liber Media» яка започаткована ще в 2001
році. На даний час фонд електронної бібліотеки налічує понад 26536
повнотекстових гіпертекстових документів.
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"Інституційний репозитарій" - електронний архів наукових праць
науково-педагогічного складу ПУЕТ відкритого доступу на основі
спеціалізованого рішення з відкритим кодом DSpace;

реалізацію доступу до міжнародних наукометричних баз даних
через науково-освітню мережу URAN (Scirus, DOAJ, CiteSeerx, PloS тощо),
регіональний вузол якої розміщено та підтримується саме в ПУЕТ;

сайти наукових журналів ПУЕТ;

сайти кафедр та інших підрозділів університету витримані у
єдиному стилі.
До елементів інформаційного середовища ПУЕТ що мають соціальну
спрямованість варто віднести: соціальні портали студентства м.Полтави (напр.:
http://www.studclub.poltava.ua/); групи студентської спільноти ПУЕТ в
соціальних мережах ВКонтакте, facebook.
Використання мультимедійних ресурсів для навчальної та наукової
діяльності забезпечується функціонуванням 26 стаціонарних та 7 переносних
мультимедійних комплексів, які оснащені новітнім мультимедійним
обладнанням (проектори за LED-технологією, що здатні самостійно
відтворювати мультимедійний контент різного формату, інтерактивні дошки та
блоки, ноутбуки з сенсорними екранами) що підключені до усіх джерел
навчального контенту, 10-ма мультимедійними студіями, які призначені для
проведення різних видів дистанційних занять, їх відео-аудіо запису, проведення
групових відеоконференцій та вебінарів, сервером відеоконференцзв’язку
OpenMeetings; сервером відеотрансляцій WOWZA. Створено тестовий зразок
сенсорної інформаційної системи «Віртуальний довідник-навігатор ПУЕТ» на
основі сенсорного монітору.
Елементи хмарної ІТ-інфраструктури реалізовані на основі системи
віртуалізації Hyper-V від Microsoft. На розгорнутих віртуальних машинах
встановлюються навчальні версії інформаційних систем управління
підприємством «1С», «ПАРУС», «УКС-Проекти» відповідних конфігурацій,
інше ліцензійне спеціалізоване та прикладне програмне забезпечення яке має
бути загальнодоступним для освітянської спільноти університету.
Система ідентифікації та доступу до інформаційних ресурсів університету
побудована на основі LDAP-сумісної реалізації інтелектуальної служби
каталогів корпорації Microsoft Active Directory, контрольно-пропускної системи
STOP-Net 3.5 з електронними перепустками, WEB-орієнтована система
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відеоспостереження. Кожен з учасників навчального процесу має єдиний логін
та пароль доступу до всіх наявних інформаційних ресурсів.
Регульованість (керованість) основних процесів освітньої діяльності в
ПУЕТ забезпечується згідно рекомендацій системи управління якістю ISO 9001
та включає наступні елементи інформаційної інфраструктури:

автоматизована система управління університетом «АСУ-У»;

автоматизована система планування, організації, управління та
контролю навчального процесу у ВНЗ «iZETA»;

програмні модулі власної розробки що діють у функціоналі
електронного деканату в CLMS системи Moodle;

програмний комплекс автоматизації обліку комп’ютерної та
оргтехніки Hardware Inspector Client/Server та Hardware Inspector Service Desk.
Таким чином, у розрізі концепції Smart-університету використовуючи
системний підхід ПУЕТ розвиває нові технологічні середовища та Smartтехнології.
НА сьогодні визначені наступні шляхи інтенсифікації розвитку
інфраструктури ПУЕТ щодо відповідності ознакам SMART-університету:
 створення персоналізованого середовища навчання для кожного
студента;
 реконструкція сайтів ПУЕТ з урахуванням сучасних тенденцій щодо
побудови спеціалізованих сайтів провідних навчальних закладів світу;
 організація сайтів з орієнтацією на активного користувача соціальних
мереж;
 інтенсивне поширення представництва ПУЕТ в соціальних мережах;
 створення дієвих механізмів стимулювання активності користувачів та
просування інформації в топ-сайти Інтернету;
 створення спеціалізованих WiKi-енциклопедій;
 дослідження апаратно-програмних рішень щодо забезпечення
персоніфікованого доступу до інформації з будь-якого мобільного пристрою;
 дослідження варіантів застосування технології використання власних
засобів доступу до контенту (BYOD);
 LDAP-сумісна реалізація системи ідентифікації з усіх сайтів ПУЕТ;
 дослідження варіантів застосування технології PPPoE для обмеження
доступу з мережі Wi-Fi;
 розвиток інтелектуальної складової системи відеоспостереження;
 універсалізація використання електронних перепусток;
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 впровадження технологій цифрового підпису;
 широке впровадження сенсорних інформаційних систем;
 комплексна реалізація системи електронного документообігу;
 проведення досліджень щодо реалізації можливостей індивідуалізації
освітніх траєкторій в програмному забезпеченні віртуального навчального
середовища ПУЕТ;
 консолідація даних впроваджених автоматизованих систем;
 розробка методичного апарату щодо забезпечення належного рівня
управління процесом навчання при розробці навчального контенту;
 реалізація гібридного хмарного рішення від Майкрософт;
 широке використання вільного прикладного програмного забезпечення;
 реалізація сервісної моделі обслуговування користувачів в
інфраструктурі університету у відповідності до ITIL.
Висновки. Зважаючи на надзвичайну складність та масштабність завдань,
які потрібно вирішити на шляху створення ефективної інфраструктури SMARTуніверситету в ПУЕТ, тільки застосування системного підходу забезпечить їх
якісне вирішення.
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У роботі розглядаються проблеми використання хмарних технологій і
сервісів у навчанні дисциплін професійної підготовки майбутніх бакалаврів
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Вступ. Сьогодні одним з трендів використання ІКТ у вищій освіті стало
навчання через Інтернет, а сама мережа перетворилася на освітній простір,
надаючи студентам більші можливості для доступу до навчальних
інформаційних ресурсів та співпраці. Стрімкими темпами розвиваються
інноваційні підходи до навчання: дистанційне навчання, мобільне навчання,
комбіноване (змішане, гібридне) навчання. В цих умовах актуальною
проблемою є використання і створення web-орієнтованого програмного
забезпечення, яке б надавало можливість студентам, зокрема комп’ютерних
спеціальностей, навчатися і розв’язувати професійно-орієнтовані задачі у будьякий час і з будь-якого місця, де є доступ до Інтернет.
У статті розглянемо основні напрями впровадження хмарних технологій у
вищу технічну освіту на прикладі Черкаського державного технологічного
університету.
Основні цілі та завдання використання хмарних технологій в
технічному університеті. Стратегічною метою використання хмарних
технологій в університеті є впровадження сучасних технологій у вищу освіту,
щоб забезпечити інформаційне суспільство висококваліфікованими фахівцями,
а також розширення інформаційного та освітнього просторів університету та
реалізації принципів безперервної освіти для всіх груп населення. Тактична
мета використання хмарних технологій в університеті - широке використання
сучасних інформаційних, комунікаційних та педагогічних технологій у вищій
освіті і наукових дослідженнях, що буде сприяти інтенсифікації навчання,
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, стимулювати їх
творчий потенціал, підвищувати роль незалежності, індивідуальності і
колективної праці в освітньому процесі.
Основне завдання використання хмарних технологій в університеті є
створення ІТ-інфраструктури, яка б забезпечила сприятливі умови для навчання
студентів і здобуття ними якісної вищої освіти, підвищення кваліфікації
викладачів, використання ресурсів світового співтовариства для організації
освітнього процесу і проведення наукових досліджень.
Для досягнення зазначених цілей та вирішення поставлених завдань
необхідно розробити програму впровадження хмарних технологій в діяльність
університету та механізмів її реалізації.
Більш детально з цілями і завдання використання хмарних технологій у
вищій технічній школі можна ознайомитися в роботі автора [1].
Основні напрями використання хмарних технологій при підготовці
майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук.
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Коротко розглянемо основні напрями використання хмарних технологій
при підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук.
1. Використання хмарних сервісів для підтримки змішаного і
дистанційного навчання.
У даний час існує цілий ряд спеціалізованих web-орієнтованих рішень для
підтримки змішаного і дистанційного навчання на різних рівнях освіти,
наприклад, Moodle, Blackboard, Google OpenClass, Canvas, Piazza, eFront, ILIAS,
Claroline, Sakai, OpenSIS та інші.
Один з підходів щодо використання зазначених систем для підтримки
змішаного і дистанційного навчання в університеті полягає у їх розгортанні на
серверах розробників цих систем або провайдерів хмарних послуг.
Ще один підхід полягає у використанні хмарних сервісів провідних ІТкомпаній таких, як Google, Microsoft, Amazon, для створення електронних
навчальних курсів з дисциплін навчальних планів підготовки відповідних
напрямів і спеціальностей, для організації самостійної роботи студентів, їх
спілкування між собою і викладачами. Прикладами сучасних сервісів для вищої
освіти, побудованих на основі хмарних обчислень, є: Live @ edu від Microsoft;
Google Apps Education Edition.
2. Навчання викладачів і студентів на відкритих курсах провідних
університетів світу.
Невід’ємною складовою діяльності викладачів університетів, а також ІТфахівців, є самоосвіта, самовдосконалення і розвиток, постійне підвищення
професійного рівня. Останнім часом для задоволення потреб у самоосвіті
набули популярності Інтернет-проекти з навчання на масових відкритих курсах
(Massive online-Open Course - MOOC), що реалізуються з використанням
хмарних технологій. Найбільшу кількість якісних курсів з вищої математики,
інформатики, програмування, інженерних дисциплін пропонують такі проекти,
як
Coursera
(https://www.coursera.org),
MIT
Open
Course
Ware
(http://ocw.mit.edu/index.html), Stanford Online (http://online.stanford.edu/course),
Udacity (http://www.udacity.com), edX (https://www.edx.org).
Основними цілями для викладачів під час навчання на МООС є:
одержання досвіду з використання сучасних педагогічних технологій для
підвищення якості традиційного та дистанційного навчання від фахівців
світового рівня; підвищення професійного рівня; вдосконалення існуючих та
розробка нових навчальних курсів на основі отриманих знань та досвіду.
Основними цілями студентів під час навчання на МООС є: поглиблене
вивчення дисциплін відповідного напряму підготовки або спеціальності під
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керівництвом провідних фахівців у галузях знань; підготовка до майбутньої
професії; набуття досвіду у навчанні з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема технологій дистанційного навчання; у
навчанні англійською мовою, що дуже важливо для майбутніх ІТ-фахівців.
3. Програми сертифікації ІТ-фахівців
Розрив між знаннями, які студенти отримують в університеті, та
реальними потребами ІТ-індустрії у висококваліфікованих професіоналах є
однією з головних проблем вищої технічної освіти в Україні. Однією з причин
такого стану є надзвичайно швидкий розвиток інформаційних і комп’ютерних
технології, коли університетам досить складно забезпечити відповідну
підготовку в умовах існуючої системи вищої освіти.
Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є участь випускників і студентів
університетів у програмах сертифікації, що зорганізуються провідними ІТкомпаніями світу, виробниками програмного і апаратного забезпечення
комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання (Microsoft, Google, HP,
Cisco, Oracle, IBM, VMware та інші). Сертифікація надає можливість студентам
комп’ютерних спеціальностей здобути сучасні знання і навички практичної
роботи, необхідні на ІТ-ринку праці, а викладачам підвищити рівень
професійної підготовки, що засвідчується відповідним сертифікатом.
Хмарні технології відкрили зовсім нові можливості для самоосвіти та
вдосконалення знань та навичок студентів і випускників комп’ютерних
спеціальностей, коли програми сертифікації стали доступними в будь-який час і
в будь-якому місті, де є доступ до Інтернет.
4. Використання хмарних технологій у навчанні математичних та
інформатичних дисциплін. Для майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук
важливою складовою фундаментальної підготовки є вивчення математичних
дисциплін (вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики,
чисельних методів, математичних методів оптимізації, теорії прийняття
рішень). Для підвищення рівня підготовки студентів з цих дисциплін, поряд з
використанням технологій дистанційного навчання, навчанням на масових
відкритих курсах, необхідне цілеспрямоване і систематичне застосування
спеціальних засобів, що підтримують або використовують хмарні обчислення:
web-орієнтовані системи комп'ютерної математика (webMathematica,
WolframAlpha, MapleNet, SAGE, vxMaxima), математичні редактори,
тренажери, навчальні і консультаційні web-орієнтовані експертні системи.
Невідємною складовою професійної підготовки майбутніх бакалаврів
комп’ютерних наук є підготовка з алгоритмізації і програмування. Для
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викладання студентам зазначеного напряму підготовки відповідних дисциплін
в ЧДТУ та інші університетах України широко використовуються безкоштовні
хмаро-орієнтовані середовища для розробки програм на різних мовах
програмування (C, C ++, HTML, Java, JavaScript, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby,
SQL, Visual Basic, Scheme). До таких середовищ можна віднести:
Scratch.mit.edu, PascalABC.NET, IDEOne.com, CodePad.org, CollabEdit.com,
editor.condex.net/pythonv3, TouchDevelop.com.
Для реалізації індивідуальних та колективних ІТ-проектів студентами
комп’ютерних спеціальностей використовуються безкоштовні хмарні сервіси і
хостінги, що надають можливість організовувати спільну роботу над
проектами, надають доступу до необхідних ресурсів: web-серверів, систем
управління контентом (CMS), систем управління базами даних тощо.
Розробка web-орієнтованих програмних засобів для підтримки
навчання математичних та інформатичних дисциплін. Під керівництвом
автора [2] аспірантами і студентами факультету інформаційних технологій і
систем Черкаського державного технологічного університету розроблено кілька
web-орієнтованих програмних засобів для підтримки навчання з таких
дисциплін, як «Математичні методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень»,
«Методи прийняття рішень в експертних системах», «Нечіткі моделі і методи в
системах прийняття рішень» майбутніх фахівців з інформаційних технологій:
 web-сервіс «Динамічне програмування», призначений для вивчення і
розв’язування задачі розподілу коштів між підприємствами і задачі заміни
обладнання методом динамічного програмування Беллмана;
 web-ресурс для вивчення і розв’язування задачі про оцінювання ризику
банкрутства підприємства на основі апарату нечітких множин;
 web-сервісу для вивчення і розв’язування задач оптимізації
інвестиційного портфеля на основі нечіткої логіки;
 web-орієнтована консультаційна експертна система з вивчення теорії і
методів розв’язування задач оптимізації, заснована на основі продукційної
моделі подання знань про предметну область.
Розроблені web-сервіси є модулями порталу «Логістика», що
розробляється в ЧДТУ під керівництвом автора [3] і який працює в
експериментальному режимі з відкритим доступом до наявних ресурсів.
Ці ресурси можуть бути використані не лише у навчальних цілях при
вивченні відповідних математичних та інформатичних дисциплін, а також вони
можуть бути корисними як SaaS-рішення представникам малого і середнього
бізнесу для розв’язування реальних економічних задач.
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Висновки. Застосування хмарних технологій і сервісів надає можливість
інтенсифікувати процес навчання, підвищити рівень професійної підготовки
студентів, зокрема майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук, здійснити
економію фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів університету.
Запропонований підхід до створення web-орієнтованого програмного
забезпечення навчального призначення надає можливість користувачам
(викладачам, студентам) одержати необхідні теоретичні відомості щодо
постановки відповідних задач, їх математичних моделей і методів
розв’язування у будь-який час і з будь-якого місця, де є доступ до мережі
Інтернет, а також використовувати ці засоби для розв’язування як навчальних
задач, так і реальних задач в режимі онлайн.
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Вступ. Нові економічні та соціальні реалії вимагають формування нових
ключових компетентностей особистості – професійних, соціальних та
інформаційних. В інформаційному суспільстві зростає потреба удосконалення
професійної компетентності вчителів. Стратегічним завданням і пріоритетним
напрямком державної політики в галузі післядипломної педагогічної освіти є
удосконалення компетентності вчителя, створення умов для реалізації
індивідуальних освітніх маршрутів з метою професійного розвитку педагогів на
основі використання інноваційних форм та методів підвищення кваліфікації
педагогів. Сьогодні є нагальна потреба удосконалення не тільки змісту освіти,
але й системи організаційних форм та методів підвищення кваліфікації
педагогів, запровадження
інноваційних педагогічних технологій в
післядипломну освіту, зокрема технологій дистанційного навчання.
Підвищення кваліфікації – складова загальної системи безперервної освіти
особистості. Головною метою підвищення кваліфікації є приведення у
відповідність фахової та посадово-функціональної компетентності працівників
освіти з потребами та вимогами суспільства на конкретно-історичному етапі
соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегративних
процесів у всесвітньому освітянському просторі [1].
Науково-теоретичні та практичні аспекти вдосконалення професійної
діяльності педагогічних працівників висвітлено в працях Н. М. Бібік, М. С.
Вашуленка, Л. М. Ващенко, І. А. Зязюна, Н. І. Клокар, В. Г. Кременя, І. Л.
Лікарчука, Н. Г. Ничкало, В. В. Олійника, Л. А. Онищук, О.М. Пєхоти, Л. П.
Пуховської, О. Я. Савченко, Т. М. Сорочан та ін.
Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних
можливостей, що пов’язано насамперед з відмовою від традиційного навчання з
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ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії
загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно-орієнтованого підходу,
пріоритету суб’єкт-суб’єктних відносин [2].
Основна частина. Як відомо, в процесі підвищення кваліфікації кадрів
доводиться вирішувати складніші питання, ніж під час підготовки майбутніх
спеціалістів у ВНЗ, оскільки у випадку перенавчання і підвищення фахового
рівня доводиться асимілювати нові знання в структуру життєвого досвіду
слухачів, а також здійснювати вплив не тільки на інформативному, а й
(переважно) на особистісному рівні. Водночас система підвищення кваліфікації
менш інерційна і здатна реагувати на швидкі соціально-економічні і технікотехнологічні умови. Як правило, вона має безпосередній двосторонній зв’язок з
практикою, що дає змогу швидше отримати освітній результат, а контингент,
що навчається, здатний критично оцінювати пропоновані інновації, може
безпосередньо брати участь в їх апробації, розвитку та реалізації. [3]
Особливості системи підвищення кваліфікації вчителів:
 необхідність постійної орієнтації на запити суспільства, в якому освіта
знаходиться у кризовому стані та вимагає принципової модернізації;
 збільшення вимог до якості підвищення кваліфікації вчителів відповідно
до запитів українського суспільства та інтеграції у міжнародний
освітній простір;
 все більше поширення платних освітніх послуг.
Робота в системі підвищення кваліфікації має базуватися на впровадженні
найбільш сучасних і ефективних технологій, спрямування роботи відповідно до
потреб освітньої галузі. Необхідною умовою ефективного навчання дорослих є
активне навчання, у якому переважають методи і технології, спрямовані на
самостійне засвоєння слухачами знань і набуття вмінь у процесі їхньої активної
розумової і практичної діяльності.
На наш погляд, в системі післядипломної педагогічної освіти найбільш
ефективними сьогодні є інтерактивні технології, тренінгові технології,
інформаційні технології. Розвиток інформаційних технологій у сучасному світі
зумовив перегляд традиційних підходів до освітнього процесу. Сьогодні в світі
спостерігається формування освітніх систем нового покоління, ознаками яких є
відкритість матеріалів для коментування, редагування в необхідних випадках та
адаптації під конкретного користувача. Запровадження інформаційнокомунікаційних технологій в систему освіти веде до зміни ролі вчителя, до
появи нових методів, організаційних форм та засобів навчання. В контексті
інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти на основі
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інформаційно-комунікаційних технологій значні перспективи має навчання за
дистанційною формою.
Відповідно до чинного законодавства України під дистанційним
навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь,
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
[4].
Відповідно до Положення про дистанційне навчання можливе
запровадження його або як окремої форми навчання, або використання
технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання у різних
формах. Розрізняють інформаційно-комунікаційні технології дистанційного
навчання та психолого-педагогічні технології дистанційного навчання.
Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в зарубіжних
країнах, зокрема перспективи розвитку дистанційної освіти досліджували Дж.
Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг. Педагогічне й інформаційне
забезпечення дистанційного навчання вивчали Н. Льовінський, Дж. Мюллер, А.
Огур, Дж. О'роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара.
У вітчизняних працях науковців проблемі дистанційної освіти присвячено
праці В. Ю. Бикова, Н. О. Думанського. В. М. Кухаренка, В.В. Олійника, О. Г.
Глазунової, К. М. Обухової, О.О. Самойленка, Н. Г. Сиротенко, Г. С. Молодих,
Н. Є. Твердохлєбової та ін.
У Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної
освіти з 2009 року впроваджено очно-дистанційну форму підвищення
кваліфікації вчителів інформатики на основі платформи дистанційного
навчання Moodle та використання соціальних Інтернет-сервісів для підвищення
кваліфікації вчителів інформатики в міжкурсовий період. Із метою підтримки
очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів на порталі
Миколаївського обласного інституту встановлено платформу дистанційного
навчання Moodle. Викладачами та методистами інституту розроблені та
розміщені на платформі Moodle (do.moippo.org.ua) дистанційні курси для
слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою
навчання.
Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації передбачає 216 годин
(108 год. денно і 108 год. дистанційно) з терміном навчання 6 місяців та
реалізується в три етапи. Перший етап (очний) - організаційно-настановна сесія
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(5 днів). Основні завдання етапу: ознайомлення слухачів із організацією й
порядком роботи на платформі дистанційного навчання Moodle, ознайомлення
із дистанційними курсами. Другий етап (дистанційний) – керована та
контрольована самостійна робота (5,5 місяців) на платформі дистанційного
навчання. Зміст навчання на дистанційному етапі, включає: вивчення окремих
тем навчальних модулів, виконання випускної творчої роботи, виконання
завдань, участь в Інтернет-заняттях, проходження модульного контролю,
отримання консультацій викладачів тощо. Третій етап (очний) - залікова сесія.
(5 днів). Основні завдання етапу: захист-презентація робіт слухачів,
комплексний залік та аналіз успішності навчання.
Аналіз результатів навчання вчителів інформатики за очно-дистанційною
формою та спілкування зі слухачами та викладачами виявило такі труднощі в
організації підвищення кваліфікації за цією формою:
 низька швидкість Інтернет-зв’язку, обмежений доступ до Інтернету в
навчальному закладі, де працюють слухачі курсів;
 розроблення курсів дистанційного навчання дуже трудомісткий процес та
потребує додаткових професійних знань та вмінь викладачів;
 неповна інтерактивність курсів дистанційного навчання, відсутність у
викладачів дистанційних курсів навичок організації спільної діяльності
засобами технологій дистанційного навчання, відсутність особистісного
спілкування слухачів та викладачів;
 несформовані компетентності самоосвітньої діяльності у слухачів.
Слід зазначити що на відміну від інших категорій слухачів у вчителів
інформатики сформовані навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій. І найбільш актуальною проблемою для них є організація власної
самоосвітньої діяльності, а саме вміння зосередитися, ефективно розподілити
час між заняттями, високий рівень самоконтролю.
Всі вищезазначені труднощі ускладнюють керування роботою слухачів на
дистанційному етапі курсів. З досвіду впровадження дистанційного навчання в
Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
визначені такі шляхи подолання наведених проблем:
 викладачі готують завдання та теоретичний матеріал невеликими за
обсягами, стисло та компактно, мультимедійний матеріал є додатковим
для слухачів курсів;
 проводення тренінгів для викладачів щодо можливостей платформи
Moodle та створення інтерактивних дистанційних курсів;
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 постійний зв'язок тьютора із слухачами та викладачами, а також із
керівництвом навчальних закладів та методистами районними
(міськими) методичними кабінетами (центрами) засобами електронної
пошти та мобільного зв’язку;
 проведення тренінгів та семінарів в міжкурсовий період для вчителів
щодо роботи на платформі Moodle, організації навчання учнів засобами
технологій дистанційного навчання.
Висновки. Отже, слід зазначити, що з розвитком інформаційних
технологій все більше педагогів виявляють бажання підвищувати кваліфікацію
з використанням дистанційних технологій. Так, за даними регіонального
моніторингу вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів
Миколаївської області в 2014 році 84 % опитуваних віддали перевагу очнодистанційній формі підвищення кваліфікації, більше 52 % зазначили, що
навчання на курсах підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою
більш задовольняє їх потребам, ніж звичайні очні курси. Всі слухачі курсів
підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою зазначають, що таке
навчання виявилося для них значно інформативнішим, більш корисним та
економічно вигідним ніж звичайні курси. Питання запровадження технологій
дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації вчителів є
актуальними, дискусійними і потребують подальшого поглибленого вивчення.
1.
2.
3.

