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ВУкраїні відбуваються кардинальні політичні, со�
ціальні та економічні зміни, формується нове су�

спільство, що зумовлює необхідність зростання зна�
чущості освіти і педагогічної думки. Передові досяг�
нення педагогічної науки, розроблення теоретичних
проблем навчання і виховання, підвищення якості
навчально�виховного процесу мають якнайповніше за�
довольняти потреби сучасної школи. Надання гро�
мадянам якісної освіти відповідно до сучасних запи�
тів кожної особистості та суспільства в цілому, а також
потреб інноваційного розвитку держави передбачає
підвищення уваги до науково�дослідної та експериме�
нтальної діяльності в галузі освіти [1]. Тому в Інсти�
туті інформаційних технологій і засобів навчання На�
ціональної академії педагогічних наук України (ІІТЗН
НАПН України) визначальним є створення умов для
своєчасного й ефективного впровадження наукових
здобутків в освітню практику. Здійснюється це шля�
хом організації спільних науково�дослідних лабора�
торій із закладами освіти України, реалізації науко�
вих проектів всеукраїнського рівня, проведення регі�
ональних та всеукраїнських експериментів та ін. 

Науково�експериментальна діяльність ІІТЗН
НАПН України спрямована на перевірку вірогіднос�
ті, ефективності застосування педагогічних теорій, гі�
потез, ідей, інновацій, визначених в межах тем науко�
во�дослідних робіт (НДР), а також апробації результа�
тів науково�педагогічних досліджень.

Метою проведення науково�експериментальної
роботи є:

�надання консультативної та науково�методичної до�
помоги навчальним закладам різного рівня з метою
удосконалення педагогічної роботи, підвищення
якості освіти, демократизації та гуманізації навча�
льно�виховного процесу, впровадження передових
педагогічних ідей і технологій в освітній процес;

�проведення експериментальної перевірки та впро�
вадження навчально�методичних матеріалів, роз�
роблених науковими співробітниками Інституту;

�підготовка публікацій за результатами науково�ек�
спериментальної роботи та рецензування підгото�
влених до друку навчально�методичних матеріалів;

�проведення спільних досліджень з іншими освіт�
німи установами та ін.
Науково�експериментальна робота в ІІТЗН НАПН

України проводиться за такими основними напрямами:
�дослідно�експериментальна діяльність науковців

у системі загальної середньої освіти;
�діяльність спільних науково�дослідних лабораторій;
�інформатизація діяльності установ Національної

академії педагогічних наук України.
Мета статті полягає у висвітленні змісту основ�

них напрямів науково�експериментальної діяльнос�
ті Інституту інформаційних технологій і засобів на�
вчання НАПН України у контексті реалізації співро�
бітництва з навчальними закладами і установами
освіти різних рівнів. 

Дослідно�експериментальна діяльність науковців
у системі загальної середньої освіти. Формування єди�
ного освітнього простору загальноосвітніх навчальних
закладів XXI століття спрямовано на поліпшення яко�
сті освіти в умовах розвитку інформаційного суспіль�
ства та конкурентоспроможної економіки [2]. Досягти
цієї мети можна за умови підвищення якості електро�
нних освітніх ресурсів, оволодіння педагогами інфор�
маційно�комунікаційними технологіями на рівні євро�
пейських стандартів, підготовки учнів до використан�
ня ІКТ для вирішення наукових, освітніх і життєвих,
практичних завдань, забезпечення ширшого доступу
до якісної освіти шляхом впровадження дистанційно�
го навчання, розвитку освітніх порталів, електронних
бібліотек, ресурсних центрів та ін.
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Нові вимоги до освітніх резуль�
татів і відповідні зміни в змісті й ме�
тодах навчання обумовлюють ство�
рення навчального середовища з
інноваційними характеристика�
ми: мобільністю, інтерактивністю,
вільним мережним доступом, ада�
птивністю та ін. Необхідний поте�
нціал для поліпшення навчання
закладений в сучасні