4.
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Розглянуто інформаційні системи як складову менеджменту ВНЗ та
проблеми, що виникають при їх впровадженні.
Information systems are considered as part of the university management and
problems encountered in their implementation.
Постановка проблем Економічна реформа, яка запроваджується в
Україні, поставила перед суспільством ряд важливих завдань, одним з яких є
пошук нових форм і методів управління виробництвом. В цих умовах
особливого значення набуває комплексний, системний підхід до розв’язання
проблем, що виникають при цьому. Перехід до нових економічних відношень
обумовив зміни в усіх галузях господарства, у тому числі і у системі вищої
освіти країни. На сьогодні вищий навчальний заклад – це організація,
інформаційна система якої широко використовує комп’ютерні технології,
комп’ютерну техніку та телекомунікаційні мережі тощо.
Мета дослідження полягає у виділенні основних проблем при
впровадженні інформаційної системи та сформуванні рекомендацій щодо
вирішення цих проблем.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні важко знайти сферу, де б не
використовувались інформаційні технології. Інформаційні технології глибоко
проникли в життя людей і використовуються в діяльності майже кожного
підприємства чи організації.
В сучасних умовах характер праці змінюється, збільшується частка
інтелектуальної праці, зменшується частка ручної праці, впроваджуються нові
форми діяльності, нові умови і нові вимоги. Особливий інтерес становлять нові
інформаційні технології, що ґрунтуються на використанні комп’ютерної
техніки, розподільної (децентралізованої) обробки інформації та економікоматематичних методів[3].
Згідно з визначенням Твердохліба М.Г. інформаційна система – це
сукупність різноманітних взаємопов’язаних або взаємозалежних відомостей
про стан об’єкта управління та процеси, що відбуваються в ньому і виражені в
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показниках та інших інформаційних сукупностях, які зібрані та оброблені за
допомогою технічних (інформаційних і обчислювальних) засобів за визначеною
методикою та заданими алгоритмами і відповідають вимогам керівної системи
при її впливі на керовану. [5]
Інформаційні системи, в тому чи іншому вигляді, здавна знаходили широке
застосування в житті людини, оскільки для забезпечення діяльності необхідний
обмін інформацією – передача знань між окремими членами і колективами
суспільства, а також між різними поколіннями. Отже, інформаційні системи
створюються для задоволення інформаційних потреб.
Інформаційна система знаходиться в тісному зв’язку як з системами
збереження та видачі інформації, так і з системами, що забезпечують обмін
інформацією в процесі управління, а також охоплює сукупність засобів та
методів, що дозволяє користувачу збирати, зберігати, передавати, обробляти
відібрану інформацію.
Мета інформаційних систем – це виробництво потрібної інформації,
створення інформаційного та технічного середовища для здійснення
ефективного управління організацією. Інформаційна система може бути
автоматизованою, але може існувати і на паперових носіях. В будь-якій
інформаційній системі вирішуються завдання трьох видів:
оцінювання ситуації (задачі розпізнавання образів);
перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання);
прийняття управлінських рішень (в тому числі і оптимізаційні).
В сучасних умовах у великих організаціях створюють інформаційні
системи, які обслуговують процеси підготовки і прийняття управлінських
рішень і вирішують такі завдання, як оброблення даних, інформації, реалізація
інтелектуальної діяльності з метою створення інформації. Управлінські
інформаційні системи послідовно реалізують принципи єдності виробничого та
інформаційного процесів через застосування технічних засобів збору,
нагромадження, оброблення і передачу інформації в поєднанні аналітичних
методів математичної статистики і моделей прогнозно-аналітичних розрахунків
та інших прикладних засобів.
В багатьох публікаціях визначено, що інформаційні системи включають в
себе технічні засоби оброблення даних, програмне забезпечення і відповідний
персонал. Функціонування цих складових здійснюється з допомогою
інформаційних технологій. Внутрішньою складовою інформаційної системи є:
- засоби фіксації і збору інформації;
- засоби передачі відповідних даних та повідомлень;
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- засоби збереження інформації;
- засоби аналізу, обробки і представлення інформації.[6].
Інформаційна система має реалізувати такі функції: надання інформації
(наприклад, потрібної користувачам для вирішення науково-виробничих
завдань) і створення умов для її поширення (наприклад, проведення
адміністративно-організаційних, науково-дослідних і виробничих заходів, які
забезпечують її ефективне розповсюдження).
При впровадженні інформаційної системи основною проблемою є
людський фактор, а технологічні проблеми є другорядними. Тому організація
повинна довести персоналу, що інформаційна система забезпечить підвищення
продуктивності праці, покращення якості роботи, є зрозумілою для
користувачів і легкою в користуванні.
Впровадження інформаційної системи потребує кваліфікованого
персоналу, що і змусило проводити реформи у вищих учбових закладах. Вищі
навчальні заклади, які використовують у своїй діяльності системи управління
на
основі
сучасних
інформаційних
технологій,
є
більш
конкурентоспроможними ніж ті, які працюють по-старому. Також треба
розуміти, що недостатньо придбати необхідну кількість комп’ютерної техніки і
програмних продуктів і надіятись, що це забезпечить високу якість освіти і
зробить її дешевою і доступною. Таке спрощене розуміння використання
інформаційних технологій часто призводило до великих фінансових витрат.
В сучасних умовах ефективність інформаційної системи залежить від
правильної стратегії розроблення, придбання і використання програмних
продуктів. Тільки високоякісні інноваційні технології і програмні продукти,
запропоновані компаніями, які є світовими лідерами у сфері інформаційних
технологій, забезпечать високу якість освіти.
Успішність використання інформаційних систем залежить від вдалого
керівництва і прийняття оптимальних та раціональних рішень. Ефективне
керівництво вважається успішним, якщо налагоджені хороші стосунки між
управлінцями та підлеглими, існують ініціативність працівників у досягненні
визначених цілей, дієві системи заохочення. Керівник повинен бути не тільки
менеджером, а й лідером і мати вплив на підлеглих.
Для успішного управління інформаційними системами реалізуються
функції менеджменту. Планування дає орієнтир для майбутнього розвитку і
визначає перспективи, запобігає втратам і зменшенню ризиків, забезпечує
інформаційну систему технічним обладнанням (системи інформатизації,
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інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі, системи зв’язку і передачі
даних, що виконують прийом, обробку зберігання і передачу інформації).
Після визначення перспективи розвитку організовується ефективна
робота працівників інформаційної сфери. В зв’язку з комп’ютеризацією
організаційні структури управління потребують перебудови відповідно до
автоматизованого інформаційного середовища, вироблення, прийняття та
реалізації рішень (скорочення підрозділів адміністративного апарату, які
зайняті канцелярською працею, введення нових підрозділів для посилення
організаційного забезпечення та ін.). Зростають обсяги роботи і виникає
потреба у кваліфікованому персоналі.
Для зацікавлення працівників у досягненні цілей організації
застосовується мотивування за виконання конкретної роботи та досягнень
конкретних результатів (преміювання, доплати, винагорода тощо). Моральна і
матеріальна зацікавленість працівників забезпечує якісне та кількісне
виконання роботи працівників всіх підрозділів.
Вищезазначені процеси можуть бути недостатньо результативними, якщо
немає контролювання ефективності поставлених завдань, яке виявляє проблеми
та причини їх виникнення. Контролювання потребує збору та аналізу
інформації для вирішення виявлених проблем. Здійснення контролю стосується
конкретних працівників, тому він має бути вивіреним, делікатним з
врахуванням всіх чинників.
Усі недоліки, збої і відхилення, які були виявлені у процесі
контролювання, має усунути регулювання, яке може застосовуватися на всіх
попередніх етапах управління (планування, організування, мотивування,
контролювання). Недоліки в плануванні, організуванні і мотивуванні
вдосконалюються безпосередньо в керуючій системі організації, а в
контролюванні і регулюванні – в керуючій та керованій системах.
Висновки. Отже на сьогодні запорукою успішної роботи більшості
організацій є інформаційні системи, тому від якості інформаційних систем
залежить ефективність організації.
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ВИЩА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ
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Викладена та проаналізована ситуація, яка склалася в освітній сфері
вищої школи в контексті впровадження інноваційних технологій та
дистанційного навчання.
Ключові слова: новітні технології, дистанційна освіта, розробка
уніфікованих програмних продуктів
The situation which happened in high school educational sphere in context of
innovation technolologies implementation and distance leaning is delivered and
analyzed
Keywords: the newest technologies, controlled from distance education,
development of compatible software products
Вступ. Перед вищою освітою України виникли нові проблеми пов’язані із
окупацією Криму та воєнних дій у Луганській і Донецькій областях. Це
створює суттєві перешкоди до однакового доступу здобуття вищої освіти
громадянами нашої держави. Змінити ситуацію можливо при широкому
впровадженні у навчальний процес сучасних новітніх технологій та
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дистанційне навчання. Але для цього необхідно, по-перше, значні кошти, а подруге, розроблений відповідний методичний навчальний комплекс в структуру
якого входитимуть робоча програма, матеріали для лекційних, лабораторних,
практичних занять, а також матеріали для розрахунково-графічних, курсових й
дипломних проектів, що допоможе студентам на основі прикладів легше
розібратися та провести аналіз вивчаючого матеріалу.
Основна частина. Розвиток інформаційних технологій сприяє
впровадженню в навчальний процес вищої школи дистанційного навчання та
надає можливість вузам ліквідувати названі перепони до здобуття вищої освіти
усіма громадянами нашої держави з допомогою віртуального зв’язку між
користувачами у режимі віддаленого доступу та впровадження в навчальний
процес методів електронної освіти в широкому її спектрі: від організації
електронного документообігу для системи освіти, до розроблення та
впровадження в навчальний процес мультимедійних навчально-методичних
комплексів на базі спеціальних програмних продуктів з використанням
можливостей інтернетресурсів. Але розроблені на даний час програмні
комплекси мало що сприяють організації он-лайн навчанню, оскільки, через
їхню різноманітність та недосконалість законів створюється ситуація при якій
вузи самостійно обирають той чи інший програмний засіб для реалізації такого
навчання, а це в свою чергу породжує додаткові штучні перепони для студентів
та викладачів, які не мають змоги освоїти такий широкий спектр програмних
засобів навчання. Також однією з важливих проблем є адаптація базових
розробок кожного вузу до ліцензованих програмних продуктів. Тому, розробка
уніфікованих навчальних продуктів саме під егідою Міністерства науки і освіти
України, простих у використанні, як для створення навчально-методичних
комплексів так і при їхньому застосуванні студентами може вирішити дану
проблему. При цьому, впровадження в навчальний процес уніфікованих
ліцензованих інноваційних комп’ютерних технологій дозволить освітнім
закладам оптимізувати і достеменно змінити роботу викладачів, студентів та
сприятиме активному засвоєнню зростаючого обсягу інформації, а також
надасть можливість отримати якісну вищу освіту. Тобто прийняття, в тому
числі, відповідних рішень щодо інститутоціоналізації та інтернаціоналізації
освіти змінило б достеменно ситуацію навчального процесу. Однакова кількість
годин на вивчення дисциплін у кожному вузі на ту чи іншу спеціальність, а
також розробка уніфікованих робочих програм надасть можливість легко
адаптуватися студентам при зміні форми навчання чи вузу. А це в свою чергу
забезпечить та змінить політичні настрої в країні та виховуватиме національних
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патріотів. Доказовим прикладом є Крим, де відкрилися російські вузи із своїми
навчальними програмами та робочими планами.
У системі вищої освіти одним із поширених методів синхронного навчання
залишаються - лекції. Синхронне електронне навчання базується на взаємодії
викладача з аудиторією в реальному часі. Викладач в процесі проведення
заняття має можливість оцінювати реакцію студентів, відповідати на поставлені
запитання та відповідно реагувати на них, підбирати темп проведення заняття,
залучати студентів до навчального процесу, тобто керувати безпосередньо
навчальним процесом. А при асинхронному дистанційному навчанні вся
відповідальність за вивчення курсу, читання літератури, виконання
розрахункових та лабораторних робіт, тощо керується самим студентом і він
може виконувати завдання програми курсу в зручний йому час і в тому режимі
роботи, в якому комфортно особисто йому. Отже, дистанційна форма освіти
спонукатиме студентів до самодисципліни і навчатиме їх самостійно набувати
навичок вирішувати поставленні завдання, керувати своїм часом та
інтенсивністю навчання, тобто оптимізувати навчальний процес. Сучасні
технології позволяють застосовувати будь-який із методів навчання, в тому
числі і синхронне чи асинхронне он-лайн навчання. Одним із ефективних
методів навчання може бути відеоконференція, яка створить умови
наближеного методу синхронного навчання.
Центром дистанційного навчання нашого університету створено методичні
вказівки для здобуття навичок користування системою дистанційного навчання,
яка реалізована на базі програмного продукту Moodle, але студенти не можуть
її застосувати самостійно не пройшовши тренінг в центрі дистанційного
навчання і це є важливим недоліком такої форми навчання для студентів з
депресивних регіонів. Крім того, необізнаність викладачів з даним програмним
продуктом не дає можливості широко реалізувати його в навчальний процес.
Тому необхідно проводити тренінги серед викладачів щодо освоєння і навичок
роботи з програмним продуктом Moodle, а також більше надавати інформації
про програмні продукти на базі яких можна розробляти методичне електронне
забезпечення пристосоване до нього. Створення такого центру при міністерстві,
який виступатиме координатором між вузами та розробниками уніфікованих
ліцензованих програмних продуктів призведе до покращення якості вищої
освіти та ліквідує перепони для наших громадян здобути вищу освіту.
Висновки. Отже, проведення реформ у вищій школі пов’язані із
впровадження в навчальний процес інноваційних технологій та дистанційної
форми навчання призводять до підвищення якості знань та рівня кваліфікації
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майбутніх спеціалістів. А в свою чергу, створення на основі новітніх технологій
електронних варіантів підручників, імітаційних та віртуальних лабораторних
робіт, тестових завдань, а в перспективі і тренажерів, допоможуть студентам
підвищити свій рівень знань та кваліфікацію і відповідно вплинуть на
економічний та соціальний розвиток нашої держави, стануть головними
чинниками та рушійною силою її модернізації і трансформації.
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У статті досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з
особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування
комплексу інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з
особливими
потребами.
Запропоновано
модель
інформаційнотехнологічного супроводу набуття освіти особою з особливими потребами.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інформаційно-технологічний
супровід, набуття освіти, особа з особливими потребами, контекстнозалежна граматика.
The article deals with inclusive educational processes for persons with special
needs. The methodological basis for the formation of IT-support of inclusive
education for persons with special needs was suggested. The IT-support model of
education of persons with special needs was proposed.
Keywords: inclusive education, IT support, education for persons with special
needs, context-sensitive grammar.
Вступ. Постановка проблеми. Розвиток та вдосконалення галузі освіти в
сучасному інформаційному суспільстві неможливе без удосконалення системи
навчання, виховання, професійного становлення та соціальної адаптації осіб з
особливими потребами. Одним із найбільш ефективних способів соціальної
адаптації особи з особливими потребами є набуття освіти за інклюзивною
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формою навчання. Інтегрування дітей з особливостями розвитку до масових
освітніх закладів – це світова тенденція, притаманна всім високорозвиненим
країнам, організація інклюзивного освітнього процесу здобувачів вищої освіти
з особливими освітніми задекларована у законі «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 року [5].
Подальша підтримка процесів реалізація інклюзивного навчання створить
необхідне підґрунтя соціалізації осіб, що мають особливі освітні потреби.
Створення моделі інформаційно-технологічної підтримки та супроводу ходу
набуття освіти в умовах інклюзії для осіб з особливими потребами є
актуальною науково-прикладною задачею, застосування такої моделі
уможливить варіативне планування навчального процесу.
Формулювання цілі статті. Актуальним завданням є розв’язання
науково-прикладної задачі підтримки інклюзивного освітнього процесу осіб з
особливими потребами на основі сучасних інформаційних технологій. З цією
метою необхідно розробити відповідне математичне та програмне забезпечення
технологій супроводу інклюзивних освітніх процесів осіб з особливими
потребами.
Виклад основного матеріалу. Основними принципами успішної
реалізації методологічних засад інклюзивної освіти, зокрема, є командний
підхід, задоволення індивідуальних освітніх потреб, співпраця з батьками,
створення сприятливої соціокомунікаційної атмосфери [2]. Відображення цих
принципів (окрім, можливо, останнього) у формальній моделі інформаційнотехнологічного супроводу освітніх процесів інклюзивного навчання осіб з
особливими потребами є неодмінною передумовою її коректної побудови.
Формальна модель набуття освіти за інклюзивною формою навчання
особами з особливими потребами
Дослідження процесу набуття освіти особами з особливими потребами
уможливило виділити структурні елементи та визначити чотири основні
функціональні етапи такого процесу [6]. Етапи набуття освіти особою з
особливими потребами зручно подати у вигляді схеми (рис. 1).
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Рис. 1. Етапи набуття освіти особою з особливими потребами
В ході реалізації першого етапу набуття освіти особи з особливими
потребами накопичуються дані усестороннього дослідження особи
різнопрофільними фахівцями, інформація від батьків та ін. Для належного
забезпечення інформаційно-технологічного супроводу цього етапу доцільно
розробити систему накопичення та збереження результатів комплексного
оцінювання результатів навчання особи з особливими потребами. На ІТфахівців покладається завдання введення інформації щодо послуг громадського
транспорту.
Другий етап набуття освіти особи з особливими потребами полягає у
визначенні мети навчання особи у залежності від особливостей її
психофізичного розвитку. Інформаційно-технологічний супровід другого етапу
набуття освіти особою з особливими потребами повинен реалізовувати
процедури видобування знань з даних, що містять результати комплексного
оцінювання особи, та підтримувати прийняття рішення щодо специфіки
психофізичного розвитку особи та мети її навчання.
Мета навчання особи з особливими потребами, сформована в ході
третього етапу набуття освіти особою з особливими потребами, поєднує
форму та зміст навчання з корекційно-реабілітаційною складовою. Реалізація
мети навчання вимагає підбору відповідних методів та засобів її досягнення,
зафіксований набір таких методів та засобів з урахуванням особистісної
зорієнтованості складає індивідуальний навчальний план (ІНП) особи з
особливостями психофізичного розвитку. Для інформаційно-технологічної
підтримки процесу укладання ІНП доцільним є застосовування спеціальних
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проблемно-орієнтованих
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комплексів
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призначених
для
вирішення
складних
багатопараметричних
та
багатокритерійних оптимізаційних задач [1] із відповідними адаптаційними
налаштуваннями.
Четвертий етап набуття освіти. Цей етап реалізації освітнього процесу
особи з особливими потребами полягає у оцінюванні результатів виконання
ІНП, сформованого на попередньому етапі. Одним із варіантів інформаційнотехнологічного супроводу на цьому етапі освітнього процесу осіб з особливими
потребами є використання відповідних систем автоматизації оцінювання рівня
знань. Застосування при цьому систем автоматичного розпізнання, аналізу та
синтезу природномовних текстів, реферування та анотування текстів, їх
морфологічного, синтаксичного та семантичний аналізу [7] суттєво полегшує
процеси формування завдань та оцінювання отриманих відповідей з
урахуванням специфіки та особливостей різних категорій осіб з особливими
потребами. Зазначені методи доцільно використовувати також для підвищення
рівня достовірності та об’єктивності оцінювання – дослідження текстів
відповідей для визначення рівня їх автентичності, авторства та часу створення є
ні чим іншим, як авторською атрибуцією текстів [4].
Реалізація кожного етапу набуття освіти полягає у послідовному виконанні
певних освітніх завдань. Формально множину таких освітніх завдань зі
вказаним порядком їх реалізації можливо подавати у формі відповідної
частково упорядкованої множини елементів. В термінах формалізму частково
впорядкованих множин, задання порядку слідування елементів множини
освітніх завдань означає введення відношення порядку на такій множині
елементів. Крім подання порядку слідування елементів множини освітніх
завдань, важливою додатковою вимогою є введення специфічних умов
виконання таких завдань. Для врахування вказаних вимог доцільно застосувати
більш потужний математичний апарат. Відповідними математичними
інструментами володіє концепт формальних граматик. Цей формалізм дає
змогу послідовно виражати одні категорії через інші з урахуванням додаткових
умов. Скориставшись зазначеними особливостями, подамо з його допомогою
залежності між освітніми завданнями.
Застосування нотації породжувальних граматик дає змогу послідовно
визначати одні категорії через інші, а можливість врахування контексту
допускає адекватне відображення та реалізацію специфічних залежностей, що
виникають вході набуття освіти особами з особливими потребами. Подання
формальної граматики авторами запозичене з [3]. Формальна граматика – це
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четвірка об’єктів
, де V – скінченна непорожня множина, яку
називають алфавітом; Т – підмножина алфавіту, елементи якої називають
термінальними символами (терміналами); S – спеціально виділений символ, з
якого починається опис граматики (початковий символ), S належить V; P –
скінченна множина продукцій (правил перетворень) вигляду ε→η, де ε та η –
ланцюжки над алфавітом V. Для більш зручного опису специфічних
залежностей, що існують в інклюзивній формі освіти осіб з особливими
потребами, у алфавіті V виділимо підмножину N нетермінальних символів
(нетерміналів), N=V\T.
Оскільки набуття освіти особою з особливими потребами складається з
кількох функціональних етапів, і на кожному з них потрібно враховувати
значну кількість складових, доцільно задавати елементи відповідної граматики
поетапно. Для цього здійснимо розбиття множини терміналів Т на непорожні,
попарно неперетинні підмножини так, що їх об’єднання утворює множину Т.
Таке розбиття складається з підмножин Т1, Т2, Т3, Т4, асоційованих з чотирма
етапами набуття освіти особою з особливими потребами. Елементи розбиття
множини Т позначатимемо t ij , j=1,2,…, індекс і, i  1,4 , вказуватиме на
приналежність елементу до відповідного етапу набуття освіти.
Аналогічно проведемо розбиття множини нетерміналів N на непорожні,
попарно неперетинні підмножини так, що їх об’єднання утворює множину N.
Таке розбиття складається з п’яти підмножин – чотири з них, N1, N2, N3, N4,
асоційовані з чотирма етапами набуття освіти особою з особливими потребами.
Елементи цих множин позначатимемо n ij , j=0,1,2,…,. Іще одна підмножина
розбиття, N0, містить службові елементи, що потрібні для опису граматики, такі
елементи позначатимемо ni, i  0,4 . Елемент n0, є, по суті, початковим символом
S, з якого починається опис граматики: S=n0.
Множину продукцій Р, за аналогією, розіб’ємо на п’ять непорожніх,
попарно неперетинних підмножин так, щоб їх об’єднання утворювало множину
Р. Підмножини Р1, Р2, Р3, Р4 асоційовані з чотирма етапами набуття освіти
особою з особливими потребами, підмножина Р0 містить службові продукції.
Елементи розбиття множини Р позначатимемо
p ij , j=0,1,2,…, індекс і
вказуватиме на приналежність елементу до відповідного етапу набуття освіти
(для i  1,4 ) або до підмножини службових продукцій Р0 (для
).
Елементи заданих розбиттів множин Т, N та Р задаємо в ході формального
опису кожного етапу набуття освіти особою з особливими потребами.
Фактично, до множини нетермінальних символів N належатимуть
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перетворення, що відбуваються в освітніх процесах та процедурах, а множину
термінальних символів Т складатимуть сталі чинники, результати перетворень.
Множину продукцій P здаємо формально як залежності, що послідовно
формуються в ході набуття освіти особою з особливими потребами.
Інформаційно-технологічний супровід набуття освіти особою з
особливими потребами необхідно подавати таким чином, щоб уможливити
системне охоплення усіх етапів набуття освіти. Формальна граматика, отримана
в ході задання її складових, є одним із варіантів подання формальної моделі
набуття освіти особою з особливими потребами за інклюзивною формою
навчання.
Висновки. Інклюзивна форма освіти є одним із перспективних напрямів
для осіб з особливими потребами. При побудові формальної моделі системи
інформаційно-технологічної підтримки та супроводу набуття освіти такими
особами було використано апарат породжувальних граматик. Строге
математичне подання продукцій граматики є зручним способом унаочнити
залежності, що послідовно формуються в інклюзивних освітніх процесах осіб з
особливими потребами. Застосування алфавітів нетермінальних та
термінальних символів дає можливість логічно розділити перетворення, що
відбуваються в освітніх процесах, та результати таких перетворень.
Можливості врахування контексту в породжувальних граматиках уможливили
реалізацію однієї із сутнісних особливостей набуття освіти особою з
особливими потребами, а саме реалізації наступних етапів у залежності від
результатів, отриманих на попередньому етапі. Математичний апарат
породжувальних граматик виявився зручним для відображення у формальній
моделі основних принципів успішної реалізації інклюзивної освіти загалом.
1.

2.

Література
Бобало Ю. Я. Програмно-методичний комплекс для моделювання та
оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення /
Ю. Я. Бобало, А. П. Бондарєв, М. Д. Кіселичник, О. В. Надобко, Л. А.
Недоступ, П. В. Тарадаха, Л. В. Чирун, Т. В. Шестакевич //
Радіоелектроніка та телекомунікації / Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2012. – С. 206–212. - (Вісник / Національний університет
«Львівська політехніка» ; № 738).
Інклюзивна освіта: основні положення [Електронний ресурс] /
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» / Режим доступу :
http://www.ussf.kiev.ua/ie_inclusive_education/.
105

3.
4.

5.

6.

7.

Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В. Нікольський, В.В.
Пасічник, Ю.М.Щербина – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 368 с.
Пасічник В.В. Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна
лінгвістика] : [Навчальний посібник] / Пасічник В.В., Щербина Ю.М.,
Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. – Львів : Новий світ - 2000, 2012. – 359
с.
Про вищу освіту : Закон України № 1178-2 від 1 липня 2014 року
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу
:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512.
Шестакевич Т.В. Інформаційно-технологічний супровід освітніх
процесів для осіб з особливими потребами / Шестакевич Т.В. //
Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць /
Міністерство освіти і науки України, Національний університет
"Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки,
2014. – С. 251-261. – (Вісник / Національний університет «Львівська
політехніка» ; № 783).
Щербина Ю. М. Утворення українських дієприкметників за допомогою
породжувальних граматик / Ю. М. Щербина, Ю. В. Нікольський, В. А.
Висоцька, Т. В. Шестакевич // Інформаційні системи та мережі :
збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 251-261. - (Вісник /
Національний університет «Львівська політехніка» ; № 783).

УДК 004.942
Корж Р., Пелещишин А.
Національний університет «Львівська політехніка»
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ВНЗ
© Корж Р., Пелещишин А., 2014
У даній роботі запропоновано два напрями аналізу інформаційного
образу ВНЗ, які необхідні для проміжного та завершального контролю
процесу інформаційної діяльності ВНЗ та характеристики ІО за джерелом
виникнення.
Ключові слова: вищий навчальний заклад (ВНЗ), інформаційний образ
(ІО), інформаційна діяльність (ІД).
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This paper suggests two areas of image analysis of the higher education
institution , which are required for interim and final information process control of
the institution and for the characteristics of the information image processing by
source of origin.
Keywords: higher education institution (HEI), image information (IE),
information activities (IA).
Вступ. Усі заходи з формування інформаційного образу ВНЗ та управління
цим процесом потребують системного оцінювання актуального ІО ВНЗ.
Очевидно, що оцінювання повинно здійснюватися у двох напрямках, залежно
від часового фактору (поділ за динамікою).
1. Аналіз процесу ІД ВНЗ – для проміжного контролю ефективності
процесу, оптимізації використання ресурсів, що задіяні у ІД ВНЗ та для
прийняття управлінських рішень щодо інформаційної діяльності ВНЗ.
2. Аналіз образу як результату процесу ІД – для завершального контролю
успішності процесу та визначення об’єктивного ставлення суспільства до ВНЗ,
зокрема для налагодження зворотнього зв'язку «суспільство-ВНЗ» і прийняття
управлінських рішень щодо діяльності ВНЗ у всіх напрямках (не лише
інформаційному), включно з реформуванням.
Формулювання цілей статті. Метою роботи є аналіз інформаційного
образу вищого навчального закладу за двома напрямами.
Виклад основного матеріалу.
Перший напрям аналізу (аналіз процесу) безпосередньо орієнтований на
прийняття рішень з оперативного управління процесом ІД ВНЗ. Виявлення та
використання фактів, що лягають в основу управлінських рішень поза ІД є, як
правило, лише побічним результатом аналізу. Метою цього напрямку аналізу є
вдосконалення процесу ІД ВНЗ, збільшення його ефективності, і, таким чином,
покращення загального ІО ВНЗ.
Другий напрям аналізу розглядає інформаційний образ у статиці, як
завершений на якийсь момент продукт. Відповідно, результат аналізу дозволяє
сумарно оцінити процес, у якому сформувався продукт, причому не лише як
результат саме інформаційної діяльності, але і результат незалежної від ВНЗ
оцінки суспільством його діяльності. У цьому разі результати аналізу стають
підґрунтям до прийняття широкого спектру адміністративних рішень, які
можна розділити на два типи:
1) загально управлінські рішення;
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2) адміністрування інформаційної діяльності.
Перший тип охоплює усі можливі заходи щодо модифікації діяльності
ВНЗ, що не стосуються його ІД. Сюди входять: реформування структури ВНЗ,
кадрові рішення, заходи фінансово-економічного характеру тощо. Дослідження
у даній роботі можуть використовуватися для планування таких заходів, проте
проблема власне планування і провадження таких заходів виходить за межі
даної роботи, і відносяться до наукових сфер державного управління та
менеджменту.
Другий тип аналізу орієнтований на підтримку прийняття управлінських
рішень саме з інформаційної діяльності підрозділів у соціальних середовищах,
незалежно від інших процесів, у яких задіяний підрозділ. У цьому завданні
важливою є технічна складова, його реалізація вимагає комплексу
математичного та програмного забезпечення.
Інформаційний образ з точки зору незалежного споживача сприймається
як певний комплексний продукт, у якому споживачу важко виділити причини,
які обумовлюють його позитивне чи негативне сприйняття ВНЗ. Проте, для
ВНЗ визначення таких причин є критично важливе, і тому потрібне
структурування характеристик інформаційного образу за джерелом
виникнення. Визначимо наступні джерела виникнення характеристик:
 об’єктивні – обумовлені комплексом незалежних від ВНЗ факторів
(настрої в суспільстві, економічна ситуація, технологічні тренди тощо);
 продуктивні – обумовлені діяльністю ВНЗ (якість освіти у ВНЗ,
матеріальна база тощо);
 інформативні – обумовлені змістовною складовою ІД ВНЗ (якість та
обсяги матеріалів, що використовуються у ІД ВНЗ);
 комунікативні – обумовлені комунікативною складовою ІД ВНЗ
(стилістика та якість спілкування представників ВНЗ у соціальних
середовищах).
Висновки. Виокремлення таких груп характеристик з загального
комплексу характеристик ІО ВНЗ дозволяє реалізувати обидва указані вище
напрямки аналізу діяльності ВНЗ та локалізувати причини появи окремих
негативних елементів ІО ВНЗ.
Наведений вище аналіз ІО ВНЗ за напрямками, типами та джерелами
виникнення є основою для визначення системи показників ІО ВНЗ.
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ЧУЖОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
 О. Висоцька, 2014
Наведено дані про розроблену авторську методику оволодіння
чужоземними мовами шляхом адаптації до віртуального мовного
середовища(ВМС),
яке
створюється
за
допомогою
сучасних
мультимедійних технологій(СМТ), а також про особливості та
накопичений досвід її застосування при навчанні студентів ВНЗ.
Ключові слова: віртуальне навчальне середовище, навчальний процес,
оволодіння мовами.
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The data on the developed by the author mastering foreign languages methods
by adaptation to the virtual language environment (VLE) that is created by means
of modern multimedia technologies (MMT), as well as the features and
accumulated experience of its use in HEI (Higher Educational Institutions)
students’ teaching are given.
Key words : virtual learning environment, learning process, mastering
languages.
Вступ. Як свідчить наявний досвід викладання, питання вивчення
чужоземних мов у наш час не тільки не втрачає свого значення, але й стає
дедалі актуальнішою. Причому це стосується фахівців практично всіх
спеціальностей, котрі опановують студенти у ВНЗ. Але, не зважаючи на це,
труднощі з їхнім вивченням з часом не зменшуються. Часто вивчення
чужоземної мови триває протягом багатьох років і вимагає багато зусиль, проте
не дає бажаних результатів. Аналіз труднощів, що виникають при вивченні
чужоземних мов, показує, що вони мають переважно психологічний характер,
причому до головних проблем, що виникають при цьому, слід віднести
відсутність відповідного, адекватного мовного середовища. Саме через це,
навіть за наявності мотивації до вивчення мови, ті. хто навчаються, не можуть
опанувати її протягом багатьох років навчання. як у школі, так і у ВНЗ.
Створити реальне мовне середовище в умовах навчальних занять у ВНЗ –
надто складно, проте, як показали результати власних багаторічних досліджень,
його достатньо повноцінно можна замінити віртуальним мовним середовищем,
яке створюємо за допомогою сучасних мультимедійних технологій [1]. При
реалізації такого підходу необхідно вирішити наступне завдання: організувати
певним чином процес вивчення іноземної мови, щоб він перебігав у
оптимальних формах і давав максимально можливий позитивний результат.
Дана методика апробована при викладанні англійської мови в умовах ВНЗ,
проте вона придатна також для викладання будь-якої іншої мови, зокрема, у
загальноосвітніх та середніх спеціальних навчальних закладах, а також для
самостійного вивчення чужоземних мов.
Проблема, що перебуває в центрі розгляду в даній праці: для повноцінного
вивчення чужоземної мови необхідною є наявність відповідного мовного
середовища, проте за реальних умов його створити дуже важко, або й взагалі не
можливо.
Для вирішення цієї проблеми пропонується створення віртуального
мовного середовища, що за певних умов, зокрема, при належній організації
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навчального процесу, здатне замінити реальне. Викладу можливостей
застосування нашої методики і присвячена дана стаття. Теоретичні передумови,
покладені в основу даної методики, наведені в попередніх публікаціях на цю
тему [1-8].
Мета праці: представити розроблену авторську методику вивчення
чужоземних мов шляхом адаптації до віртуального мовного середовища, яке
створюється за допомогою сучасних мультимедійних технологій, а також про
особливості та накопичений досвід її застосування при навчанні студентів ВНЗ.
Головна частина. Для початку важливо досягнути певної психологічної
настроєності та готовності, як до опанування мовою, так і на продуктивну
працю саме за цією методикою. У тих, хто навчається, повинні бути
сформовані: стійка позитивна мотивація до вивчення мови, інтерес до неї і до
навчальних занять, необхідні показники уваги, пам’яті, зосередженість та і.
Проте, оскільки мова йде про роботу зі студентами, котрі вже вивчали
чужоземну мову в загальноосвітній школі, передбачається, що ці показники у
них наявні і достатньо добре сформовані.
Для організації навчального процесу за даною методикою в умовах ВНЗ
використовувалися англомовні фільми на DVD-носіях, які відтворювалися на
комп’ютері і проектувалися на екран за допомогою мультимедійного
проектора. Вони мають ту особливість, що містять звуковий супровід,
здійснений автентичними носіями мови, і переклад мовою, яка є зрозумілою
для тих, хто навчається, а також субтитри мовою оригіналу та декількома
іншими мовами. Відразу відзначимо, що робота із застосуванням віртуального
мовного середовища не заперечує і не скасовує традиційних форм праці
студентів з підручником, вивчення граматики, виконання вправ тощо, а
відбувається паралельно з ними. Роботу над кожним фільмом організовуємо
наступним чином:
1. Підбираємо фільм, котрий є близьким за фахом, цікавим та відповідним
до рівня знань для тих, котрі навчаються. Практично всі художні фільми – це
середній, або побутовий розмовний рівень. Для прикладу: для навчання
психологів підбираємо суто психологічні фільми: «Політ над гніздом зозулі»,
«Управління гнівом», «Завжди кажи так», «Дев’ять місяців» тощо. Для
студентів інших спеціальностей, як-от «Історія», «Журналістика»,
«Культурологія» («Хореографія»), «Філологія»-- фільми на відповідну
тематику за фахом.
2. Для ознайомлення з невідомим фільмом спочатку доцільно переглянути
його рідною мовою. Для подальшої роботи важливо, щоб фільм виявився
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настільки цікавим, щоб можна працювати з ним тривалий час без проблем (а
саме цього потребує методика: робота має бути приємною, а не видаватися
каторгою). Призначення попереднього перегляду: ознайомитися з сюжетом; ті,
хто навчається, повинен запам’ятати, що відбувається і про що говорять герої
фільму. Часто для цього достатньо одного перегляду, проте не рідко студенти
бажають переглянути фільм 2-3 рази (хто скільки побажає, тут не ставимо
якихось обмежень).
3. Як тільки студенти запам’ятають сюжет фільму, а також мову героїв,
можна приступати до вивчення чужоземної мови. Студенти вже не відстежують
сюжетної лінії і того про що говорять (розмовляють) у фільмі. Зацікавленість
студентів зміщується у площину лексичних та граматичних артефактів
чужоземної мови. Саме на цьому і слід зараз сконцентровувати головну увагу.
Переважно для цього вмикаємо звук та субтитри чужоземною мовою, хоча, на
цій стадії, субтитри використовуємо за бажаннями тих, хто навчається. Для
цього різновиду роботи надаємо сценарій (субтитри до фільму обома мовами,
розкодовані програмою SubRip). Студенти при підготовці до занять читають
тексти, виписують та вивчають незнайомі вирази, потім знову повертаються до
перегляду фільму чи окремих сюжетів. Опанувавши методику, студенти
можуть працювати за нею вдома, оскільки чинні навчальні програми вивчення
чужоземних мов не надають достатнього часу для роботи з ними в аудиторії.
4. При перегляді фільму чужоземною мовою ті, хто навчаються, спочатку
вихоплюють з тексту лише окремі знайомі слова, яких згодом стає дедалі
більше, потім вирази, згодом речення. Працювати з кожним фільмом потрібно
доти, доки ввесь текст чужоземною мовою не стане зрозумілим без перекладу.
Для когось це один тиждень щоденної праці, а для когось і більше. Оскільки ця
перша стадія є найважчою, маємо можливість її полегшити (важливо тим, хто
навчається, дати повірити в те, що вони теж можуть оволодіти мовою, не згірш
за інших, для цього потрібно створити ситуацію успіху; оскільки для успішного
оволодіння чужоземними мовами викладач сам повинен бути психологом або ж
працювати разом з психологом). Робимо це так: при перегляді фільму
чужоземною мовою вмикаємо рідномовні субтитри і чужоземний звук (для
пришвидшення розуміння змісту), потім навпаки (для кращого сприйняття
лексичних та граматичних артефактів). Для тих для кого це виявляється занадто
складним завданням, практикуємо ще й інший варіант: подаємо для
опрацювання субтитри до фільму обома мовами. Працюємо над ними
синхронно, розмістивши їх одночасно на екрані мультимедійного пристрою.
5. Коли вже практично ввесь текст фільму зрозумілий, тоді включаємо
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супровід чужоземною мовою із чужоземними субтитрами, оскільки важливо не
тільки сприймати мову на слух, але й знати, як ці слова чи вирази пишуться.
Коли ті, хто навчається не зрозуміють про що говорять у певному місці – вони
зможуть прочитати це у субтитрах, тощо. У кінцевому результаті ті, хто
навчається, мають розуміти не тільки озвучений, але й написаний текст.
Звичайно, при роботі за даною методикою не забуваємо і про граматику: якщо
комусь не зрозуміло, чому це сказано чи написано саме так, відкриваємо
певний розділ і пояснюємо. Але вивчення граматики чи робота з написаним в
даній методиці не є головним; як свідчить досвід, така шкільно-книжкова
організація процесу у багатьох відбиває бажання вивчати мову. Сам інтерес до
матеріалу теж стає додатковим мотиваційним фактором, тобто намагаємося
зробити процес опанування мовою максимально природнім та цікавим.
Після того, як фільм опрацьовано, необхідно взяти інший, перед тим
написавши тести зі знання DVD–скриптів. За кілька місяців людина набирає
запас слів, необхідний для розмовного рівня і може сприймати мову на слух.
При цьому граматика, лексика, семантика, ідіоматика закладаються
автоматично. Продовжуємо працювати далі, щоб людина могла не тільки
зрозуміти, про що говорять, але й відповісти чи написати відповідь на те чи
інше запитання (респонсивна мова), збудувати різні типи запитань. укласти
діалоги тощо.
Згідно з наявними даними, при належній мотивації і наполегливості ті, хто
навчається, за наявності початкової попередньої підготовки може опанувати
мовою на середньому, тобто розмовному рівні, приблизно за 6 місяців
регулярних занять; для цього потрібно щодня перебувати у віртуальному
мовному середовищі не менш ніж дві, а при можливості й три-чотири год. Для
виходу на фаховий рівень знання мови знадобиться один рік занять.
Висновок. Заняття за даною методикою не складно організувати в умовах
навчального процесу у ВНЗ, при цьому можливо узгодити цю роботу з діючими
навчальними програмами, оволодіти нею не складно як викладачам, так і тим,
хто навчається. Організована таким чином праця підвищує інтерес до занять у
студентів, сприяє формуванню позитивної стійкої мотивації до вивчення мови,
що загалом підвищує рівень і якість їхніх знань.
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direction "Biotechnology"
Keywords: innovative technology, the learning process, questioning the quality
of national education.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями. Серед пріоритетних напрямів
державної політики щодо розвитку освіти є постійне підвищення її якості
відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 20122021 рр., схваленої на засіданні КМ України 10.09.2012 р. [1, 2]. Одним із
напрямів забезпечення належної якості освіти, що дозволяє розширити
можливості студентської аудиторії є створення віртуального навчального
середовища у ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття. Навчання в сучасних умовах потребує нових, удосконалених
форм співпраці студентів та викладачів ВНЗ, які б відповідали передовим
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тенденціям щодо розвитку науки і техніки, а також інформаційним
технологіям. У Національному університеті «Львівська політехніка» створено
віртуальне навчальне середовище (ВНС), яке значно розширило можливості
щодо дистанційного навчання студентів, а також дозволило викладачам не
лише наповнити його традиційним викладом ряду курсів, а й творчо, з нових
позицій оновити свої дисципліни. Про високі результати такої праці свідчить
ряд досліджень та публікацій науковців університету [3].
Формулювання цілей статті. У ВНС НУ «Львівська політехніка»
передбачена можливість контролю викладачами рівня опрацювання матеріалу
студентами. Фіксується окремо кількість звернень конкретного студента у
ВНС, тестування, оцінка знань, тощо. Однак, якісне та кількісне наповнення
викладачами дисциплін у ВНС НУ «Львівська політехніка» не дозволяють
оцінити рівень застосування та відношення самих студентів до такої співпраці.
Саме тому викладачами кафедри технології біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології (ТБСФБ) Інституту хімії та хімічних технологій було
проведено анкетування студентів з метою аналізу та вдосконалення
навчального процесу з використанням можливостей, що надає ВНС.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Викладачами кафедри ТБСФБ була
опрацьована анкета, яка містила 15 основних питань, а також додатково було
запропоновано внести пропозиції щодо використання та наповнення ВНС.
Питання анкети та загальний вид розробленої анкети представлено на рисунку
1.
Анкета
(заповнюється студентом Вузу)
Анкетування студентів проводиться з метою визначення ефективності
застосування у навчальному процесі інноваційних технологій у вищому
навчальному закладі.
Інститут__________________________________________
Кафедра__________________________________________
Спеціальність_____________________________________
Курс навчання_____________________________________
№
Вплив інноваційних технологій на навчання у ВНЗ
ч/ч
1
Вік студента
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Середній освітній заклад у якому Ви навчались (міський,
сільський)
Стаж роботи до навчання у Вузі
Досвід використання у навчанні Інтернет - ресурсів
Місце проживання на даний час (гуртожиток, на квартирі, дома)
Доступ до комп’ютерної техніки (наявний, відсутній)
Чи зареєстровані Ви у ВНС НУ «Львівська політехніка» як
студент?
Скільки дисциплін згідно навчального навантаження наявні у
ВНС?
Скільки електронних дисциплін Ви використовували у навчанні,
що представлені у ВНС?
Чи використовували Ви для навчання електронні навчальні
видання?
Чи використовуєте Ви для підготовки до практичних та
лабораторних занять представлені у ВНС лекційні матеріали?
Чи приймали Ви участь у онлайн – семінарах (вебінарах)?
Чи проходили Ви запропоновані у ВНС комп’ютерні тестування?
Чи використовуєте Ви Інтернет – ресурс та ВНС для самостійної
роботи, при виконанні курсових робіт, розрахункових робіт та
реферативних робіт?
У відсотковому співвідношенні (в межах 100%) вкажіть як
частіше Ви використовуєте Інтернет – ресурс:
а) для пошуку цікавої для вас інформації
б) для спілкування з друзями
в) для навчання

З позиції сьогоднішнього дня, чи вважаєте Ви ефективним використання у
навчальному процесі інноваційних комп’ютерних технологій? Так. Ні.
(підкреслити).
Ваші пропозиції щодо використання та наповнення
ВНС______________________________________________
Корінець для опрацювання анкети (студентом Вузу не заповнюється)
Аналіз та оцінювання впливу ВНС НУ «Львівська політехніка» на якість
навчального процесу.
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Рис.1. Анкета «Вплив інноваційних технологій на навчання у ВНЗ».
Анкетування проводилося серед студентів третього та четвертого курсів за
напрямом навчання «Фармація» як найбільш активних користувачів ВНС. У
тестуванні прийняли участь 46 студентів 3-го курсу та 22 студенти 4-го курсу
спеціальності «Фармація». Результати тестування наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз статистичних даних результатів анкетування студенів
спеціальності «Фармація»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показники
(у відсотках)
Вік студентів (до 20 років/21 рік та старші)
Середній освітній заклад у якому навчався
студент (міський/сільський)
Стаж роботи до навчання у ВНЗ (так/ні)
Досвід використання у навчанні Інтернет –
ресурсів
Місце проживання (гуртожиток/квартира)
Доступ до комп’ютерної техніки (так/ні)
Реєстрація у ВНС НУ «Львівська політехніка»
Кількість дисципліни у ВНС, з якими
ознайомився студент
Використання електронних дисциплін у ВНС
Використання електронних навчальних видань
Використання лекційних матеріалів, що
представлені у ВНС
Участь в он-лайн семінарах (вебінарах)
Використання студентами комп’ютерних тестів
у ВНС
Використання Інтернет – ресурс та ВНС для
самостійної роботи
Використання Інтернет – ресурсів:
а) для пошуку цікавої для вас інформації
б) для спілкування з друзями
в) для навчання
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Студенти
3-го курсу* 4-го курсу*
97,8 2,2
72,7 27,3
69,6 30,4 54,5 45,5
2,2
91,3

97,8
8,7

9,1
90,9

90,9
9,1

50,0
95,6
93,5
82,36

50,0
4,4
6,5
17,64

68,2
100
95,5
74,64

31,8
4,5
25,36

41,25 58,75 35,3 64,7
97,8 2,2
95,46 4,54
100
90,92 9,08
8,7
81,7

91,3
28,3

100
86,38 13,62

91,3

8,7

61,4

30,65
38,44
30,91

24,23
28,69
47,08

38,6

* - У лівій колонці вказано позитивні відповіді, у правій колонці негативні
відповіді (у відсотках).
Згідно отриманих результатів пункту 7 анкети майже всі студенти є
зареєстрованими у ВНС «Львівська політехніка». Середній показник
незареєстрованих студентів склав 5,5%, що відповідає 4 особам. Показник
(пункт 8 анкети) «Кількість дисципліни у ВНС, з якими ознайомився студент»
розраховувався відповідно до кількості останніх запланованих на осінній
семестр згідно навчального плану. Отже, згідно отриманих даних, з більшістю
дисциплін студенти ознайомлені. При цьому, більш активними користувачами
виявились студенти третього курсу навчання.
Високі показники, відповідно до анкетування, були у таких пунктах як
використання електронних навчальних видань та використання лекційних
матеріалів, на відміну до пункту використання електронних дисциплін у ВНС.
Найнижчі показники виявились у 12 пункті анкети «Участь в он-лайн семінарах
(вебінарах)», що свідчить про недостатню кількість та практику проведення
таких занять. Загалом, активність використання Інтернет-технологій для
навчання була вищою у студентів третього курсу. Однак, такий показник як
«Використання студентами комп’ютерних тестів у ВНС» (пункт 13 анкети) був
більшим у студентів четвертого курсу, що закономірно, оскільки на старших
курсах навчання зростає здатність та потреба самоконтролю отриманих знань.
На додаткове питання анкети щодо ефективності використання у
навчальному процесі інноваційних комп’ютерних технологій всі студенти дали
стверджувальну відповідь. Також студентами були внесені наступні пропозиції
щодо використання та наповнення ВНС:
● збільшення кількості додаткових матеріалів;
● зробити мобільний додаток ВНС для Android, Windows;
● вхід без паролю, вільний вхід до всіх матеріалів дисципліни;
● можливість копіювання та роздруку матеріалів;
● створення віртуальної бібліотеки підручників за курсом навчання (всіх
підручників);
● не так часто оновлювати ВНС, оскільки це призводить до «зависання»,
що унеможливлює його використання.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Аналіз отриманих результатів дослідження дозволив
викладачам виявити рівень активності використання ВНС «Львівська
політехніка» з точки зору студентської аудиторії. Перспективою подальшого
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дослідження є удосконалення складеної анкети та проведення повторного
анкетування студентів спеціальності «Фармація», а також проведення
тестування студентів спеціальності «Біотехнологія» для проведення
порівняльного аналізу.
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Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk
в процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі проектування та
експлуатації машин Національного університету «Львівська політехніка».
Ключові слова: Autodesk, AutoCAD, машинобудування, система
автоматизованого проектування, навчальний процес.
The paper is devoted to the application of the Autodesk software into studies of
mechanical engineers on the Machinery Design and Service Department of Lviv
Polytechnic National University.
Keywords: Autodesk, AutoCAD, mechanical engineering, computer-aided
design, learning.
Вступ. Однією з невід’ємних складових робочого місця інженераконструктора є персональний комп’ютер з спеціалізованим програмним
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забезпеченням, зокрема програмними продуктами,
автоматизувати проектування і підготовку виробництва.

які

дозволяють

До таких програмних продуктів відносяться CAD і MCAD. CAD — це
різновид систем автоматизованого проектування, призначених для двохмірного
і трьохмірного геометричного проектування, автоматизованого створення
конструкторської та технологічної документації. MCAD використовуються для
автоматизованого проектування механічних пристроїв. Одним з найбільших у
світі постачальників CAD і MCAD для машинобудування є транснаціональна
компанія Autodesk (рис. 1) [1]. Тому для студентів — майбутніх інженерівмеханіків — вміння працювати з продуктами цієї компанії є запорукою їх
затребуваності на ринку праці.

Рис. 1. Розподіл впливу компаній-розробників на ринок САПР [2]
Зважаючи на вищевикладене, метою даної публікації є розглянути
особливості впровадження програмних продуктів Autodesk в процес підготовки
інженерів-механіків на кафедрі проектування та експлуатації машин
Національного університету «Львівська політехніка», описати процедуру
встановлення і налаштування мережевої версії для комп’ютерних класів і
індивідуальної версії для домашнього комп’ютера студента.
Основна частина. В зв’язку з зростанням конкуренції базові гравці на
ринку САПР зміцнюють відносити з загальноосвітніми закладами, намагаючись
залучати до роботи із своїм ПЗ майбутніх спеціалістів ще із студентської лави.
Головна їх ініціатива в сфері освіти — це університетські ліцензії, в межах яких
навчальні заклади отримують доступ до ПЗ на пільгових умовах. Не є винятком
у цьому процесі компанія Autodesk.
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Будь-який навчальний заклад в країнах СНД має можливість безплатно,
повністю легально і оперативно встановити в комп’ютерних класах найновіші і
офіційно локалізовані повнофункціональні версії програмних продуктів
Autodesk безпосередньо з сайту виробника і правовласника. Для цього створено
портал Autodesk Academic Resource Center [3]. Для повноцінної роботи з
порталом необхідно подати заявку на створення облікового запису і отримати її
схвалення електронною поштою. Після завершення реєстрації слід зайти на
портал Autodesk Academic Resource Center, використовуючи логін і пароль,
вказані під час створення заявки. Якщо вхід відбувся успішно, тоді з’явиться
екран з основними функціональними можливостями порталу. Autodesk
періодично модернізує портал, що не завжди зручно для кінцевого користувача.
Для завантаження ПЗ потрібно обрати пункт меню Software і вибрати потрібне
програмне забезпечення, вказавши його назву, номер версії, мову, розрядність
операційної системи, на яку буде виконуватися встановлення. Портал згенерує
ключ продукту і серійний номер, а також дасть можливість завантажити ПЗ
натисканням на кнопку Browser Download.
Для комп’ютерних класів Autodesk пропонує мережеву ліцензію на 125
робочих місць. Необхідною умовою роботи мережевих версій ПЗ є наявність
локальної мережі в комп’ютерному класі. Керування мережевими ліцензіями
відбувається за допомогою менеджера мережевих ліцензій, який
встановлюється на один з комп’ютерів класу. Як комп’ютер, що розподілятиме
ліцензії, може бути обрано сервер, робочу станцію або ноутбук викладача. На
решті комп’ютерів встановлюються необхідні програмні продукти. Як тільки
запускається програмний продукт на будь-якому комп’ютері, він під’єднується
до менеджера через локальну мережу і перевіряє, чи достатньо ліцензій на
ньому залишилося. Якщо у менеджері є вільні ліцензії, то одна з них
«забирається» для використання на даному комп’ютері. Як тільки роботу з
програмним продуктом на цьому комп’ютері припиняють, ліцензія
повертається назад до менеджера. Таким чином, може працювати одночасно
125 комп’ютерів з продуктами Autodesk в будь-якому поєднанні [4].
Перевагою освітньої програми Autodesk є можливість встановлювати
повнофункціональні версії ПЗ на особисті комп’ютери викладачів і студентів з
метою самоосвіти і виконання індивідуальних навчальних завдань. Їх можна
завантажувати з освітнього порталу [5]. Термін дії однокористувацьких
ліцензій становить 3 роки. Під час друку на аркушах проектів зазначається, що
вони виконані в учбовій версії ПЗ.
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Зважаючи на системні вимоги, для встановлення на комп’ютерах кафедри
електронного машинобудування Львівської політехніки були обрані мережеві
версії програмних продуктів AutoCAD 2013 і Inventor 2013 з російськомовною
локалізацією. Це останні версії, які підтримують роботу в операційній системі
MS Windows XP. Базові навики для роботи з цим ПЗ студенти здобувають на
магістерській підготовці з дисципліни «Комп’ютерні інтегровані технології». З
цієї дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської
політехніки створено електронний курс [5]. Акцент в курсі зроблено на
оволодіння практичними навиками роботи з AutoCAD. Тому курс складається з
відеофрагментів, у яких продемонстровано прийоми роботи, та індивідуальних
завдань для студентів. Індивідуальні завдання побудовані таким чином, що
студент вчиться створювати не просто абстрактні геометричні фігури, а
зосереджується на розв’язанні конкретної задачі. Незаперечною перевагою ПЗ
від Autodesk є доступна і детальна довідка з прикладами виконання креслень і
моделей, якої достатньо для розуміння функціональних можливостей тої, чи
іншої команди.
Навчальні плани кафедри складені таким чином, щоб студенти протягом
навчання мали можливість ознайомитися також з іншими САПР,
представленими на ринку. До вивчення програмних продуктів Autodesk вони
приступають вже після ознайомлення з САПР Компас (АСКОН) і Power Shape
(Delcam). Тому можуть порівняти ці системи, оцінити переваги і недоліки
кожної з них та вибрати для виконання курсового і дипломного проектування
одну з них. Зважаючи на це, доцільно використовувати однакові завдання для
практичних занять і самостійної підготовки для роботи з цими трьома САПР.
Висновки. На ринку праці однією з вимог до кваліфікації інженера
конструктора є вміння працювати з сучасними CAD/MCAD, зокрема з Autodesk
AutoCAD і Inventor. Завдяки відкритий політиці і освітнім програмам Autodesk
викладачі університетів мають можливість просто та швидко організовувати
вивчення їхніх програмних продуктів і задовольнити попит у кваліфікованих
спеціалістах.
Навики роботи з AutoCAD є корисними для студентів Інституту
інженерної механіки та транспорту уже починаючи з 2-го курсу під час
виконання розрахунково-графічних робіт, у курсовому і дипломному
проектуванні. Перспективним для навчального процесу вбачається
використання сервісу хмарних обчислень Autodesk 360, який дає можливість
зберігати креслення і налаштування профілю AutoCAD в хмарі, спільно
використовувати файли на планшетах та інших мобільних пристроях [6].
123

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Література
Что происходит на рынке САПР в России? / CRN IT-бизнес. — Режим
доступу : http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=31431.
Обзор различных систем CAD/CAM/CAE/GIS / Сайт поддержки
пользователей
САПР. —
Режим
доступу :
http://www.cad.dp.ua/obzors/cads.php.
Autodesk Academic Resource Center / Autodesk. — Режим доступу :
https://academic.autodesk.com.
Руководство по регистрации, загрузке и активации программных
продуктов Autodesk на портале Autodesk Academic Resource Center /
Autodesk. — 2014. — 26 с.
Образование
/
Autodesk.
—
Режим
доступу :
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=
871736&id=18548434
Комп’ютерні інтегровані технології / Віртуальне
навчальне
середовище
Львівської
політехніки. —
Режим
доступу :
http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12415.
Autodesk 360 — облачный сервис для AutoCAD 2013 / Сайт поддержки
пользователей
САПР. —
Режим
доступу :
http://www.cad.dp.ua/obzors/autodesk360.php.

УДК 681.3.06+674.047
Соколовський Я.І., Борецька І.Б., Рожак П.І.
Національний лісотехнічний університет України
ВИКОРИСТАННЯ SOLID WORKS/ SOLID WORKS SIMULATION/ SOLID
WORKS MOTION ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
© Я.І. Соколовський, І.Б. Борецька, П.І. Рожак, 2014
В роботі наведено основні аспекти вивчення та використання
програмного комплексу SolidWorks/SolidWorks Simulation/SolidWorks Flow
Simulation/SolidWorks Motion для підготовки фахівців зі спеціальності ІТП.
Для прикладу розроблено систему автоматизованого проектування
електричного двигуна з використанням інформаційних технологій
проектування SolidWorks Simulation/SolidWorks Motion. Для твердотілого
моделювання електричного двигуна створення тривимірних моделей його
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компонентів використано систему автоматизованого проектування
SolidWorks 2013. Розроблено та реалізовано програмно-орієнтований
комплекс на основі SolidWorks API, з використанням компілятора Microsoft
Visual studio 2013, який дає можливість досліджувати параметри
електричного двигуна, а також керувати геометрією його компонентів.
Ключові слова: САПР, SolidWorks, SolidWorks API, SolidWorks
Simulation, SolidWorks Motion, модель, електричний двигун.
The main aspects of study and using on the programmatic complex
SolidWorks/SolidWorks Flow Simulation (COSMOSFloWorks)/SolidWorks
Simulation for preparation of specialists on speciality of ITP. As an example is the
system of computer-aided design of electric motor using information technology of
SolidWorks Simulation / SolidWorks Motion made in article. A computer aided of
SolidWorks design is used for the 3D modeling of electric motor and creation of
three-dimensional models of it’s components. Developed and implemented a
program-oriented complex based on SolidWorks API, using the compiler of
Microsoft Visual studio 2013, which makes it possible to explore the parameters of
the electric motor, and manage the geometry of its components.
Keywords: CAD, SolidWorks, SolidWorks API, SolidWorks Simulation,
SolidWorks Motion, model, electric motor.
Вступ. SolidWorks є ядром інтегрованого комплексу автоматизації
підприємства. За його допомогою здійснюється підтримка життєвого циклу
виробу згідно з концепцією CALS — технологій, включаючи двонаправлений
обмін даними з іншими Windows-застосунками та створення інтерактивної
документації. Комплексні рішення SolidWorks базуються на передових
технологіях гібридного параметричного моделювання, а також на широкому
спектрі спеціалізованих програмних модулів.
Метою вивчення студентами програмного комплексу SolidWorks/Flow/
Simulation/Motion є освоєння методології наскрізного процесу проектування,
інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів. Даний пакет програм
дає повний цикл моделювання не тільки для загальних задач машинобудування,
а й для спеціалізованих задач деревооброблювальної галузі.
Постановка практичної проблеми. Графічне моделювання програмного
комплексу SolidWorks/Flow/Simulation/Motion є необхідним інструментом для
проектування та створення сучасних енергоощадних технологічних об'єктів, а
також для порівняння даних, отриманих на основі досліджень, що дозволяє
отримати уявлення про конкретні переваги чи недоліки параметрів
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досліджуваних об’єктів. Одним із можливих шляхів математичного
моделювання
фізичних процесів та для вирішення задач механіки
деформуючого твердого тіла досліджуваного об’єкту є використання систем
автоматизованого проектування та інженерного аналізу – CAD/CAE-систем
(Computer Aided Engineering). У цьому аспекті важливими є програмні системи,
які інтегруються у геометричні САПР (системи автоматизованого
проектування), а також дають змогу досліджувати складні теплофізичні,
аеродинамічні та інші процеси.
Тому пошук ефективних шляхів щодо проектування складних об’єктів
безпосередньо пов'язаний з розробленням систем автоматизованого
проектування на основі комп'ютерного моделювання та прийняття оптимальних
проектних рішень.
Перелік
вирішуваних
задач.
Засобами
SolidWorks/Flow/Simulation/Motion, інтерфейсу SolidWorks API спроектовано
тривимірну геометричну модель електричного двигуна. Розроблено програмний
додаток для керування вхідних параметрів електродвигуна, результатів
проведених досліджень, а також геометрією тривимірної моделі
електродвигуна. У програмному середовищі SolidWorks Simulation проведено
моделювання роботи електричного двигуна у реальних умовах, створено
інтерфейс зміни параметрів двигуна та змодельовано розподіл температур
нагрівання електричного двигуна під час роботи.
Для створення тривимірної геометричної моделі електричного двигуна
використано систему автоматизованого проектування SolidWorks 2013. Її
середовище та
інструменти добре пристосовані до побудови складних
поверхонь та збірок.
Для побудови експериментальної моделі вибрано електричний двигун
змінного струму. Найважливішими елементами електродвигуна такого типу є
ротор, статор, вал, вентилятор та корпус.

а)

б)
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в)

г)
ґ)
Рис.1. Тривимірні моделі елементів електродвигуна: а)ротор; б)статор;
в)вал; г)вентилятор з захисною решіткою; ґ) корпус електричного двигуна.
Детально створена 3D-модель електричного двигуна відповідає розмірам
реальних електродвигунів у масштабі 1:1 (рис. 2, рис. 3).

Рис.2. 3D модель електродвигуна в
розібраному стані.

Рис.3. 3D-модель електродвигуна
у збірці, виконаній засобами
SolidWorks

За допомогою .NET технології з використанням мови програмування С# в
середовищі Microsoft Visual Studio 2013 розроблено інтерфейс для керування
геометрією компонентів електричного двигуна (рис. 4).
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Рис. 4. інтерфейс для керування геометрією компонентів електричного
двигуна.
Аналіз отриманих результатів. Автоматизована система розрахунку
SolidWorks Simulation/Motion дозволяє отримувати результати у графічному
вигляді, що робить їх більш доступними та зрозумілими. Розроблений додаток
в свою чергу дає змогу дослідити як змога більше варіантів, завдяки зміні
вхідних параметрів для кожного нового дослідження.
Під час процесу моделювання роботи електричного двигуна можна
спостерігати взаємодію елементів у двигуні в реальному часі.

Рис. 5. Результат дії вала на шпонку в електродвигуні.
SolidWorks Simulation дає змогу досліджувати різні параметри у потрібних
точках електричного двигуна та в будь-який момент часу. Система видає
результати і для інших досліджуваних параметрів, наприклад, швидкості,
тиску, температури, інтенсивності.
Висновки. Показано
можливості застосування SolidWorks API,
SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion для 3D-проектування електричного
двигуна в реальному часі. Зокрема, у роботі:
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● побудовано 3D-модель електричного двигуна та його компонентів;
● розроблено програмний додаток для керування вхідних параметрів
електродвигуна, результатів проведених досліджень, а також геометрією
тривимірної моделі електродвигуна
● змодельовано роботу електричного двигуна у реальних умовах, що дає
змогу визначати температуру нагрівання під час роботи;
● отримано та проаналізовано результати моделювання, як у числовому,
так і графічному вигляді.
Слід врахувати великий внесок інтерфейсу SolidWorks API, завдяки якому
розроблено програмну систему, яка в свою чергу дала такі основні можливості:
як моделювання, експеримент та «динаміка», тобто варіація параметрів у
процесі експерименту, а також доволі простий і зручний у користуванні
графічний інтерфейс для користувача, що дозволяє використати усі функції
даної системи.
Завдяки зміні параметрів в процесі роботи програми можна безпосередньо
спостерігати зміну досліджуваного об'єкта і керувати цією зміною.
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АКТИВНЕ ВИВЧЕННЯ КОЛІРНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕЛЕКТРОННИХ
КУРСАХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
© Богдан Б. Сусь, Богдан А. Сусь, Наталія Тмєнова. 2014
Показано, що в електронних курсах з комп’ютерної графіки, зокрема
при вивченні колірних моделей, з метою активізації навчального процесу
слід доступними засобами забезпечувати наочність і активізацію
самостійної розумової діяльності студентів через самостійну дослідницьку
діяльність.
Ключові слова. комп’ютерна графіка, колірні моделі, змішування
кольорів, самостійна розумова діяльність, самостійні демонстраційні
досліди, електронні курси.
It is shown that in the e-learnig courses of computer graphics (particularly
color models topics) the learning process should provide appropriate means of
visibility and activation independent mental activity of students through
independent experimental research.
Key words: computer graphics, color models, color mixing, independent
mental activity, independent demonstration experiments, e-courses.
Вступ. Інтенсивна комп’ютеризація всіх життєвих сфер сучасної людини
викликає необхідність відповідних змін у системі навчання. Реформа вищої
освіти України, яка проводиться в руслі Болонського процесу, робить акцент
на самостійну роботу студентів, коли половина навчального часу відводиться
на самостійну навчальну діяльність, причому значна частка кредитів припадає
на самостійну роботу над теоретичним матеріалом. В умовах інформатизації
навчального процесу самостійна навчальна діяльність студентів має особливе
значення, що однак потребує відповідної організації та дидактичного
забезпечення. Значно покращити ситуацію можна через застосування різних
форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників.
Особливо важлива наявність навчального посібника для студентів-заочників, а
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також для дистанційного навчання. Інформатизація навчального процесу
створює всі умови для того, щоб кожен викладач (лектор) мав свій власний
посібник у комп'ютерному варіанті і міг забезпечити доступ до нього студентів.
Слід зазначити, що навчальна цінність електронного навчального посібника
значно посилюється за рахунок дидактичних можливостей комп'ютерних
технологій за допомогою анімаційних ефектів, відеокліпів, аудіосупроводу,
подання зображень в кольорах тощо. Однак тут виникають проблеми
технологічного характеру. Справа в тому, що наочне забезпечення викладачеві
необхідно створювати і робити це треба якісно. Очевидно, що володіти такими
технологіями повинні в першу чергу викладачі інформатики, які навчають
студентів як майбутніх фахівців в області інформатики, вони повинні створити
умови, за яких студенти мали б змогу навчатися не тільки «знати», але й
«уміти», що є необхідною умовою становлення їх компетентності як майбутніх
спеціалістів. Динамічні картинки та інші презентації дуже потрібні при
створенні навчальних посібників з різних дисциплін і їх повинні робити
викладачі тих чи інших дисциплін разом з фахівцями в області інформатики.
Але це можливо при належній підготовці самих фахівців з інформатики.
Відчувається потреба у створенні відповідних курсів для навчання технологіям
по забезпеченню наочності в системі електронних засобів навчання. Такі курси
можливі в системі підвищення кваліфікації викладачів вищої школи або можуть
бути організовані при академії педагогічних наук чи при вищих навчальних
закладах.
Основна частина. Активізувати навчання студента можна шляхом
посилення його самостійної розумової діяльності, зокрема дослідницької.
Практика активного навчання та педагогічні підходи можуть успішно
використовуватись в умовах комп'ютерних середовищ [1]. Комп'ютерна
графіка - прикладна область інженерної інформатики, призначена для
створення, зберігання та обробки графічних моделей та їх зображень. Одним з
нових напрямків в комп'ютерній графіці є розробка методів і принципів
формування реалістичних зображень, тобто зображень, які могли б
спостерігатися візуально або реєструвалися б оптичними, фотографічними або
оптикоелектронними пристроями [2].
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Рис. 1. Світильник і
скляних волокон, в якому
окремі
волокна світяться
червоним, зеленим і синім
кольорами.

В рамках колірних моделей в
електронних курсах з комп’ютерної
графіки ефективним може бути самостійне
проведення студентами нескладних і
цілком доступних дослідів зі світловими
пророменями. Для цього можна скористатися
поширеними
побутовими
приладами, наприклад світильником із
скляних волокон, в якому окремі волокна
світяться червоним, зеленим і синім
кольорами (рис. 1).
Провівши такий дослід, студент буде
мати не абстрактні відомості, а реальні
уявлення про те, як утворюються і
змінюються
кольори
на
моніторі
комп’ютера і зможе використати це при
побудові різних зображень.

Якщо світло від окремих
волокон направляти на матову білу
поверхню (БП), то відповідно буде
спостерігатися червоне (Ч), зелене
(З) чи синє (С) освітлення. Якщо
освітити одне й те ж місце
одночасно червоним і зеленим
світлом, то вийде інший – жовтий
колір, червоне і синє дадуть
фіолетовий, а при освітленні всіма
трьома кольорами буде білий колір
(рис. 2).

Рис. 2. Одночасне освітлення
за допомогою скловолокон білої
поверхні червоним (Ч), зеленим (З)
і синім (С) променями дає біле
світло.
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Легко
продемонструвати
накладання кольорів за допомогою
червоного, зеленого і синьо
світлодіодів
(1),
якщо
їх
спроектуватиза допомогою лінзи
(2) на екран (3), де буде видно біле
освітлення (рис. 3).

Рис. 3. Демонстрація
накладання
кольорів за допомогою
світлодіодів.

Можна також використати схему на базі програмованого мікроконтролера
Arduino, PIC або ін., та триколірного RGB-світлодіода (рис. 4) [3].

Мікроконтролер програмується таким чином, щоб
спочатку
засвічувались
окремі світлодіоди
(напр
почергово
червоний
і
зелений, потім їх комбінації
(одночасно
червоний
і
зелений).
Режими
перемикаються за допомогою
послідовного
натискання
кнопки.

Рис. 4. Схема

Студентам пропонується описати який колір буде отриманий в результаті
змішування. В цьому разі студентів можна залучити і до програмування
мікроконтролера. Для цього електронний навчальний курс супроводжується
навчальним відеофільмом з поясненнями як зібрати електронну схему.
Можна навести й інші приклади змішування кольорів і одержання різних
відтінків. Наприклад, при проходженні білого світла через призму відбувається
його розкладання на кольори. Потім ці кольори можна
змішувати за
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допомогою скловолокон і одержувати різні відтінки. Але оскільки призма не є
загально доступним приладом, то можна вдатися до явища дифракції.
Дифракція – це просто один з різновидів інтерференції, коли когерентними
джерелами стають гострі краї освітленої вузької щілини. На екрані виникають
максимуми освітлення. І якщо щілина освітлена білим світлом, то максимуми
будуть різних кольорів, які й можна вибрати для змішування за допомогою
скловолокон.
Яскравіша картина буде при
застосуванні не одної щілини, а
багатьох, які утворюють так звану
дифракційну гратку. Доступною
для
дослідів
дифракційною
граткою може стати комп’ютерний
комакт-диск. Якщо на нього направити пучок білого світла, то у
відбитих
променях
будуть
спостерігатися максимуми різних
кольорів, які й можна використати
для змішування (рис. 5). Якщо ж за
допомогою скотчу зняти шар
рефлектора,
то
компакт-диск
можна
використовувати
як
дифракційну
гратку
на
проходження світла.

Рис. 5. Розкладання білого
світла на кольори внаслідок
дифракції на компакт-диску.

З метою активізації навчання доцільно організувати обговорення
актуальних питань на форумах в групах. Наприклад, обговорити питання
відмінності при змішуванні кольорів на моніторі і при кольоровому друку на
принтері.
Висновки. Таким чином, в умовах комп’ютеризації навчального процесу
дуже важливе значення має створення електронних навчальних посібників із
забезпеченням наочності, особливо за допомогою комп’ютерної графіки, що
потебує відповідних навичок фахівців з інфоматики і їх співпраці з
викладачами окремих дисциплін.
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Контроль знань студентів є важливим етапом в навчальному процесі.
За умови правильно складених тестів, знання, вміння і навички студентів
відображаються в успішності виконання контрольних тестових завдань.
Основні етапи роботи викладача з програмою тестування. Особливості
організації тестування. Статистичний аналіз результатів тестування та
структура знань студентів. Контроль знань в програмі OpenTest - це один з
можливих способів підвищення ефективності перевірки знань студентів
та продуктивності праці викладача.
Ключові слова: контроль знань, комп`ютерна програма тестування
знань, статистичний аналіз результатів, структура знань студентів
Monitoring of student learning is an important step in the learning process. If
properly drawn up tests knowledge and skills students are displayed in the success
of the control tests . Computer program testing knowledge OpenTest designed for
current and final evaluation of student learning . The main stages of the program
of teacher testing. Features of testing. Statistical analysis of the results and the
structure of students' knowledge. Control knowledge in program OpenTest - is to
increase testing efficiency and productivity student teacher.
Keywords: control knowledge, computer program knowledge testing ,
statistical analysis of the structure of student.
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Вступ. Перевірка знань студентів є важливим етапом в навчальному
процесі, тому ефективності цього етапу слід приділити належну увагу.
Контроль знань це не тільки заради оцінки, рейтингу, а впершу чергу показник
успішності засвоєння навчального матеріалу, який передбачений програмою.
Це показник, який є предметом серйозного аналізу впершу чергу для
викладача: які завдання виявилися дуже легкими, які завдання - занадто
важкими і чому, які теми засвоєні краще, а які гірше і чому. На ці показники
впливає якість навчальної роботи, проведеної викладачами та рівень
докладених зусиль студентом в процесі навчання.
Знання, вміння і навички студента з даної дисципліни повинні знаходити
своє відображення в успішності виконня контрольних завдань. Якщо студент
демонструє низький рівень успішності виконання цих завдань без об’єктивних
на це причин (пропуски занять через хворобу, участь в змаганнях за збірну
університету або України), тоді можна розглядати три чинники, що
зумовлюють це явище:
1. Студент мало приділяв уваги вивченню даного матеріалу і прийшов на
контрольний захід без належної підготовки
2. Викладач не доклав достатньо зусиль, щоб навчання було якісним та/або
багато матеріалу винесено на самостійне вивчення студентом без належного
методичного забезпечення і часового ресурсу.
3. Завдання контрольного тесту не зрозуміло сформльовані та/або занадто
важкі.
Кожен з цих пунктів можна ще детальніше аналізувати. Всі ці чинники
часто взаємодіють між собою. Проте метою нашого дослідження є третій
чинник - підготовка та проведення підсумкового контролю знань в системі
OpenTest.
Інструмент: його призначення. Комп’ютерна програма тестування знань
OpenTest призначена для проведення поточного та підсумкового контролю
знань студентів у тестовій формі.
Ця програма передбачає використання чотирьох видів тестових завдань:
вибір одного з декількох альтернатив, вибір двох-трьох з 5-6 варіантів
відповіді, завдання на відповідність, відкриті запитання - введення відповіді з
клавіатури [3]. Використання таких форматів тестових завдань дозволяє
викладачеві формувати завдання різних рівнів складності та у відповідності з
таксономією навчальних цілей Б.Блума:
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на відтворення, розуміння, застосування навчального матеріалу — низький
рівень мисленнєвих операцій;
аналіз, синтез, оцінювання (порівняльна шкала) — високий рівень
мисленнєвих операцій [1, с.29].
Програма тестування OpenTest шляхом статистичної обробки результатів
тестування з врахуванням параметрів тестових завдань допомагає викладачеві в
оцінюванні навчальних досягнень студентів.
Якщо порівнювати підготовку комп’ютерної версії тесту і бланкову, то
часу це займе однаково багато, але якість і "життєвий цикл" будуть значно
більшими у комп’ютерної версії тесту.
Приклад використання. За період з 2011 до 2013 року мною було
розроблено тести для підсумкового контролю знань з двох гуманітарних
дисциплін: 8 і 12 тем відповідно 103-206 тестових завдань. Я провела
тестування за допомогою програми OpenTest в 30 групах студентів. Відповідно
до робочої навчальної програми та нормативів навантаження на залік з
дисциплін, котрі я викладаю відводиться дві академічні години і приблизно
одна година на консультацію з однією групою студентів.Крім того, кожен
студент має право на дві атестації з дисципліни. Отже, на кожну атестацію я
маю одну академічну годину і півгодини на консультацію з однією групою
студентів. Якщо першу атестацію проводити за допомогою комп’ютерної
програми тестувань знань, то це дозволяє вкластися в 45 хвилин - це тестування
та оцінка успішності виконання тесту.
Звідси, використовуючи комп’ютерну програму тестування знань,
викладач більш продуктивно використовує час.
Складність освоєння. Щоб перейти від бланкового до комп’ютерного
варіанту проведення поточного чи підсумкового контролю знань потрібно:
- познайомитися з особливостями застосування форматів тестових
завдань, що підтримуються програмою OpenTest [3];
- сформувати базу завдань за темами дисципліни;
- проаналізувати на які навчальні цілі ці завдання зорієнтовані, чи є
завдання другого і третього рівня складності [2];
- створити тест і внести в базу за темами;
- провести пробне тестування на виявлення завдань, які потрібно
відкорегувати.
Тестування тоді вимірює рівень навчальних досягнень студентів, якщо всі
запитання теми чи розділу розглядались, аналізувались викладачем та
вивчались студентом. Комп’ютерна версія тесту дозволяє вносити нові
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завдання, доповнювати новими темами, виключати теми, що вже не
розглядаються в рамках дисципліни. За таких умов всі завдання тесту є
актуальними.
Якщо один раз пройти всі ці етапи, то кожен наступний раз сприяє
вдосконаленню майстерністі викладача у розробці тестових завдань.
Складність застосування в навчальному процесі. Щодо організації
проведення залікового заняття з доступом до Internet, то це заставляє викладача
вийти із звичної пасивної позиції. Потрібно заздалегідь подбати про аудиторію
з комп’ютерами і доступом до мережі, і щоб при цьому не було накладок з
модулями з інших дисциплін. Крім того необхідно внести списки студентських
груп напередодні тестування в програму. Дозвіл на це має лише адміністратор
програми, що також створю додаткові труднощі та вимагає затрат часу.
Деякі організаційні питання забирають більше часу, ніж повинні. Через те,
багато викладачів, які довідуються про складність організації, відмовлються від
проведення контролю знань за допомогою програми OpenTest.
Аналіз інструменту. Комп’ютерна програма тестування знань OpenTest
дозволяє не тільки більш ефективно працювати з тестовим матеріалом на етапі
розробки і редагування, вона також дозволяє робити якісний аналіз тесту за
результатами тестування студентів.
В розділі "Статистика" програми пропонуються викладачеві:
1. Аналіз тестових завдань за темами: на трудність (Т) завдань,
коефіцієнт кореляції завдання з іншими завданнями теми, Кdiff диференціююча здатність запитання;
2. Тематичний аналіз тесту (аналіз результатів за темами):
 кількість завдань до даної теми;
 середня трудність завдань;
 середня альтернативність завдань;
 коефіцієнт кореляції з іншими темами.
3. Матриця результатів тестувань:
 дозволяє визначити легкі (трудність 0,1-0,15) і трудні запитання
(трудність 0,75-1,0);
 кількість студентів, що відповідали на дане запитання;
 математичне очікування (М) і стандартне відхилення (сігма).
4. Частотний аналіз результатів для групи студентів:
 візуалізує найкращий, найгірший і середній результат в групі;
 графічно представлено криву розподілу результатів в групі;
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В розділі "Результати тестування" наводяться дані про:
- час тестування: швидше студент закінчив чи використав весь відведений
час;
- набраний бал - кількість правильних відповідей;
- відсоток правильних відповідей;
- відсоток правильних відповідей з поправкою на вгадування;
- оцінка за обраною викладачем системою оцінювання (5-и бальною чи
100-бальною).
Крім того, клікнувши на прізвище студента у електронній відомості,
можна перейти на таблицю з відповідями студента, і провести аналіз виконання
тесту, а саме з якими завданнями студент справився, а з якими ні. Ці дані
важливо врахувати під час другої атестації: теми, які студент погано засвоїв,
повторно перевірити.
В більшості студентів вишів сформувалося стійке переконання, що здати
тестовий контроль легко, і не потребує якоїсь особливої підготовки. Це
свідчить про те, що студенти дуже швидко відслідковують всі недоліки
підготовки викладачами тестових завдань і успішно користуються цим.
Висновок. Як показує досвід проведення контрольних заходів за
допомогою тестових завдань в системі Opentest - чим грунтовніше проведена
підготовка до контрольного заходу з боку викладача, тим вищий рівень
відповідальності у студентів під час підготовки до заліку, іспиту.
Підготовку тесту в комп’ютерній програмі OpenTest також можна
розглядати як альтернативу паперовому варіанту комплексної контрольної
роботи. Особливо це актуально для контролю знань студентів з гуманітарних
дисциплін університету. Такий крок у педагогічній практиці буде сприяти
підвищенню ефективності перевірки рівня знань студентів, а працю викладача
зробить більш продуктивною.
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Робота присвячена виготовленню сучасного навчально-методичного
забезпечення призначеного для підтримки процесу викладання дисципліни
"Теоретична механіка" в педагогічних університетах на спеціальності
"Математика". Також в статті представлено процес виготовлення та
методику використання інтерактивних тренажерів створених на основі
flash-технологій.
Ключові слова. Теоретична механіка, мультимедіа, інтернет.
The work is dedicated to the production of modern teaching methods designed
to support the teaching "Theoretical mechanics" in pedagogical universities in the
specialty "Mathematics". Also, the paper presents the process of making and
methods of using interactive simulators that based on flash-technologies.
Keywords: Theoretical Mechanics, multimedia, Internet.
Вступ. В процесі вивчення теоретичної механіки на математичних
спеціальностях педагогічних університетів часто доводиться стикатись
стикатись із складнощами, які пов’язаними із засвоєнням основних фізичних
понять і законів. Це пов’язано із тим що студенти-математики на попередніх
курсах не вивчають дисципліни фізичного циклу, а їх попередня підготовка
базується на шкільному курсі фізики. Часто ця проблема проявляться при
розв’язуванні студентами типових задач з механіки. Вирішити дані труднощі
пропонується з допомогою використання інтерактивних тренажерів для
розв’язування задач.
Розробка інтерактивних тренажерів з теоретичної механіки. При
розробці електронного розвязника задач
потрібно керуватись рядом
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актуальних вимог до сучасних електронних навчальних засобів. Зокрема,
одними з головних вимог є інтернетадаптованість та кросплатформенність[5].
Сучасний електронний навчальний засіб повинен вільно розміщуватись на вебресурсах а також відтворюватись без додаткових програмних засобів,
обмежуючись стандартними інтернет-браузерами. Це дозволить відтворювати
начальні засоби на великій кількості платформ та операційних систем, що буде
плюсом при все більшому зростанню популярності мобільних платформ та їх
використанні в освітній діяльності.
При виборі інструментів для розробки інтерактивних тренажерів доцільно
обирати інструменти які володіють достатнім інструментарієм та прості в
засвоєнні. Орієнтуючись на вище вказані умови, для розробки інтерактивного
тренажера з теоретичної механіки нами була обрана технологія Flash, а зокрема
програмний засіб Adobe Flash Professional CS 5.
Розроблений нами самонавчаючий розв’язник задач з теоретичної
механіки включає в себе три типи задач. Перший тип (тип А) являє собою
покроковий розв’язок задачі, де кожен крок є етапом алгоритму розв’язання
задач з теоретичної механіки. Студент на кожному з кроків вибирає з поданих
відповідей на запитання правильні, а на останньому кроці вводить числовий
розв’язок задачі. Задача другого типу (тип В) містить в собі тільки умову задачі
і форму для введення кінцевого результату. Сам покроковий процес
розв’язання студент має виконати самостійно, спираючись на алгоритм задачі
першого типу. Набір задач третього типу (тип С) являє собою подані умови
задач разом із розв’язками . Задачі даного типу студент має розв’язувати
повністю самостійно, ґрунтуючись на навичках отриманих при розв’язанні
задач типів А і В. Таким чином, розв’язник містить 188 задач стандартного
виду, розв’язок яких можна звести до типового алгоритму.
В основі побудови логічних схем розв’язання задач типу А лежить теорія
адаптивних систем оцінювання та технологій інтелектуального навчання.
Головними елементами інтелектуального навчання є адаптивне планування,
інтелектуальний аналіз розв’язків і підтримка розв’язування задач [2, с. 52].
Застосування адаптивного планування в схемі розв’язання задачі дозволяє
задати студенту навчальну траєкторію. Іншими словами, студенту подається
оптимальна спланована послідовність модулів знань для навчання та роботи з
визначеним порядком опрацювання навчальних завдань.
Задачі типу А виконують провідну роль в розробленому розв’язнику задач,
оскільки на їх основі у студентів формується основне уявлення про
стандартний розв’язок задачі. В даній задачі процес розв’язку поділяється на
141

базові стандартні кроки, які повторюються в кожній задачі даного типу. Це
дозволяє студентам успішно засвоїти правильну послідовність розв’язання
задачі та спростити її поділивши одне велике завдання на декілька простих.
При виборі дистракторів до кожного з кроків розв’язання підбираються
найбільш поширені помилки до кожної з яких надається підказка, що базується
на тій частині теоретичного матеріалу яка відноситься до конкретної помилки.
Це дозволяє студентам своєчасно виявляти «пробіли» у власних знаннях та
виправляти їх безпосередньо в процесі розв’язання задач. В свою чергу задачі
типів В і С спрямовуються на закріплення засвоєних знань надаючи можливість
студентам керуючись уже засвоєним алгоритмом самостійно і без підказок
розв’язати типові задачі та звірити отриманий результат з правильними
відповідями.
Висновки. Інтелектуальний аналіз розв’язків дозволяє реагувати на
поточні відповіді студента під час розв’язку задачі. При неправильній відповіді
надається підказка, яка вибирається залежно від характеру помилки у відповіді
студента. Підтримка інтерактивного розв’язування задач надає студенту
інтелектуальну допомогу на кожному кроці розв’язування – від натяків до
прямих вказівок щодо виконання кроку. Вибір технології Flash для розробки
інтерактивних тренажерів дозволяє зробити дані навчальні засобами
адаптованими до сучасних умов інформаційного середовища, доступними для
користувачів різних платформ та орієнтованими на веб-середовище.
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У роботі обґрунтовуються необхідність і важливість вивчення
нечіткої логіки та її застосувань студентами комп’ютерних
спеціальностей. Розглядається авторський електронний навчальний курс з
використання нечітких моделей і методів у системах прийняття рішень.
Ключові слова: нечіткі множини, нечітка логіка, системи прийняття
рішень, Matlab, електронний навчальний курс.
The paper addresses the necessity and importance of the study of fuzzy logic
and its applications by students of computer specialists. The author's e-learning
course with the using fuzzy models and methods in decision-making systems is
considered.
Keywords: fuzzy sets, fuzzy logic, decision-making system, Matlab, eLearning.
Вступ. На сьогодні нечітка логіка відіграє важливу роль у розвитку систем
управління виробничими, економічними, технічними та соціальними
процесами, у створенні інтелектуальних системі та систем підтримки прийняття
рішень. Завдяки теорії нечітких множин можна описувати нечіткі поняття і
знання про навколишній світ, а також оперувати цими знаннями для отримання
нових знань. Сьогодні нечітка логіка розглядається як сучасний метод
моделювання і проектування різних складних об’єктів і процесів та
прогнозування їх станів. Засновані на цій теорії методи побудови
інформаційних моделей істотно розширюють традиційні сфери застосування
комп’ютерної техніки [1]. Тому вивчення основи нечіткої логіки та її
застосувань є важливою складовою професійної підготовки студентів
комп’ютерних спеціальностей.
Основна частина. У Черкаському державному технологічному
університеті (ЧДТУ) на факультеті інформаційних технологій і систем (ФІТІС)
основи нечіткої логіки та її застосування вивчаються на старших курсах у
межах кількох навчальних дисциплін: «Теорія прийняття рішень» (3 курс),
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«Методи прийняття рішень в експертних системах» (4 курс), «Нечіткі моделі і
методи в системах прийняття рішень» (5 курс) та «Штучні нейронні мережі в
комерції та бізнесі» (5 курс). З усіх зазначених дисциплін викладачами кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління розроблені
електронні навчальні курси (ЕНК), що розміщені у системі підтримки
дистанційного навчання факультету інформаційних технологій та систем
(СПДН ФІТІС) на базі Moodle [2].
Ключове місце в цьому ланцюзі належить курсу «Нечіткі моделі і методи в
системах прийняття рішень».
Мета навчання даного курсу – формування у студентів систематизованих
знань з основ нечітких моделей і методів та їх використання для прийняття
рішень у різних сферах діяльності людини.
Основні завдання курсу:
 дати студентам теоретичні основи нечітких моделей і методів, зокрема
такі поняття, як нечіткі множини і відношення та операції над ними,
лінгвістична змінна, нечіткі величини, інтервали і числа, нечітка логіка,
правила нечіткого логічного виведення Мамдані, Сугено, Цукамото, Ларсена,
нечіткі нейронні мережі;
 ознайомити студентів з програмними засобами, що реалізують нечіткі
моделі і методи, зокрема з Fuzzy Logic Toolbox системи Matlab [3];
 навчити студентів застосовувати нечіткі множини і нечітку логіку для
оцінювання ризику банкрутства підприємства та оптимізації інвестиційного
портфеля, застосовувати нечіткі нейронні мережі в задачах прогнозування в
макроекономіці та фінансовій сфері.
Даний курс складається з двох модулів: «Теоретичні основи нечітких
моделей і методів» та «Інформаційні технології та системи прийняття рішень на
основі нечіткої логіки. Застосування нечітких моделей і методів», в яких
розглядається шість тем (кожний модуль містить по три теми). Вивчаючі першу
тему, студенти поглиблюють знання з нечітких множин та нечітких відношень,
знайомляться з операціями над ними, розв’язують задачу досягнення нечітко
визначеної мети за методом Беллмана-Заде. Друга тема присвячена нечітким
числам та інтервалам і лінгвістичним змінним. У третій темі «Системи
нечіткого логічного виведення» студенти розглядають алгоритми нечіткого
логічного виведення, алгоритми Мамдані, Цукамото, Сугено, Ларсена, а також
методи зведення до чіткості; ознайомлюються з програмними засобами, що
реалізують нечіткі моделі і методи, зокрема з Fuzzy Logic Toolbox системи
Matlab. У четвертій темі розглядаються інформаційні технології і системи
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підтримки прийняття рішень на основі нечіткої логіки, також подаються
теоретичні основи нечітких нейронних мереж, розглядається нечітка нейронна
мережа ANFIS, її структура і алгоритми навчання. Студенти реалізують нечіткі
нейронні мережі у системі Matlab за допомогою Fuzzy Logic Toolbox. Останні
дві теми присвячені застосуванню нечітких множин і нечіткої логіки для
оцінювання ризику банкрутства підприємства [4, 5], оптимізації інвестиційного
портфеля [4, 6], використанню нечітких нейронних мереж у задачах
прогнозування в макроекономіці та фінансовій сфері [5, 6].
У ЕНК «НММСПР» використані основні види навчальної діяльності
студентів, що підтримуються СПДН на базі Moodle, зокрема: проведення
тестування, перевірка завдань, анкетування, робота з форумом і чатом,
проведення вебінарів з використанням програмного продукту BigBlueBatton,
інтегрованим до СПДН.
В
ЕНК
«НММСПР»
реалізована
можливість
проведення
автоматизованого контролю знань студентів: вхідного, поточного, модульного,
рейтингового, підсумкового та відстроченого, що здійснюються у формі
комп’ютерного тестування з банком тестових питань різного рівня складності.
Оперативне спілкування викладача зі студентами (online чи offline) є
невід’ємною складовою процесу навчання. Під час такого спілкування студенти
можуть консультуватися у викладачів, обговорювати з ними проекти, рішення,
оцінки. Це також надає можливість викладачам спостерігати за ходом
засвоєння студентами матеріалу і організовувати навчання на основі
індивідуального підходу. Таке спілкування реалізується в СПДН через
використання модулів «Завдання», «Вибір» («Опитування»), «Обстеження»
(«Анкета»), дискусія (форум, чат).
Зворотній зв’язок між студентами та викладачем в ЕНК здійснюється з
допомогою сервісу «Завдання», що використовується як в online, так і offline
режимах, для забезпечення пересилання звітів про навчальну діяльність
студентів у вигляді електронних документів. Це допомагає викладачу
здійснювати контроль за виконанням студентами завдань до лабораторних
робіт і практичних занять та інших видів навчальної діяльності у рамках
дисципліни [7].
Окрім зазначених вище розділів, ЕНК «НММСПР» містить питання і
типові завдання до модульного контролю, методичні рекомендації до
виконання розрахунково-графічної роботи і завдання до неї, питання і типові
завдання до підсумкового контролю, семестровий тест з курсу, питання і типові
завдання до контролю збереження знань [8].
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Висновки.
1. Теорія нечітких множин і нечітка логіка сьогодні знаходить широке
застосування у різного роду інформаційних управляючих системах і
технологіях, що являють собою ефективний інструмент для розв’язування
задач, що виникають при управлінні складними об’єктами і процесами у різних
сферах людської діяльності в умовах нечіткості, невизначеності та ризику. Все
це зумовлює необхідність вивчення основ цієї теорії студентами комп’ютерних
спеціальностей.
2. Використання у навчанні нечітких моделей і методів та їх застосування
сучасних інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій сприяє
підвищенню пізнавальної активності студентів комп’ютерних спеціальностей,
розвитку їх інтелектуального потенціалу та підвищенню якості професійної
підготовки.
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Розглянуто підхід до оцінювання можливостей задачі вибору фаху.
Запропоновано моделі оцінювання на основі бінарних нечітких відношень.
Запропонована методика оцінювання вибору фаху за допомогою алгоритму
max-min. Наведено чисельні результати.
Ключові слова: модель оцінювання, нечітке відношення, нечітка
множина, алгоритм композиції max-min.
The approach to evaluation capacity problem choosing a specialty. A
evaluation model based on fuzzy binary relations. The technique of evaluating
choice of profession using the algorithm max-min. Numerical results.
Keywords: model evaluation, fuzzy relation, fuzzy set, the algorithm tracks
max-min.
Вступ. Проблема підбору кадрів на ринку ІТ- є зараз актуальною. У
вирішенні цієї проблеми зацікавлені як ІТ-фірми так і вузи . Однак її ефективне
вирішення потребує розв’язання багатьох задач підготовки і донавчання
майбутніх фахівців. Відсутні адекватні моделі для оцінки відповідності
можливостей студентів і потреб на ринку, де швидко змінюються технології
проектування та програмування.
В останні роки спостерігається тенденція до розробки різних моделей
фахівців, призначених для наочного і адекватного уявлення майбутньої
професійної діяльності та ефективної підготовки до неї [1]. Модель фахівця
виступає важливим фактором для укладання змісту освіти і форм його
реалізації в навчальному процесі
Вибір моделі для досліджень. Пропонується модель оцінювання
можливостей студентів при обранні професій , пов’язаних з ІТ-технологіями.
В такій моделі використовуються два бінарні нечіткі відношення.
Відношення А
містить зв’язки між нечіткими множинами рейтинги
студентів – фахові дисципліни. Будується на основі рейтингових результатів
поточного навчання студента та експертних оцінок фахових дисциплін. Це
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добре верифіковані дані, які з метою уніфікації подають у формі чисел з
інтервалу (0,1).
Відношення В містить зв’язки
між нечіткими множинами фахові
дисципліни – професія(ДП). Будуються на основі експертних оцінок фахівців
ІТ-індустрії. Нечіткість тут очевидна, оскільки експертні оцінювання містять
певний відсоток суб’єктивізму. Неможливо точно визначити, які дисципліни
вузу є найбільш оптимальними для майбутнього фахівця , який обиратиме
роботу у різних фірмах. Подання оцінок аналогічне до попереднього
Для нечіткої оцінки вибору професії застосовується алгоритм композиції
нечітких відношень max-min[2]. В табл.1. подано приклади означених раніше
нечітких відношень та результат композиції. Результати імітаційного
моделювання можливостей для групи з 5-и студентів та 5- спеціальностей
подано в графічній формі на рис.1.
Таблиця 1
Приклади нечітких відношень
Відношення
Навчальні
дисципліни →
№1
Студенти ↓
НД1
НД2 НД3 НД4 НД5
ст1
0.7
0.8
0.8
0.6
0.6
ст2
0,75
0.88 0.7
0.6
0.8
ст3
0.8
0.9 0.62 0.7
0.7
ст4
0.9
0.67 0.6
0.8
0.9
ст5
0.7
0.8
0.6
0.8
0.7
Професія →
Відношення №2
Навчальні
дисципліни ↓
фах1
фах2 фах3 фах4 фах5
НД1
0.6
0.4
0.4 0.45 0.5
НД2
НД3
НД4
НД5
Відношення -результат
Студенти ↓
ст1
ст2
ст3

0.4
0.5
0.8
0.7
професіЇ→
фах1
0.60
0.70
0.70
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0.5
0.4
0.4
0.7

0.7
0.6
0.4
0.4

0.45
0.45
0.45
0.45

0.5
0.5
0.5
0.5

фах2 фах3 фах4 фах5
0.60 0.70 0.45 0.50
0.70 0.70 0.45 0.50
0.70 0.70 0.45 0.50

0.80
0.80

ст4
ст5

0.70
0.70

0.67
0.70

0.45
0.45

0.50
0.50

1
0.8

фах1
фах2

0.6

фах3
0.4

фах4
фах5

0.2
0
ст1

ст2

ст3

ст4

ст5

Рис.1. Результати композиції нечітких відношень
Застосування
алгоритму композиції
max-min
дозволяє оцінити
можливість обрання студентом фахової професії за результатами поточного
навчання. Нечітка оцінка у вигляді значення функції належності вказує на
можливість вибору професії за результатами поточного навчання. Ця
можливість оцінюється числом, яке можна інтерпретувати як імовірність
оптимального вибору професії.
Висновки. Запропонована методика надає додаткові можливості для
прогнозування та оперативного коригування процесу навчання та умісту
навчальних дисциплін вузу відповідно до потреб ринку ІТ-технологій.
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У статті викладені результати дослідження особливостей
формування індивідуального освітнього інформаційного середовища.
Проаналізовані компоненти освітнього середовища. Сформульований
висновок, що LMS Moodle, комунікаційні послуги мережі, хмарові сервіси,
автоматизований бібліотечний комплекс та інші інформаційні служби є
складовими інтеграції різноманітних інформаційних ресурсів у єдину
систему. Визначені напрямки подальшого вдосконалення структури
інформаційного наповнення освітнього середовища правознавця.
Ключові слова – індивідуальний освітній простір, правова інформація,
хмарові сервіси, навчальний електронний інформаційний комплекс.
The article describes the research results of the Personal Learning
Environment (PLE) formation features. There are analyzed components of PLE in
the article. The conclusion of the article is that LMS Moodle, communication
network services, cloud services, automated library complex and other
informational services are the integration part of the different informational
resources into whole system. There are also defined directions for further
development of the lawyer students’ PLE informational content’s structure in this
article.
Keywords – Personal Learning Environment, legal information, cloud
services, digital learning informational complex.
Вступ. Студенти вищих навчальних закладів починають своє навчання,
не маючи достатнього досвіду ефективного використання технологій Web 2.0 у
навчальних цілях, а також навичок до самостійної (саморегульованої) освіти
[1]. Ці технології мають бути використані у навчанні повною мірою. Навчальні
заклади зобов'язані запропонувати своїм учням інструменти, які забезпечать
підтримку формальної класичної освіти і допоможуть їм у досягненні цілей
самостійного навчання. Перспективним підходом для сучасної організації
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навчального процесу є формування індивідуального освітнього простору
навчання (PLE - Personal Learning Environments) [2].
Постановка проблеми і її актуальність. Сучасну організацію освіти в
навчальних закладах можна охарактеризувати наступним чином: проблемна
область знань і її конкретні формулювання, як правило, визначаються
викладачем; студенти визначають свій особистий профіль, як правило, тільки в
соціальному плані; мета навчання визначається навчальним закладом, а не
студентом. З іншого боку, цільові установки для навчаються мають бути
основою для формування профілів навчання студентів в термінах предметної
області, визначення мети навчання і вибору соціальних суб'єктів, які можуть
бути залучені до процесу навчання. А з точки зору структури знань ці
установки повинні стати основою у створенні деякого "семіотичного
соціального простору" [3], здатного підтримувати спільноту студентів у процесі
обміну інформацією та освоєнні нових знань. В рамках такого індивідуального
інформаційного середовища будуть враховані всі уподобання студентів і
максимально використані можливості системи освіти. Тому проблема
створення індивідуального навчального інформаційного простору для
правознавця є актуальною проблемою, вирішення якої дозволить підняти якість
освіти і адаптувати правознавця до інформаційної сфери сучасного суспільства.
Метою даної роботи є створення інформаційної моделі індивідуального
освітнього середовища і виявленні технологічних функцій, які здатні
вдосконалити існуючу організацію навчання в учбових закладах для правників.
Компоненти освітнього середовища. Індивідуальне освітній простір
(PLE) часто ототожнюють з системами управління навчанням (LMS - Learning
Management System). Однак між ними суттєва різниця: PLE концентрується
насамперед на студенті, а LMS - на навчальному курсі. Формування PLE сприяє
самостійності, аналітичному і креативного мислення учнів. Роль студента
активна, він є творцем свого контенту, організує своє навчання, розвиває
інформаційні компетенції. Таким чином, персональна навчальне середовище є
одним із сучасних підходів до реалізації навчання і є основою організації
самостійної роботи студента. Типова PLE може являти собою навчальні блоги
(у тому числі Twitter); YouTube і подібні йому сайти; RSS-стрічки тощо.
Іншими словами, PLE - це сукупність ресурсів, потрібних учневі для того, щоб
знайти відповіді на його питання, створити потрібний контекст для навчання та
проілюструвати досліджувані процеси. Тобто, персональне середовище
навчання - це не конкретний додаток або служба, а особливий підхід до
реалізації навчання.
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Зважаючи на певні особливості у підготовці юристів, ми б хотіли
зосередити увагу на тих аспектах PLE, які більш за все сприяють активному та
якісному засвоєнню знань, вмінь та навичок майбутніх правників.
Юридична наука, як і всі теоретичні чи прикладні її галузі, а, відтак, і
навчальні дисципліни, позбавлені розмаїття схематичного, формульного та
інших різновидів графічного представлення інформації. Звісно, у процесі
підготовки юристів використовуються різні мультимедійні засоби (відео, аудіо,
презентації), але всі вони, здебільшого, покликані структурувати та подавати
виключно «суху» текстову інформацію. Це є однією з особливостей правової
інформації, як вона визначена в Законі України «Про інформацію».
Таким чином PLE студента-правника, в першу чергу, має бути
зосереджено на комфортній роботі із правовою інформацією: технічні засоби
відображення інформації повинні відображати зручний для читання текст (із
можливістю його налаштування), надавати можливість гнучкого пошуку
інформації та широкі можливості для роботи із текстовими документами
(створення, редагування, рецензування тощо). Студент-юрист повинен мати
доступ та вміти користуватися сучасними інформаційно-пошуковими
системами, що надають можливість працювати із законодавством,
бібліотечними системами, енциклопедіями та іншими базами даних.
Також, майбутні юристи мають удосконалювати свої комунікаційні
навички, розвивати усне мовлення, здобувати практичний досвід соціальної
роботи. Такий вид діяльності пов’язаний із вмінням спілкуватися особисто вічна-віч, особисто із застосуванням сучасних технічних засобів комунікації, а
також виступати публічно, в т.ч. надавати професійні консультації (усні чи
письмові), використовуючи засоби соціальних мереж, форумів тощо.
Сьогодні не існує певного комплексного технічного рішення, яке б
повністю могло задовольнити потреби у створенні ідеального PLE для
студентів-юристів. Тому, для досягнення мети – надання студенту-правнику
такого собі віртуального «інтегрального» робочого місця для навчання, – в
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого ми
використовуємо низку програмних засобів та сервісів, які дозволяють створити
достатньо зручне персональне інформаційне середовище [4].
Мова йде, в першу чергу, про LMS Moodle останньої версії, яка дає змогу
студентам отримати доступ до навчальних електронних інформаційних
комплексів (НЕІКів) із усіх дисциплін, що вивчаються в Університеті.
Спільними зусиллями фахівців Центру інформаційних технологій (ЦІТ)
та кафедр Університету було розроблено типову структуру бази даних (НЕІКа).
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Як правило до НЕІКа входять: програма навчальної дисципліни;
методичні вказівки із рекомендаціями щодо використання конкретного НЕІКа
та щодо вивчення відповідної дисципліни; глосарій із основними термінами;
підручник, який для зручності розділено на підрозділи, параграфи чи теми;
підбірка (витяги із) нормативно-правових актів для кожної відповідної теми
курсу, а також повний перелік необхідних для вивчення актів, що інтегровано із
основними інформаційно-пошуковими системами (сайтом Верховної Ради
України, ІПС «Законодавство» та ін. ), що дозволяє відразу перейти до
останньої версії того чи іншого закону тощо; коментар того чи іншого закону із
зручним пошуком (якщо такий існує); матеріали судової практики (постанови
пленумів вищих судів, акти Конституційного суду України, судові прецеденти
тощо); підбірки наукових статей та іншої навчальної та наукової літератури,
частина із яких доступна для перегляду відразу, частина яких за посиланням
доступна для ознайомлення на сайті бібліотеки, частина із яких в режимі
онлайн недосяжна, але за посиланням можна відразу замовити цю книгу для
офлайн ознайомлення через сайт бібліотеки; контрольні запитання за кожною
темою; інтерактивні тестові завдання для самоперевірки; інтерактивні тестові
завдання для модульного контролю знань студентів; інші інтерактивні
індивідуальні завдання (наприклад, написання есе чи курсової роботи, тощо);
інші додаткові та мультимедійні матеріали (за наявністю): відео-лекції,
озвучені тексти законів (аудіо-версії), презентації, малюнки тощо. Кожен такий
комплекс розроблюється фахівцями ЦІТ та робочою групою відповідної
кафедри. Оновлення НЕІКів, які перш за все викликані змінами в законодавстві,
здійснюється регулярно, відтак, студенти завжди мають доступ до
найактуальнішої інформації із певної галузі юридичної науки. Варто зазначити,
що кожен такий НЕІК захищається авторським правом, що підтверджується
отриманням для кожного із них Свідоцтва про реєстрацію авторського права на
твір.
Окрім стандартної структури НЕІК, у кожному курсі створюються
відповідні тематичні форуми. Як свідчить практика роботи реальних юристів,
форуми – один із найважливіших засобів комунікації серед цієї представників
цієї професії. Відтак, студенти нашого Університету з першого курсу
отримують навики спільної роботи, які їм обов’язково знадобляться у
майбутньому. Окрім форумів, звісно, частина юристів використовує для схожих
цілей спеціалізовані соціальні мережі, спеціалізовані блоги та приватну-онлайн
комунікацію. Як особливий різновид спільної роботи, студенти вчаться
працювати над спільними проектами використовуючи вікі-сторінки за певною
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проблематикою чи тематикою. Зараз готуються пропозиції щодо можливості
наповнення української Вікіпедії найкращими кваліфікованими статтями
наших студентів.
Для здійснення додаткової комунікації між студентами, а також
студентами та викладачами використовуються як засоби Moodle, так і засоби
електронної пошти та відео-зв’язку. Наразі, завершуються процеси інтеграції
безкоштовних хмарових сервісів Microsoft для навчальних закладів із системою
Moodle. Така інтеграція дозволяє використовувати сучасні комунікаційні
можливості корпоративного рівня із існуючим навчальним середовищем:
студенти мають змогу отримувати онлайн консультації, відвідувати онлайн
заняття (лекції чи вебінари) за допомогою Skype чи системи корпоративного
зв’язку Lync. Також студенти мають можливість безкоштовно використовувати
онлайн версію найкращого у своєму класі текстового процесора – Microsoft
Word Online – який, фактично, для студентів-правників є основним робочим
інструментом.
Окрім вказаних вище програмних продуктів та сервісів, варто зазначити
роботу із двосторонньої інтеграції існуючої системи LMS (та й усього PLE) із
автоматизованою системою управління навчальним процесом, електронними
ресурсами бібліотеки (електронним каталогом, університетським репозитарієм
тощо) й іншими інформаційними ресурсами, які можуть стати в нагоді
студенту-правнику.
Ми намагаємося об’єднати всі існуючі інформаційні ресурси, що
покликані допомогти студенту у навчанні за допомогою концепції SSO (Single
Sign-On) –всі ресурси Університету мають бути доступними кожному за
єдиним логіном та паролем.
Напрямки подальших досліджень. Перспективними вважаємо подальші
напрямки досліджень:
- визначення ефективності використання PLE та LMS в цілому під час
підготовки студентів-правників;
- визначення нових інформаційних сервісів, які можуть стати у нагоді при
підготовці студентів юридичного профілю.
Висновки.
У
результаті
дослідження
особливостей
будови
індивідуальних освітніх середовищ, сукупності сучасних інформаційних
ресурсів, що використовуються правниками, систем управління навчанням,
аналізу переваг і недоліків різних схем представлення знань, запропонована
інформаційна модель індивідуального освітнього простору студента правника,
яка передбачає інтеграцію знань із різних джерел і налаштування на
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особливості конкретного студента. Ця модель у вигляді компонентів
реалізована в Центрі інформаційних технологій Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.
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У статті описано спосіб прийняття організаційних рішень у процесі
управління освітніми проектами. Також описано вплив характеристик
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замовника проекту на прийняття виконавцем рішень у різних сферах
управління освітнім веб-проектом.
Ключові слова: управління проектом, освітні веб-проекти
The paper describes the method of organizational decision making in
management of educational projects. The influence of project customer's
characteristics on decisionmaking in different spheres of management of
educational projects is also described in the paper.
Keywords: project management, educational web-projects.
Вступ. Успіх освітнього веб-проекту залежить від різних чинників, як
зовнішніх, так і внутрішніх. Якість прийнятих рішень на початку та у процесі
роботи над таким проектом має прямий вплив на кінцевий результат проекту.
Нижче розглянуто фактори, що мають вплив на прийняття проектних рішень.
У процесі управління проектом (у загальному випадку) управління
здійснюється у наступних сферах: управління змістом проекту, управління
часом виконання проекту, управління вартістю проекту, управління людськими
ресурсами, управління якістю, управління комунікацією в проекті, управління
закупівлями, управління зацікавленими сторонами проекту. [1] По кожній із
цих сфер необхідно прийняти рішення щодо того, як саме відбуватиметься
управління тим чи іншим ресурсом. Для прийняття проектних рішень у кожній
із сфер управління проектом використовуються дані, що зображені у Таблиці 1.
Таблиця 1.
Зміс Час Вартіст Люд Якість Комуні Закупів Зацікавле
т
ь
и
кація
лі
ні
сторони
Фінансові
+
дані
клієнта
Дані
+
+
+
представн
иків
зацікавлен
их сторін
Бюджет
+
+
+
+
+
+
+
+
проекту
Взаємовід
+
+
+
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носини
між
виконавце
м та
замовнико
м
Специфіка
+
+
+
+
організації
клієнта
Вищенаведені дані складаються із наступних показників:
1. Дохід сторони-замовника проекту (може бути низьким, середнім або
високим). Частково впливає на загальний бюджет особливості
фінансування проекту.
2. Існуючий дохід виконавця від клієнта (у випадку, якщо виконавець вже
працював над іншими проектами замовника). Можна його оцінити у
відсотках від загального доходу виконавця проекту.
3. Потенційний дохід від клієнта (оцінюється у відсотках від загального
потенційного доходу за період часу)
4. Особистісні якості представника замовника проекту. [2]
5. Стать представника клієнта (може бути більш або менш пріоритетна, або
неважливою).
6. Вік представника клієнта. Велика різниця у віці між виконавцем проекту
та замовником може ускладнити комунікацію та зробити її менш
ефективною.
7. Мова спілкування. Цей фактор слід брати до уваги, якщо виконавець та
замовник із різних країн.
8. Обізнаність представника замовника проекту у технологіях які потрібні
для проекту.
9. Кількість людей, що приймають рішення по проекту. Чим більше таких
людей, тим складніше та повільніше відбувається робота над проектом.
10. Форма власності клієнта, корпоративний чи фізична особа. Впливає на
загальний стиль роботи та стиль спілкування між представниками
замовника та виконавця.
11. Тип стосунків між виконавцем та замовником: разові (один проект),
замовник лояльний та періодично здійснює замовлення, замовник є
втраченим чи потенційним.
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12. Тип фінансування проекту: гнучке фінансування або фіксована сума на
проект.
13. Розмір бюджету: низький, середній, високий.
14. Терміновість проекту: роботу над проектом необхідно розпочинати
терміново та максимально оптимізувати затрати часу, чи робота може
здійснюватися без необхідності закінчити проект якнайскоріше.
15. Технології, які використовуватимуться у роботі над проектом: чи має
сторона-замовник побажання щодо використання тих чи інших
технологій, чи виконавець може обирати їх на власний розсуд.
16. Масштаб проекту у рамках організації-виконавця, який можна виразити у
відсотковому співвідношенні ресурсів виконавця, які планується задіяти
для виконання проекту до усіх його ресурсів.
Висновок. Таким чином, у доповіді подано основні фактори, що
впливають на прийняття проектних рішень у освітніх веб-проектах.
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Розглянуто основні засади створення електронних комплексів з
гуманітарних дисциплін, зокрема з курсу «Українська мова (за професійним
спрямуванням)», описано базові принципи й систему укладання тестових
завдань різного рівня складності та алгоритм їхнього оцінювання.
Ключові слова: навчально-методичний комплекс, тестові завдання,
алгоритм оцінювання
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Considered the basic principles for the creation of electronic systems of
humanities, particularly the course «Ukrainian language (for professional
purposes)», describes the basic principles and system of stacking test problems of
different difficulty levels and an algorithm for their evaluation.
Keywords: educational and methodical complex, tests, evaluation algorithm.
Вступ. Створення електронних комплексів з гуманітарних дисциплін у
ВНС потребує окремих підходів з урахуванням специфіки подання
теоретичного матеріалу, напрацювання глосаріїв, укладання практичних і
контрольних завдань різних рівнів, здатних забезпечити закріплення вивченого
матеріалу та якісний алгоритм оцінювання знань студентів. З метою охоплення
повного навчально-методичного циклу навчання – оцінювання з української
мови (за професійним спрямуванням) у ВНС створено електронний навчальнометодичний комплекс з двох частин: Навчальний посібник-практикум
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Збірник завдань для
модульного та семестрового контролю з української мови (за професійним
спрямуванням)».
Основна частина. У навчальному посібнику-практикумі висвітлено
важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за
професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних
проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної
теми подано низку практичних завдань, які дають змогу закріпити засвоєний
матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник містить 1250 тестових
завдань, загальний глосарій та глосарій до кожного розділу. Крім того, до низки
тем у вигляді додатків укладено спеціальні словники, що дають змогу
максимально повно опрацьовувати теоретичний матеріал окремої теми. У
кожному розділі активно використано весь інструментарій необхідних
інтернет-ресурсів, призначений для додаткової інформаційної підтримки теми –
Вікіпедія, перекладач Gооgle та інші онлайн-перекладачі, словник UA,
тлумачні, орфографічі, лексичні, фразеологічні та інші інтернет-словники
української мови. Також активовано опцію «випадковий запис із глосарію» з
метою додаткового візуального отримання інформації.
Теми побудовано з урахуванням їхнього навчально-пізнавального аспекту:
у самій темі чи в списку літератури є інтернет-посилання у Вікіпедії та інших
мережевих ресурсах на прізвища відомих науковців, письменників, діячів
культури та мистецтва, що дає змогу додатково ознайомитися з їхніми
біографіями, науковими і творчими досягненнями.
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Тестові завдання у збірнику укладено з урахуванням специфіки вивчення
гуманітарної дисципліни в технічному університеті з максимальним
використанням
науково-технічної
термінології.
Якісне
закріплення
опрацьованого матеріалу забезпечують тестові завдання різних типів та рівнів
складності, що дає змогу також додатково проводити об’єктивний поточний
контроль знань студентів. Під час розроблення та укладання тестових завдань
враховано основні дидактичні принципи: відповідність змісту тесту меті
тестування, визначення найважливіших понять, збалансованість змісту тесту,
варіативність інформаційного наповнення тесту, визначення складності
тестового завдання.
Використано різні типи тестових завдань: тести на
ствердження чи заперечення правильних чи неправильних понять, визначень,
форм (Так/Ні), завдання з вибором однієї або декількох правильних відповідей,
тести на відповідність із зіставленням понять, визначень, літературних норм.
Тестові завдання навчально-практичного типу містять коментарі до правильних
чи неправильних відповідей, що дає змогу студентові, який розв’язав тест, ще
раз коротко повторити матеріал або отримати коментар щодо помилки у
вирішенні тестового питання. Як слушно зазначає Г.А. Бущак, «тестове
оцінювання навчальних досягнень студентів одночасно виконує функцію
відслідковування структури знань студентів, що дає змогу удосконалювати
зміст окремих тем та методи їх викладання» [2, с. 22]. Загальний моніторинг
якості виконання студентами тестових завдань дасть у підсумку змогу
відкорегувати й доповнити окремі теми та переформатувати, замінити чи
додати певні типи тестових завдань з урахуванням максимально можливого
охоплення вивченого матеріалу та рівня складності його практичного
застосування.
Окремимими блоками створено завдання на редагування речень і цілих
текстів. Такі завдання з письмовою відповіддю «оцінюють за коефіцієнтом
кореляції з правильною відповіддю (різновид відкритої форми завдань)» [1, с.
1]. Виконання цих типів завдань дає змогу студентам практично закріпити
вивчений матеріал і навчитися використовувати його комплексно, підвищуючи
рівень мовної компетенції й розвиваючи як один із евристичних аспектів [3]
інтуїцію мисленнєво-мовленнєвої діяльності.
Друга частина електронного навчально-методичного комплексу «Збірник
завдань для модульного та семестрового контролю з української мови (за
професійним спрямуванням)» містить 2180 практичних тестових завдань для
контрольних робіт до першого і другого модулів, модульних, а також
екзаменаційних завдань з української мови (за професійним спрямуванням),
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глосарій (словник термінів та визначень) і призначена для якісного оцінювання
знань і практичних навичок студентів, здобутих протягом вивчення курсу.
Контрольні роботи до модулів розроблені з метою поточного, а модульні та
екзаментаційні завдання – підсумкого оцінювання знань студентів.
Контрольні роботи до модулів, крім тестів різних типів та рівнів
складності, містять окремі завдання на укладання студентами ділових паперів,
закладених у програмі курсу – автобіографія, резюме, заява (внутрішня,
зовнішня), пояснювальна записка, розписка, доручення, оголошення,
запрошення, що дає змогу оцінити рівень володіння офіційно-діловою
документацією, необхідною в професійній діяльності. Модульні та
екзаменаційні завдання містять тести різних типів та укладені з урахуванням
пропорційного розподілу навчальних тем, визначених у курсі «Українська мова
(за професійним спрямуванням)». Це дає змогу якісно та об’єктивно провести
підсумковий контроль знань та практичних навичок студентів, здобутих
протягом семестру.
Висновки. Отже, створення у ВНС електронного навчально-методичного
комплексу з двох частин: Навчальний посібник-практикум «Українська мова
(за професійним спрямуванням)» та «Збірник завдань для модульного та
семестрового контролю з української мови (за професійним спрямуванням)»
дає можливість повністю забезпечити виконання всіх завданнь курсу
«Українська мова (за професійним спрямування)» – від вивчення та
опрацювання теоретико-практичних навчальних розділів і тем до якісного
проведення поточного та підсумкового контролю знань, умінь та навичок
студентів Львівської політехніки.
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 Юрій Вінтюк, 2014
Обґрунтовано необхідність створення, наведено дані про розробку, а
також представлено програму навчального курсу для фахівців
спеціальності «Соціальна робота», що має за мету надати їм необхідні
знання про застосування сучасних комп’ютерних технологій (КТ) в їхній
майбутній діяльності за обраним фахом.
Ключові слова: соціальна робота, комп’ютерні технології,
реабілітація, програма.
The necessity of creation shows the development and also the programme of
the training course for professionals of the speciality "Social work", which aims to
provide them with the necessary knowledge of the use of modern computer
technology (CT) in their future activities in the selected speciality.
Key words: social work , computer technology , rehabilitation, programme.
Вступ. Викладання соціальних і гуманітарних дисциплін належить до тих
галузей діяльності, які, в силу своїх специфічних особливостей, погано
піддаються комп’ютеризації і, внаслідок цього, до сьогодні є найменше
комп’ютеризованими. Проте і тут протягом останнього десятиліття відбулися
значні позитивні зміни. Так, студенти, що навчаються у Національному
університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Соціальна робота»
вивчають декілька дисциплін комп’ютерного спрямування, або ж спеціальні
дисципліни, що мають комп’ютерне забезпечення. Так, на І курсі вони
вивчають предмет “Інформатика”, який надає загальні знання про роботу з
комп’ютерами, студенти вчаться працювати з різними прикладними
програмами, які потрібні будуть їм у майбутньому як при навчанні, так і при
роботі за обраним фахом. На ІІ курсі вони вивчають предмет “Математична
статистика і теорія ймовірностей”, яким оволодівають у комп’ютерних класах,
оскільки даний курс має повне комп’ютерне забезпечення навчального процесу.
Згодом, на IV курсі студенти опановують предмет “Математико-статистичні
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методи в соціології”; а також вивчають спеціалізовані курси “Актуальні
проблеми соціального забезпечення” і “Антигноблення в соціальній роботі”; всі
вони мають комп’ютерне забезпечення. Два останні курси лабораторні, вони
передбачають виконання завдань, які зустрічаються в повсякденній практичній
діяльності соціального працівника, з пошуком необхідної інформації у мережі
Інтернет. Проте спеціалізованого курсу, який би висвітлював сучасні
можливості застосування КТ у практичній роботі соціального працівника, в
навчальних програмах підготовки фахівців цього напрямку наразі немає, що й
зумовлює актуальність даного дослідження. Отже, проблема, що перебуває у
центрі розгляду в даній роботі, може бути сформульована наступним чином.
Сучасний стан розвитку суспільства вимагає від фахівців усіх сфер знання
сучасних КТ, які широко застосовуються в різних галузях діяльності, проте
фахівці, які навчаються за спеціальностями соціальної галузі, не отримують
необхідних для них знань. На виявлення і використання можливостей
вирішення вказаних суперечностей і спрямоване дане дослідження.
Мета дослідження: обґрунтувати необхідність створення, розробити і
представити програму навчального курсу для фахівців спеціальності
«Соціальна робота», що має за мету надати їм необхідних знань про
застосування сучасних КТ в їхній майбутній діяльності за обраним фахом.
Завдання дослідження:
- здійснити огляд фахової літератури для пошуку матеріалу на обрану
тему;
- розглянути наведені в літературі можливості для застосування КТ у
практичній діяльності сучасного соціального працівника;
- на основі проведеної роботи скласти навчальну програму курсу,
призначеного для фахової підготовки студентів, що навчаються за
спеціальністю «Соціальний працівник»;
- зробити висновки з проведеної роботи і накреслити перспективи
подальших досліджень у даному напрямку.
Основна частина. Щоб дізнатися, які саме знання необхідно надати
майбутнім соціальним працівникам, потрібно з’ясувати, які різновиди
діяльності вони будуть виконувати у своїй повсякденній діяльності за обраним
фахом, які з них передбачають можливість застосування комп’ютерів і КТ, і які
знання та навички роботи, необхідні для цього, наявні у студентів.
Застосування КТ у роботі сучасного соціального працівника передбачає:
- ведення обліку клієнтів та їхніх потреб (передбачає вміння працювати з
базами даних та і.);
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- знаходження необхідної інформації – для пошуку необхідних ресурсів,
партнерів, співвиконавців та інших зацікавлених осіб (передбачає
вміння працювати в мережі Інтернет);
- ведення листування з різними інстанціями і складання звітів про
виконану роботу (передбачає вміння працювати з текстовими
редакторами);
- здійснення реабілітації (соціальної, психологічної та фізичної) різних
груп клієнтів, які через дезадаптацію до наявних умов потребують
допомоги соціальних служб та і. (передбачає вміння працювати зі
спеціальними програмами).
Знання, необхідні для виконання перших трьох з перелічених видів
діяльності, студенти отримують у ході освоєння навчальних курсів, що
викладаються зараз, проте цього не можна сказати про останню галузь. Проте
найбільші можливості для застосування КТ у практичній діяльності
соціального працівника відкриваються саме при здійсненні реабілітаційної
роботи з клієнтами. Крім цього, дана діяльність належить до
найрозповсюдженіших і затратних у їхній повсякденній роботі. З огляду на це
доцільно розробити і запровадити у навчальні програми підготовки студентів за
вказаним фахом спеціалізований курс “Комп’ютерні технології в реабілітації”.
Перша стадія проведеного дослідження передбачає здійснення огляду
літератури, для вивчення наявних можливостей застосування КТ у вказаній
галузі. Оскільки обсяг даної публікації не дає змоги навести результати
здійсненого огляду літератури, з ним можна ознайомитися у повнішій
публікації з даної теми [1].
Наступна стадія проведеного дослідження передбачає здійснення викладу
виявлених можливостей застосування КТ у спеціальній навчальній дисципліні.
У результаті проведеного дослідження було розроблено наступну навчальну
програму запропонованого курсу. Вона передбачає викладання студентам
старших курсів спеціальності «Соціальна робота» предмету “Комп’ютерні
технології в реабілітації” в обсязі: лекційних занять – 16 год, практичних – 16
год., а також проведення самостійної роботи. Передбачено вивчення таких тем і
розгляд при цьому наступних питань.
1. Розвиваюче ігрове середовище і його застосування в реабілітації
засобами сучасних КТ. Розвиваючі ігри, їхні різновиди, призначення і способи
реалізації. Ігрове конструювання. Інтерактивні комп’ютерні ігри. Специфіка
комп’ютерних рольових та сюжетних ігор, та їхнього застосування з
реабілітаційною метою.
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2. Розвиваюче навчальне середовище та його застосування в реабілітації
засобами сучасних КТ. Соціальна реабілітація за допомогою навчання.
Принципи
програмного
навчання.
Програми-репетитори.
Програмиекзаменатори. Програми-симулятори. Програми-тренажери. Дистанційне
навчання в мережі Інтернет. Специфіка навчальних програм та їхнє
застосування.
3. Розвиваюче комунікативне середовище та його застосування в
реабілітації засобами сучасних КТ. Спілкування в чатах. Спілкування в
соціальних мережах. Взаємодія з тримірними представниками. Невербальне
спілкування в мережах. Робота в команді. Специфіка комунікації у спілкуванні
та реабілітації за допомогою КТ.
4. Розвиваючі програми для реалізації трудової діяльності: їхні
можливості і застосування. Терапія діяльністю. Трудова діяльність.
Спортивна діяльність. Творча діяльність. Специфіка застосування КТ для
терапії різними видами діяльності.
5. Комп’ютеризовані психотерапевтичні методики. Формування
емоційних станів. Формування поведінкових реакцій. Подолання фобій.
Подолання
посттравматичних
стресів.
Специфіка
реалізації
психотерапевтичних впливів за допомогою КТ.
6. Поновлення функцій організму із застосуванням КТ. Поновлення функції
слуху. Поновлення функції мовлення. Поновлення функції зору. Поновлення
відчуттів. Поновлення рухових функцій. Специфіка застосування КТ для
поновлення функцій організму.
7. Розширення фахових можливостей в реабілітації із застосуванням КТ.
Програми для професійної діагностики. Корекційні програми. Формуючі
програми. Відеотелефонний Інтернет-зв’язок і його застосування у фахових
цілях. Особливості застосування КТ у фаховій діяльності.
8. Автоматизація наукових досліджень. Проведення експериментальних
досліджень із застосуванням КТ. Проведення Інтернет-опитувань.
Моделювання процесу реабілітації. Моделювання управлінських впливів.
Проведення Інтернет-семінарів. Статистичне опрацювання результатів
досліджень.
Для закріплення поданого теоретичного матеріалу за кожною з тем
передбачено проведення практичного заняття, на якому передбачено навчити
студентів використовувати відповідні комп’ютерні програми і, відповідно,
сформувати необхідні навички роботи з ними. Особлива увага при цьому
надається веденню обліку отриманих результатів, створенню баз даних та
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їхньому математичному опрацюванню.
1. Розвиваючі ігри, що застосовуються в процесі реабілітації. Робота з
програмами для розвитку окремих психічних функцій: Snakes, Lines, Tetris та і.;
а також їхніх комплексів: Incredible toons, CivCity: Rome, Civilization, Batman та
і.
2. Навчаючі програми, що застосовуються в процесі реабілітації. Робота з
програмами для вивчення мов, математики, психології спілкування та і.; а
також тренажерами автомобіля, симуляторами літака, електропотяга,
підводного човна, екскаватора тощо.
3. Програми для здійснення комунікації, що застосовуються в процесі
реабілітації. Вивчення реабілітаційних можливостей сучасних засобів
комунікації, мереж, а також особливостей їхнього застосування.
4. Програми для різних видів діяльності, що застосовуються в процесі
реабілітації. Освоєння програм для здійснення трудової, спортивної і творчої
діяльності: редактор зображень, музичний редактор, моделювання об’єктів, 11
х 11, Королі Льоду, конструктори спорту та і.
5. Комп’ютеризовані психотерапевтичні методики, що застосовуються в
реабілітації. Ознайомлення з програмами для формування необхідних
емоційних станів, поведінкових реакцій, подолання фобій і посттравматичних
стресів, а також з особливостями їхнього застосування в реабілітаційній
діяльності.
6. Програми і апаратно-програмні комплекси, що використовуються для
поновлення функцій. Ознайомлення з програмами та апаратно-програмними
комплексами для відновлення слуху, мовлення, зору, чутливості та рухових
функцій, а також особливостями їхнього практичного застосування.
7. Програми для розширення фахових можливостей у процесі реабілітації.
Робота
з
профорієнтаційними
психодіагностичними
комп’ютерними
методиками: «Покликання», «Інтелект», «Соціал» та і.; а також програмами для
корекції та формування різноманітних психічних функцій.
8. Програми для автоматизації наукових досліджень і специфіка роботи з
ними. Робота з програмами, призначеними для створення експериментальних
впливів, формування необхідного для проведення досліджень середовища; а
також з програмами для автоматизації обчислень результатів експерименту,
їхнього статистичного опрацювання тощо.
Самостійна робота студентів при оволодінні курсом передбачає
повторення лекційного матеріалу, читання додаткової літератури, а також
підготовку до практичних занять, підсумкового контролю знань тощо.
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Висновок. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що сучасні
КТ мають широке застосування практично у всіх сферах діяльності, зокрема, у
повсякденній практичній роботі соціальних працівників. Їхнє застосування
дозволяє задіювати раніше недоступні можливості, розширює спектр послуг,
що надаються, підвищує ефективність і культуру праці. Укладена з
врахуванням цих обставин навчальна програма дозволить підвищити рівень
фахової підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю «Соціальна
робота», наблизити його до сучасних світових вимог.
У подальшому передбачено провести апробацію розробленого курсу, при
необхідності здійснити його доповнення або корекцію.
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Розглянуто можливості та переваги використання сучасної АБІС для
проведення інвентаризації бібліотечного фонду. Описано технологічний
процес документальної перевірки на наявність у ЛННБ України
ім. В. Стефаника на базі Aleph 500. Представлено кількісні та часові
показники з досвіду роботи.
Ключові слова: інвентаризація, підбібліотека, статус примірника, статус
обробки.
The possibilities and advantages of modern integrated library system usage for
library stock inventory were considered. The workflow of its documentary check for
the item in the Library based on Aleph 500 was described. Quantitative and time
data of the work were presented.
Keywords: inventory, sublibrary, item status, process status.
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Вступ. Перехід до сучасних автоматизованих бібліотечно-інформаційних
систем призвів до реорганізації виконання основних бібліотечних процесів.
Більшість з них стали потребувати програмно-технологічного підходу, а деякі
втратили свою актуальність.
В 2007 р. ЛННБ України ім. В.Стефаника розпочала впровадження
сучасної АБІС Aleph 500. Тоді було сконвертовано 224 тис. записів з
попередньої системи CDS/ISIS [1]. Процес редагування каталогу
супроводжувався штрих-кодуванням літератури у всіх структурних
підрозділах. Після проведення цієї масштабної роботи, та враховуючи відмову
від вливання карток до читацького та генерального каталогів, здійснювати
інвентаризацію фонду в традиційний спосіб стало як не можливим, так і
недоцільним, оскільки змінився основний пошуковий апарат. Тому актуальним
став перехід до використання інструментів автоматизованої системи.
Основна частина. Інвентаризація бібліотечного фонду на базі
програмних утиліт АБІС Aleph 500 проводиться в три етапи. На першому етапі
визначається множина документів, які підлягають перевірці. Для цього
необхідно встановити ряд параметрів, що будуть критеріями відбору: діапазон
шифрів, підбібліотека (структурний підрозділ - фондоутримувач), статус
примірника та статус обробки [2]. Два останні параметри несуть інформацію
про тимчасове місце розташування примірника (тематична виставка, в ремонті,
на рекаталогізації тощо), що дозволяє максимально гнучко визначати масив
літератури для інвентаризації. Таким чином можна здійснювати перевірку на
наявність не закриваючи фонд, оскільки примірники із зазначеними іншими
тимчасовими місцями розташування знаходять в області поточного
моніторингу системи. Результатом такого відбору є маркування визначеного
фонду, а саме – присвоєння унікального номера поточної перевірки кожному
примірнику. Це дозволяє одночасно проводити інвентаризацію в різних
структурних підрозділах.
На другому етапі проводиться послідовне зчитування штрихкодів
примірників фонду через спеціальну форму, що інформує виконавця як про
загальну кількість відібраних до перевірки документів, так і про кількість
опрацьованих. При зчитуванні “конфліктного” документа, система відразу
повідомляє про це у виринаючому вікні. Можливі наступні повідомлення
системи: примірник не належить даній перевірці; примірник стоїть не на своєму
місці; знайдений загублений/списаний примірник. Працівник відкладає цей
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документ для проведення подальших дій на основі підсумкового звіту, який
формується після зчитування останнього наявного примірника.
Третій етап передбачає роботу з результатами, яка відбувається в два
кроки. Спочатку проводяться наступні дії з відкладеними примірниками:
заставлені ставляться на своє місце, знайдені отримують відповідний статус.
Після цього система формує кінцевий звіт, у котрому, окрім статистичної
інформації, подано перелік не зчитаних документів. Якщо цю літературу
вдається знайти, то вона маркується як проінвентаризована, якщо ні – то
встановлюється статус обробки “нема на місці” та зазначається дата виявлення
її відсутності. Описаний технологічний процес документальної перевірки на
наявність передбачає роботу в “on-line” режимі, проте АБІС Aleph 500
пропонує інструменти і для роботи в “off-line”.
Співробітники ЛННБ України ім. В. Стефаника, за наявності відповідного
програмно-апаратного забезпечення та розвинутій локальній комп’ютерній
мережі, надали перевагу утилітам для проведення автоматизованої
інвентаризації фонду “on-line”, оскільки це дозволяє одразу ідентифікувати
помилки та виправляти їх. Так, в 2013 р. в апробаційному режимі було
проведено таку інвентаризацію. Перевірці підлягали примірники основного
книжкового фонду (ОКФ), що задовольняли наступні умови: діапазон шифрів –
2000001-2080000; підбібліотека – OKF; статуси примірника – С1 (звичайна
видача), С2 (обмежена видача), С5 (видача в читальний зал) [3]; статус обробки
– “не в обробці”. В такий спосіб були промарковані понад 40 тис. документів,
що не перебували на видачі та належали виключно ОКФ, оскільки значна
частина літератури з цього ряду шифрів тимчасово була за іншими
фондоутримувачами.
Висновки. Досвід перших днів роботи показав, що для якісного виконання
поставленого завдання оптимальною кількістю буде опрацювання 2 тис.
примірників на день. Це дозволяло належно проводити зчитування фонду та
залишати час на ефективну роботу з результатами. Таким чином,
документальна перевірка на наявність тривала близько місяця.
Випробувана методика має значні переваги, до яких можна віднести
високі кількісні та часові показники, а також проведення інвентаризації без
зупинки обслуговування читачів та інших бібліотечних процесів.
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Обґрунтовано важливість авторитетного контролю в процесі
формування електронного каталогу бібліотеки. Представлено досвід та
напрацювання співробітників ЛННБ України ім. В. Стефаника у реалізації
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The importance of authority control in the library online catalogue creation
was proved. The experience and achievements of Library workers in the
implementation of this function by creating Authority file of Personal names were
presented.
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Вступ. Суспільне призначення бібліотеки як інституції, функціонування
якої включає збір, збереження та передачу знання, визначає її сутнісний
характер як комплексного інформаційного ресурсу – база даних, база знань та
інформаційно-комунікаційна технологія. Для повноцінного функціонування
сучасної бібліотеки за стрімкого зростання рівня інформатизації суспільства
одним з основних завдань є впорядкування наявних інформаційних ресурсів та
забезпечення ефективного доступу до них – головна компетенція каталогізації,
з виробничої точки зору. Як механізм обліку, впорядкування наявних
документів і створення доступу до бібліографічної інформації каталогізація
сьогодні не уявляється можливою без застосування на різних її етапах
стандартизації та уніфікації, які реалізуються через функцію одного з основних
технологічних процесів каталогізації – авторитетного контролю. В умовах
машиночитаної каталогізації авторитетний контроль стає головним механізмом
функціонування електронного каталогу як інформаційно-пошукової системи та
інструментом впорядкування масивів бібліографічної інформації за допомогою
уніфікації заголовків. Інформаційна технологія «авторитетний контроль» має на
меті оптимізацію процесу пошуку через формування гіпертекстових зв’язків на
основі авторитетних даних (підтримку сталості та сумісності форми
найменувань – зведення множини варіантів формулювань одного заголовку до
уніфікованого, розрізнення омонімічних заголовків, простежування додаткових
точок доступу тощо). Авторитетний контроль є інструментом, що забезпечує, з
одного боку, якість і швидкість каталогізації документів (таким чином
виявляючи свою внутрішньовиробничу прикладну функцію), а з іншого – якість
і швидкість доступу до інформації читача.
Основна частина. На сучасному етапі розвитку національних бібліотек є
актуальним застосування міжнародних форматів і правил каталогізації. Це не
лише підвищує ефективність роботи зі створення електронного каталогу, але й
відкриває перспективу інтеграції у світову бібліотечно-інформаційну мережу,
що є одним з важливих векторів у роботі сучасної наукової бібліотеки. Щодо
реалізації функції авторитетного контролю в ЛННБ України ім. В. Стефаника,
то вона здійснюється за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної
системи Aleph 500, яка працює з відповідним каталогізаційним форматом
(MARC21) [1] та на основі міжнародних бібліографічних стандартів і правил
каталогізації (сьогодні майже завершено перехід від AACR2 до RDA). В такій
системі авторитетний контроль базується на авторитетних файлах, що
складаються з авторитетних записів (авторитетна база даних), які контролюють
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заголовки в бібліографічних записах (бібліографічна база даних) через функцію
автоматичної заміни. Створення авторитетного файлу є складним
інтелектуальномістким процесом, складовими якого є авторитетна робота
(завданням і наслідком якої є відбір усталеної форми заголовків на основі
аналітичної й пошукової діяльності) і власне авторитетний контроль як процес
постійного відстеження й підтримання авторитетних форм заголовків та
зв’язків між формами цих заголовків.
Від 2009 р. в ЛННБ України ім. В. Стефаника ведеться робота зі
створення авторитетного файлу «Ім’я особи» [2]. За цей час було створено
26 тисяч авторитетних записів, структура та обсяг яких є різними, залежно від
завдань та рівня впровадження науково-методичної складової у практику.
Сучасний авторитетний запис авторитетної бази даних ЛННБ України
ім. В. Стефаника є значним за обсягом та рівнем опрацювання матеріалу і
містить різнорідну інформацію, яку умовно можна розділити на три блоки:
авторитетна частина – заголовки (усталені та неусталені форми імені автора),
біографічно-довідкова інформація, джерела інформації (бібліографічні
посилання). Через поля усталених та неусталених заголовків здійснюється
власне авторитетний контроль як функція уніфікації в бібліографічній базі
даних, а два інші блоки є необхідними каталогізатору для вибору правильного
(відповідного) варіанта імені автора.
Висновки. Як наслідок, це робить ефективнішим пошук читачами
потрібних авторів в електронному каталозі. Якщо на перших етапах (20092012 рр.) авторитетні записи лише створювалися або вибірково здійснювали
функцію заміни відповідних полів у бібліографічних записах, то сьогодні всі
створювані авторитетні записи відпускаються в бібліографічну базу даних,
здійснюючи таким чином автоматизований контроль авторських полів.
Авторитетний запис вдосконалюється і змінюється відповідно до змін в
міжнародних правилах каталогізації та каталогізаційних форматах.
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У роботі наведено опис компонент інтелектуальної складової системи
розподілу педагогічного навантаження. Проаналізовано концептуальну
модель системи і описано застосування алгоритмів прогнозування,
класифікації та ранжування для вирішення проблеми розподілу
навантаження.
Ключові слова: алгоритм,інтелектуальна система, класифікація,
ранжування.
The paper describes a component of the intellectual component of the
distribution of teaching load. Analysis of the conceptual model of the system and
describes the application of prediction algorithms, classification and ranking to
address the problem of load distribution.
Keywords: algorithm, intelligent, classification, ranking.
Вступ. Удосконалення процесу підготовки школярів для вступу у вищий
навчальний заклад (ВНЗ) тісно пов’язане з багатоцільовим застосуванням
комп’ютеризованих систем опрацювання інформації та управління у школі. Для
ефективного використання творчого потенціалу співробітників, раціонального
споживання ресурсів, та, в остаточному результаті, підвищення якості
підготовки школярів створюються інформаційні системи в школах [1-3].
Використання сучасних засобів комп’ютерної техніки для аналізу та вирішення
завдань керування навчальною роботою школи дає можливість ліквідувати
протиріччя між наявними великими масивами інформації на різних стадіях
навчального процесу і методами (способами) опрацювання цієї інформації. При

173

прийнятті рішень на рівні школи виникають проблеми узагальнення та
структуризації інформації.
Задача розподілу педагогічного навантаження – одна з найскладніших,
оскільки передбачає визначення формальних даних (розподілу кількості годин
між вчителями) за неформальними ознаками (дані про вчителів школи). Тому
актуальною є проблема побудови оптимального розподіл предметів між
вчителями школи з урахуванням певних обмежень (для вчителів встановлена
максимально припустима кількість годин; є “основні” предмети, що читаються
кожним вчителем та “неосновні” – які можуть читатися в разі потреби;
впорядкування предметів: заданий предмет не може читатися раніше від
певного іншого предмета тощо).
Структурні елементи інтелектуальної складової системи розподілу
педагогічного навантаження. На рис. 1 подано контекстну діаграму, яка
описує вхідні та вихідні потоки єдиної системи розподілу навантаження та
характеризує проблему автоматизації загалом [4]. Зовнішніми сутностями даної
предметної області є: міністерство освіти і науки, школа, користувачі.

Рис. 1. Контекстна діаграма
Сучасний рівень розвитку освіти характеризується тим, що при здійсненні
практично будь-якого різновиду навчального процесу збирається велика
кількість супутньої інформації: інформація про викладача, предмет, навчальний
заклад. Особливості такої інформації: велика кількість атрибутів (у тому числі
числових); шуми (наявність помилкових значень, викликаних ручним
введенням даних); часткова наповненість (наявність незаповнених полів);
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погана структурованість (початкова інформація зберігається в різних типах
СУБД, файлах, на паперових носіях і, як правило, складається з наборів
моніторингів й аналізів різної структури).
Актуальним є розроблення ефективних методів і алгоритмів виявлення
залежностей між значеннями атрибутів даних у доступному для інтерпретації
людині вигляді, а також реалізація вказаних методів і алгоритмів в програмних
системах, що забезпечують всі фази обробки даних, включаючи: автоматизацію
збирання даних, первинну обробку і нормалізацію, інтерактивну взаємодію з
експертом, візуалізацію результатів.
Методи прогнозування і класифікації дають змогу визначати значення
невідомих атрибутів за значенням відомих, тобто моделюють залежність
f(X)=Y, де X – вектор, Y є вектором в задачі прогнозування або скалярною
цільовою змінною при класифікації. Сьогоднішні є велика кількість алгоритмів,
які успішно розв’язують задачу моделювання даної залежності.
Як основний математичний апарат виявлення залежностей в проектовані
системі були використані асоціативні правила. Через наявність в даних
прикладної області двох груп «вхідних» і «вихідних» атрибутів була вибрана
методика використання асоціативних правил з обмеженнями на місці
розташування атрибуту в правилі. Методика передбачає можливість явно
задати для будь-якого атрибуту обмеження на його місце в лівій або правій
частині асоціативних правил. Окрім цього в системі реалізована можливість
явно задавати на множині атрибутів відношення приналежності до груп
залежних атрибутів. Групи можуть вибиратися експертами-вчителями,
ґрунтуючись на теоретичних знаннях про взаємозв'язки між деякими ознаками.
В освіті, як ні в якій іншій прикладній області, велика роль теоретичних
знань, накопичених за час її розвитку. Результуючі асоціативні правила
описуватимуть взаємозв'язки між заданими лінгвістичними змінними.
Системою підтримуються лінгвістичні змінні у вигляді чітких і нечітких
інтервалів.
Однією з можливостей системи є автоматична дискретизація атрибутів за
допомогою вдосконаленого алгоритму дискретизації RUDE, що дає змогу
знаходити семантично обґрунтоване розбиття на інтервали значень атрибутів,
лінгвістичні змінні яких не задано.
Для розв’язання задачі ранжування використано метод латентного
семантичного індексування запропонований Дж. М. Клейнбергом як алгоритм
HITS [5]. Використовується для рангування Веб-сторінок. Клейнберг
запропонував розглядати дві різні ролі навчальних розділів: 1) роль
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першоджерела, що характеризує цінність інформації у цьому розділі, і 2) роль
посередника, що характеризує цінність інформації у розділах, пов’язаних з
іншими розділами. Такий підхід мотивований наявністю наборів розділів
близької тематики, які сильно пов'язані один з одним. В роботі алгоритму
можна виділити дві основні стадії: побудова підграфа і аналіз цього підграфа
для обчислення рангів конкретних розділів.
Застосування алгоритму Клейнберга для розв’язання задачі розподілу
навантаження ґрунтується на аналізі предмету та відповідного вчителя і полягає
у виборі того вчителя, який найбільше відповідає умовам запиту.
Реалізація інтелектуальної складової системи визначає стратегію дій
керівництва школи щодо методів економічної ефективності визначення
необхідності розподілу навантаження.
Висновки. Реалізацію прототипу інтелектуальної інформаційної системи
розподілу педагогічного навантаження виконано у відкритому середовищі
СУБД MySQL на платформі Web-серверу “відкритого коду” Apache Server та
засобами мови PHP. Побудована система дасть змогу користувачу з
мінімальними затратами створювати оптимальний розподіл навантаження між
вчителями.
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В роботі розглянуто інформаційно-аналітичну систему автоматизації
підготовки наукових звітів підрозділів в Національному університеті
“Львівська Політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні
функціональні можливості, модель сховища даних, а також технології
реалізації системи.
Ключові слова: інформатизація, інформаційно-аналітична система,
цифровий університет, система звітності, web-технології.
In the paper the information-analytical system of scientific reports for units
preparing at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The
architecture of the system, its major functions, the storage data model and system
implementation technology are presented.
Keywords: informatization, information-analytical system, a digital university,
reporting system, web-technology.
Вступ. Проблема інформатизації – це стрижень, навколо якого сьогодні
має будуватися вся система роботи сучасного ВНЗ. Одним з шляхів вирішення
проблеми інформатизації ВНЗ є створення комплексних інформаційноаналітичних системи, які покликані автоматизувати роботу в окремих
підрозділах університету.
Архітектура системи. Інформаційно-аналітична система (ІАС) для
підготовки наукових звітів є модулем комплексної ІАС “ScienceLP”, яка
призначена для автоматизації функцій з організації та управління науководослідної роботи в Національному університеті “Львівська Політехніка”, і яка,
згідно комплексного плану інформатизації, є однією з складових частин
автоматизованої системи управління якістю НУ “Львівська політехніка”.
До складу системи “ScienceLP” входить ряд підсистем:
 Підсистема автоматизації підготовки наукових звітів підрозділів;
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 підсистема автоматизації обліку підготовки наукових кадрів;
 підсистема автоматизації обліку науково-дослідної роботи студентів;
 підсистема автоматизації обліку міжнародної науково-технічної
співпраці;
 підсистема автоматизації синхронізації даних з базою даних відділу
кадрів університету.
На сьогодні підсистема автоматизації підготовки наукових звітів
впроваджена, включаючи супровід у всіх підрозділах НУ «Львівська
політехніка».
Характерною особливістю ІАС “ScienceLP” є трирівнева архітектура
клієнт-сервер з використанням моделі тонкого клієнта.
Архітектура клієнт-сервер є одним із архітектурних шаблонів програмного
забезпечення та є домінуючою концепцією у створенні розподілених мережних
застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними між ними. Вона
передбачає такі основні компоненти:
 набір серверів, які надають інформацію програмам, які звертаються до
них;
 набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами;
 мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами.
Крім цього, в моделі тонкого клієнта вся логіка застосування та управління
даними зосереджена на сервері. Клієнтська програма забезпечує тільки функції
рівня представлення даних.
Програмно система реалізована у вигляді веб-застосування, тому
користувачу для взаємодії із системою, з програмного забезпечення необхідно
мати лише веб-оглядач і доступ до комп’ютерної мережі. Серед переваг вебзастосування відзначимо такі:
 можливість доступу з будь-якого комп’ютера, який має підключення до
локальної мережі університету;
 відсутність потреби закачувати оновлені версії програмного
забезпечення;
 відсутність проблеми сумісності версій прорамного забезпечення – всі
користувачі системи в окремий момент часу працюють з однаковою її
версією;
 час затребуваний на повне оновлення системи становить декілька секунд,
тому зникає потреба зупинки системи.
Сховище даних. Розроблена база даних містить 42 таблиці, окремими
сутностями якої є: бібліографічний опис, країна, кафедра, інститут, посади,
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особа, монографії, підручники, навчальні посібники, публікації у періодичних
наукових виданнях, публікації у неперіодичних наукових виданнях,
видавництва, наукові заходи, періодичні наукові видання, неперіодичні наукові
видання, наукометричні бази даних тощо.
База даних спроектована згідно до вимог розробки сучасних складних ІАС
систем.
Технології реалізації системи. Система реалізована з використанням
технології ASP.NET, мови програмування C# 4.0, СУБД Microsoft SQL Server
2012, технології AJAX, механізму доступу до баз даних Entity Framework [1].
Основні
функціональні
можливості
системи.
Основними
функціональними можливостями системи автоматизації підготовки наукових
звітів є:
 робота з інформаційними довідниками (періодичні наукові видання,
неперіодичні наукові видання, наукометричні бази даних, видавництва,
наукові заходи тощо);
 внесення інформації, що стосується монографії, підручника, навчального
посібника, публікації в періодичних та неперіодичних виданнях;
 внесення інформації про періодичні та неперіодичні видання,
видавництва, міста, наукові заходи, наукометричні бази даних;
 проведення пошуку та сортування за заданими параметрами;
 формування різноматітних звітів;
 формування статистичної інформації.
ІАС “ScienceLP” дає змогу підготувати звіт про наукову роботу кафедр та
наукових підрозділів університету за актуальними формами звіту МОН
України. На сьогодні підсистема розрахована на автоматизацію підготовки
окремих розділів (розділи 2.2 та 2.3) звіту про наукову роботу кафедр та
підрозділів.
Наприклад, для звіту «Таблиця 2.2.1. Видання монографій» буде
сформовано відповідну таблицю, а також для кожної монографії буде вказано:
її бібліографічний опис згідно вимог, КПКВ, кількість обл.-вид. арк., рішення
Вченої ради (назва ВНЗ, дата засідання та номер протоколу, яким
рекомендовано до друку), шифр держбюджетної НДР, в межах якої отримано
результати, що увійшли до монографії, анотацію монографії. Якщо монографія
опублікована за участю молодих учених, то їхні прізвища та ініціали будуть
наведені у списку авторів у круглих дужках.
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На рис. 1 наведено вигляд форми для задання параметрів пошуку
монографій. Користувач має змогу обрати поля, які потрібно відобразити у
результатах пошуку, кількість записів на сторінку, а також гнучко задати
параметри пошуку. Для зручності користувача пошук монографій за назвою та
ПІП авторів здійснюється із використанням функції автодоповнення.

Рис. 1. Форма
для задання
параметрів
пошуку
монографій.

На рис. 2 наведено вигляд сторінки для перегляду та редагування
публікацій в неперіодичних наукових виданнях. Користувач має змогу
редагувати перелік авторів публікації, її опис, а також обрати вид НДР, за яким
отримано результати. В системі передбачено можливість введення авторів
публікацій іноземною мовою.

Рис. 2. Сторінка
для перегляду
та редагування
публікацій в
неперіодичних
виданнях.

В системі передбачено такі ролі користувачів: адміністратор, директор
інституту, завідувач кафедри, відповідальний за науковий звіт підрозділу,
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користувач. Крім основної функціональності користувача, відповідальний за
науковий звіт підрозділу має змогу управляти публікаціями підрозділу та
формувати відповідні наукові звіти. Окремий користувач має змогу управляти
лише своїми публікаціями та публікаціями, де він є співавтором, має змогу
сформувати перелік своїх публікацій та переглянути статистику.
Адміністратор підсистеми має змогу формувати статистичні звіти про
розподіл кількості публікацій за їх видами по університету (рис. 3), по
інститутах (рис. 4), по кафедрах (рис. 5) за всі роки або за обраний рік звіту.
Крім цього, адміністратор має змогу сформувати звіт про наукову роботу
університету.

Рис. 3. Розподіл
кількості
публікацій за їх
видами по
університету.

Рис. 4. Розподіл
кількості
публікацій за їх
видами по
інститутах.

Рис. 5. Розподіл
кількості
публікацій за їх
видами по
кафедрах.
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Висновки. Розроблена інформаційно-аналітична система сприятиме
автоматизації функцій з організації та управління науково-дослідної роботи в
Національному університеті “Львівська Політехніка”. Система реалізована у
вигляді веб-застосування з використанням сучасних засобів розробки
програмного забезпечення і передбачає можливість подальшого оновлення її
функціоналу.
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В роботі розглянуто проблему формування навчально-методичного
наповнення інформаційних систем підтримки навчального процесу.
Показано можливість актуалізації навчально-методичного забезпечення на
основі аналізу активної комунікативної взаємодії учасників навчального
процесу.
Ключові слова: методичне забезпечення, інформаційна система,
комунікативна взаємодія.
This paper deals with the problem of the teaching content formation of
training process information systems support .
The paper shows the courseware updating possibility which is based on the
analysis of the active communicative interaction of the educational process
partners.
Keywords: teaching content, information system, communicative interaction.
Вступ. Формування навчально-методичного забезпечення як базової
складової навчального процесу передбачає врахування вимоги щодо його
актуальності. Стрімке впровадження нових рішень та інноваційних технологій,
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а відтак швидкозмінність критеріїв до фахівців збільшує потребу в частому
оновленні навчально-методичних матеріалів.
Важливим завданням в процесі актуалізації навчально-методичного
забезпечення є подолання інформаційного розриву у взаємодії викладача і
споживача результату навчального процесу.
Основна частина. Інформаційні засоби підтримки навчального процесу за
традиційними та гібридними формами навчання, а також засоби для
використання технології безперервного навчання з високим рівнем
комунікативної взаємодії учасників значною мірою зменшують витрати часу
викладача на виконання рутинної роботи. Такі системи дозволяють
акумулювати результати комунікативної роботи всіх учасників навчального
процесу, як складову контенту. Формою представлення такого доробку є
дискусії у форумах та приватних бесідах.
Залучення до обговорення в дискусіях форумів інформаційних систем
підтримки не лише учасників навчального процесу, а й зовнішніх користувачів,
а саме представників компаній, що є потенційними споживачами результату
навчального процесу, дає змогу налагодити їхню комунікативну взаємодію.
Така взаємодія формує дозволяє подолати інформаційний розрив і
комунікативний бар’єр між студентом, викладачем і роботодавцем.
Модерування викладачем комунікативної взаємодії учасників обговорення
та аналіз її результату дозволяє оперативно виявити нові вимоги до кваліфікації
фахівця, продиктовані розвитком сфери діяльності, і є інформаційним
джерелом для актуалізації навчально-методичного забезпечення.
Висновки. Суспільство вимагає оперативного оновлення навчальнометодичного забезпечення, використання сучасних комунікативних засобів для
пролонгації актуальності результатів навчання споживачів освітніх послуг.
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В роботі наведено інтеграцію курсів локальної мережевої академії
Cisco у навчальні плани підготовки бакалаврів за напрямом
«Телекомунікації» та фахівців спеціальності «Інформаційні мережі
зв’язку».
Проаналізовано
доцільність
використання
віртуального
навчального середовища компаніії Cisco
при вивченні дисциплін
«Телекомунікаційні та інформаційні мережі» для студентів напрямку
підготовки «Телекомунікації».
Ключові слова: локальна мережева академія Cisco, віртуальне
навчальне середовище, інтеграція у навчальні плани підготовки бакалаврів
за напрямом «Телекомунікації».
The paper depicts the integration process of Cisco academy curriculum into
the learning plans of bachelor degree courses in Telecommunications and master
degree courses in Information and communication networks. The utilization
advisability of Cisco virtual learning environment had been analyzed for studying
the course "Telecommunication and information networks", which is
recommended for students of bachelor degree in Telecommunications.
Keywords: Cisco Academy, virtual learning environment, integration into the
learning plans for bachelors in "Telecommunications".
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Вступ. Незаперечним фактом є те, що рівень розвитку сучасного
суспільства визначається його інтелектуальним потенціалом, володінням
інформацією, здатністю засвоювати та якісно використовувати нові знання,
швидко засвоювати нові технології. При цьому природним базисом сучасного
суспільства є перш за все освіта та її процес модернізації.
У сучасних розвинутих країнах світу система освіти розглядається як
важлива складова, що гарантує процвітання, національну безпеку і майбутнє
країни, це найважливіший чинник розвитку і підсилення інтелектуального
потенціалу нації, її самостійності й міжнародної конкурентоспроможності.
Загальна тенденція розвитку інфокомунікаційного простору, на якому
інформаційні та телекомунікаційні технології стають базовими, вимагає нових
підходів
до
підготовки
висококваліфікованих
фахівців
в
сфері
інфокомунікаційних
технологій. Перед освітянами постають завдання
впровадження систем навчання, які тісно пов’язані із сучасним ринком
телекомунікацій.
Постановка проблеми. Фахівець з мережевих технологій повинен мати
високий теоретичної підготовки і володіння практичними навиками в роботі з
мережевим устаткуванням. Мережеві технології постійно вдосконалюються, що
вимагає від фахівців постійно вдосконалювати свій рівень. Один із можливих
варіантів вирішення проблеми є використання віртуальних навчальних
середовищ провідних компаній в галузі телекомунікацій.
Інтеграція курсів локальної мережева академії Cisco у навчальні
плани підготовки бакалаврів за напрямом «Телекомунікації».
Із 2006 року при кафедрі «Телекомунікації» Національного університету
«Львівська політехніка» функціонує Локальна мережева академія, відповідно
до програми Мережевих академій Cisco, для фундаментальної підготовки
фахівців у галузі інформаційних технологій за загальновизнаними світовими
стандартами. Програми Мережевих академій CISCO впроваджуються у вищих
навчальних закладах для поглиблення класичних вузівських курсів на основі
вивчення технологій, устаткування, програмного забезпечення і проектних
рішень корпорації Cisco Systems, Inc., розвитку у студентів стійких
професійних навичок.
Перелік курсів
локальної мережевої академії Cisco при кафедрі
«Телекомунікації» Національного університету «Львівська політехніка» подано
на рис.1.
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Програми локальної мережевої академії Cisco інтегровані у навчальні
плани підготовки бакалаврів за напрямом «Телекомунікації» та
магістрів/спеціалістів за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

Рис.1. Перелік курсів локальної мережева академії Cisco при
кафедрі «Телекомунікації»
Навчальна програма IT Essentials локальної мережевої академії Cisco надає
базові знання в області обладнання та програмного забезпечення комп'ютерів.
Курс охоплює основи комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення,
і закінчивши навчання за цією програмою, студенти можуть описувати
внутрішні компоненти комп'ютера, виконувати складання комп'ютерних
систем, встановлювати операційні системи та усувати неполадки за допомогою
системних засобів і діагностичного програмного забезпечення. Практичні і
лабораторні заняття на основі імітаційних моделей допомагають дослідити
принципи організації мереж та мережевої безпеки і дозволяють студентам
експериментувати з поведінкою мереж.
Навчальна програма IT Essentials інтегрована
«Інформатика» (рис.2.)
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у програму курсу

Рис.2. Інтеграція навчальної програми IT Essentials у плани підготовки
бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»
Програма Cisco CCNA Routing and Switching локальної мережевої академії
Cisco включає загальну теорію організації мереж. Мета даної навчальної
програми - побудова мереж на основі мережевих середовищ, з якими студенти
стикаються в повсякденному житті, - від мереж для дому та малого бізнесу до
більш складних корпоративних мереж.
Курс використовує інтерактивне середовище CCNA Routing and Switching
з більш наочними і динамічними можливостями навчання. У курс вбудовано
ряд інтерактивних завдань, які чергуються з текстом і допомагають студентам
засвоїти матеріал. Значна кількість лабораторних занять розширюють
практичний досвід студентів.
CCNA Routing and Switching інтегрується в навчальні курси напряму
підготовки «Телекомунікації» , а саме: Телекомунікаційні та інформаційні
мережі, Програмне забезпечення телекомунікацій та Проектування та
планування телекомунікаційних мереж для спеціальності «Інформаційні мережі
зв’язку» (рис.3)
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Рис.3. Інтеграція навчальної програми CCNA Discovery у плани підготовки
бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»
CCNA Routing and Switching допомагає студентам підготуватися до
початку роботи, продовження навчання за програмою CCNA Security та
отримати визнаний у всьому світі сертифікат Cisco Certified Network Associate сертифікований фахівець з комп'ютерних мереж.
Курс Cisco CCNA Security є наступним етапом для підготовки студентів
напряму «Телекомунікації» (рис. 4) і допомагає задовольнити зростаючий
попит на фахівців з мережевої безпеки. В основі навчальної програми Cisco
CCNA Securityосновні принципи безпеки та навички, необхідні для
установки, усунення неполадок і моніторингу мережевих пристроїв з метою
підтримання цілісності, конфіденційності та доступності даних і пристроїв.
CCNA Security дозволяє студентам підготуватися до початку роботи в галузі
безпеки телекомунікаційних мереж та отримати визнанні у всьому світі
сертифікати Cisco CCNA Security. Крім того, Агентство національної безпеки
США (NSA) і Комітет з систем національної безпеки (CNSS) підтвердили, що
навчальні матеріали для сертифікації Cisco CCNA Security відповідають
стандарту навчання CNSS 4011.
Даний курс є рішенням для електронного навчання з нахилом на
практичний досвід, розвиває спеціальні навички в галузі безпеки
телекомунікаційних мереж. Віртуальне навчальне середовище CCNA Security це комбінована програма, що поєднує навчання через Інтернет і заняття в
аудиторії. Для вступу на курс CCNA Security студентам слід знати принципи
організації мереж на рівні CCNA, а також мати базові навички роботи на
комп'ютері та використання Інтернету.
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CISCO SECURITY
(Магістерська програма)
Системне
програмування
інфокомунікацій
Системне
адміністрування
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(2 семестр)

Рис.4. Інтеграція навчальної програми Cisco CCNA Security у плани
підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку»
Курс CCNA Security інтегрується в магістерську програму підготовки
фахівців спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку» (рис.4).
Висновки. Телекомунікації відіграють ключову роль і визначають темпи
розвитку єдиного інформаційного простору на сьогодні і є основою єдиного
інфокомунікаційного простору на завтра.
Конвергенція мереж і послуг зв'язку вимагає фундаментальної
підготовки фахівців у галузі інфокомунікаційних технологій за
загальновизнаними світовими стандартами з використанням систем навчання,
які тісно пов’язані із сучасним ринком телекомунікацій.
Постійно зростає потреба у фахівцях, які можуть створювати сервісні
інфокомунікаційні платформи вимагає перегляду підходів до викладання
програмного забезпечення телекомунікацій.
Програми Мережевих академій CISCO впроваджуються у вищих
навчальних закладах для поглиблення класичних вузівських курсів на основі
вивчення технологій, устаткування, програмного забезпечення і проектних
рішень корпорації Cisco Systems, Inc., розвитку у студентів стійких
професійних навичок.
Програми локальної мережевої академії Cisco при кафедрі
«Телекомунікації» інтегровані у навчальні плани підготовки бакалаврів за
напрямом «Телекомунікації» та магістрів/спеціалістів за спеціальністю
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«Інформаційні мережі зв’язку», що дозволяє студентам мати практичну
підготовку для роботи в галузі телекомунікаційних мереж та отримати
визнанні у всьому світі сертифікати Cisco CCNA.
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2.

3.
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ВІРТУАЛЬНЕ ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА IT-СТУДЕНТІВ
© Д. Федасюк, П.Сердюк, В. Яковина, П. Жежнич, 2014
Розвиток сучасного постіндустріального суспільства, ставить нові
задачі до змісту та форми підготовки сучасних ІТ фахівців. Підвищення
якості підготовки ІТ фахівців України в галузі підприємництва та
інновацій є метою міжнародного проекту NEFESIE, що виконується за
програмою TEMPUS. Однією з задач цього проекту є розвиток співпраці за
моделлю компанії-університет-студенти. Один із засобів, що допоможе
наблизити проект до цілі – портал, який повинен забезпечити віртуальну
інфраструктуру та механізми, що підтримують передачу знань між
студентами, їхню взаємодію з університетами та компаніями, а також
інформаційно-просвітницькі кампанії, служби підтримки та навчання.
Ключові слова: інновації, підприємництво, TEMPUS.
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The development of modern industrial society, a new challenge to the content
and form of training today's IT professionals. Improvement the quality of IT
experts Ukraine in entrepreneurship and innovation is the goal of the international
project NEFESIE, performed by the program TEMPUS. One of the tasks of this
project is to develop a model of cooperation for company-university students. One
way to help bring the project to the target - the portal that should provide a virtual
infrastructure and mechanisms that support the transfer of knowledge between
students and their cooperation with universities and companies, and public
awareness campaigns, customer support and training.
Keywords: innovation, entrepreneurship, TEMPUS.
Огляд розвитку інноваційних проектів IT індустрії у Україні
Стартап-проекти українських компаній своєю масштабністю та бюджетом
поступаються проектам Росії, Європи, США та Азії. Більшість українських ІТкомпаній змушені орієнтуватися на зарубіжні ринки. Переважно українські
компанії розробляють продукти для західних клієнтів, оскільки оплата праці
програмістів в Україні є значно нижчою ніж у європейських країнах та США.
Власне тому великі компанії в Україні рідко займаються стартапами та
розробками власних продуктів.
В Україні також слабо розвинене венчурне інвестування, а особливо таких
її складових, як інкубатори для стартапів і інвестори-«ангели». Торік в США
венчурні інвестори витратили на портфельні вкладення в активи високого
ризику з технологічною складовою приблизно $ 27 млрд., в Європі $ 5 млрд., в
Росії $ 400-500 млн., в Україні - поки тільки $ 20 млн., тому Україна поки ще не
здатна конкурувати з іншими країнами на глобальному ринку стартапів і має
низькі показники венчурних інвестицій.
Серед перспектив розвитку ринку можна виділити те, що український
онлайн-ринок не перенасичений; наприклад, в США будь-який стартап має
десятки конкурентів. Це дає можливість для українських компаній зайняти
вільні ніші і вести успішну конкурентоспроможну діяльність.
Розвиток стартапів забезпечують бізнес-інкубатори, які допомагають
молодим компаніям підготуватися до інвестування, яке забезпечить фінансову
реалізацію проектів. Бізнес-інкубатори підтримують малий та середній бізнес
[1, с.209], надаючи командам стартапів повний набір послуг – коучінг,
юридичну та фінансову підтримку, навчання, пошук інвесторів. Наприклад,
обсяг інвестицій найбільш відомого бізнес-інкубатору HappyFarm становить 8,4
млн. дол. на 3 роки. У минулому році HappyFarm випустив 21 успішний
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стартап. Всього в Україні налічується 7 бізнес-інкубаторів: Eastlabs (2012 р.),
iHUB (2013), HappyFarm (2012), GrowthUp (2010), Wannabiz (2012), Voomy ITпарк (2013) і Polyteco (2013). У європейських країнах цей ринок значно більш
насичений, наприклад, у Польщі діє 127 бізнес-інкубаторів) [1, с. 210], але ця
сфера діяльності з кожним роком приваблює усе більше людей. Завдяки цьому
може значною мірою покращитися інфраструктура, яка забезпечує зв’язок між
стартапами та інвесторами.
Не зважаючи на ряд проблем, за даними Forbes в Україні вже є чимало
стартапів. За оцінкою керівника бізнес-інкубатора GrowthUP Д. Довгополого, в
Україні налічується від 500 до 1000 успішних та потенційно успішних стартапів
[2]. Деякі здобули популярність на внутрішньому ринку (наприклад Rozetka),
інші претендують на глобальний масштаб (PetCube, InvisibleCRM, Jooble тощо)
[3]. Найбільша частка стартапів припадає на ІТ-сектор, який, не зважаючи на
кризові явища в економіці, за даними Світового банку, щороку середньорічно
зростає на 25%. Учасники ринку схильні вважати, що за належної підтримки з
боку держави ці показники можуть бути значно вищими [3].
Дослідження сучасних навчальних потреб для успішного
підприємництва в IT
Однією з перешкод в успішній реалізації стартапів є недостатнє знання тих
чи інших аспектів підприємництва та їх особливостей у стартапах. Відсутність
відповідних навчальних курсів у університетах суттєво обмежує роботу у
стартапах студентів. Це є суттєвим недоліком сучасної освіти в Україні,
оскільки у світовій практиці є багато успішних проектів заснованих
студентами. Роботі в стартапі віддають перевагу люди з особливим складом
характеру, які цінують, насамперед те, що ці проекти є цікавими для них і у них
можна реалізувати свої власні ідеї. У стартапах рідко можна побачити
програмістів-початківців (Junior developer) або студентів (рис. 1), які в
більшості надають перевагу роботу у аутсорсних компаніях, у зв’язку з тим, що
робота в них має ряд значних переваг: швидкий кар’єрний ріст, можливість
швидкого навчання різних технологій, кращий менеджмент та більш
стандартизовані процеси розробки [4].
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Рис. 1. Кількість програмістів-початківців у компаніях.
Під час виконання задач проекту TEMPUS NEFESIE було проаналізовано
стан інноваційної та підприємницької підготовки у всіх вишах України,
проведено опитування студентів університетів-партнерів проекту щодо їх
бажань і прагнень в підприємницькому напрямі, проаналізовано успішні
приклади співпраці університетів і компаній, а також проведено консультації з
представниками Tempus-проектів схожої тематики. За результатами аналізу
можна стверджувати, що реалізація цілей даного Tempus проекту у вигляді
покращення рівня практичної підготовки студентів, розроблення та
запровадження нових дисциплін пов'язаних в підприємницькою та
інноваційною діяльністю, які знайдуть своє відображення у загальнодержавних
стандартах підготовки магістрів в галузі ІТ, а також розроблення,
запровадження та постійна підтримка віртуального інноваційного середовища,
як уніфікованого мережевого джерела інформації, середовища спільної роботи,
взаємодопомоги та пошуку інвесторів дасть можливість з високим ступенем
достовірності підвищити реалізацію інноваційного потенціалу ІТ студентів та
збільшити кількість успішних стартапів, організованих випускниками
університетів, поглибити зв'язок між промисловістю, університетами та
студентами та зменшити час реакції на виклики сучасного постіндустріального
суспільства.
Віртуальне інноваційне середовище
Один із засобів, що допоможе наблизити проект до цілі – це портал
віртуального інноваційного середовища (ВІС) http://vis.lp.edu.ua, який повинен
забезпечити віртуальну інфраструктуру та механізми, що підтримують
взаємодію в межах трикутника знань між студентами, університетами та
компаніями, інформаційно-просвітницькі кампанії, служби підтримки та
навчання тощо.
До функціональних послуг, що їх надаватиме даний портал, входитиме
компетенція бази даних для компаній, студентів та університетів, проекти та
пропозиції інноваційних ідей та підтримка їх формування, комунікація між
людьми та проектами, спільний простір для підтримки стартапних проектів.
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Однією з суттєвих відмінностей ВІСу та існуючих аналогів є підтримка
навчальних компонент, необхідних для навчання студентів інновацій та
підприємництва, студентських проектів, зокрема студентських інноваційних
конкурсів, взаємодії трикутника співпраці компанія-університет-студент. Для
цього у межах ВІС усі користувачі поділяються на декілька груп (ролей):
 анонімний (який не здійснив вхід) користувач ВІС;
 зареєстрований у ВІС користувач;
 ІТ-студент університету, який може створювати проекти і керувати ними;
 ІТ-експерт – особа з великим довідом у галузі IT (викладач університету,
працівник компанії та ін.).
 ІТ-організація – особа або група осіб, що виступають від імені організації
(IT-компанії, університету, урядових установ та ін.) у межах ВІС;
 Власник проекту – особа, яка створила проект і прямо відповідає за його
зміст;
 Член команди – особа, яка бере участь у розробці проекту;
 Консультант – особа, яка надає консультації, оцінки, лекції, відео-ролики
тощо.
Перша версія порталу була введена в експлуатацію 15 вересня 2014 р. з
початком реєстрації на конкурс інноваційних стартап проектів студентів ІТнапрямів підготовки «ІТ-Еврика! Україна», який проводиться в рамках проекту
TEMPUS NEFESIE з вересня 2014 року по березень 2015 року.

Рис 3. Головна сторінка порталу “Віртуальний інноваційний простір”
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Як програмну платформу для ВІС вибрано набір Apache, PHP, MySQL,
який є типовим для побудови такого класу систем. Безпосередня розробка
здійснювалася за допомогою системи керування контентом Drupal.
Висновок
Сьогодні гостро необхідні IT-фахівці, здатні керувати науковими
дослідженнями і розробками, створенням і просуванням нових продуктів і
технологій. Для цього необхідно удосконалювати освітні програми стандарту
магістрів з програмної інженерії з розвитку компетенції у сфері управління
інноваціями, дослідженнями і розробками в ІТ.
Представлений у статті інструмент – віртуальне інноваційне середовище –
надасть змогу студентам представити свої ідеї, отримати допомогу ширшого
кола спеціалістів і завжди бути не тільки учасниками, але й власне творцями
інновацій.
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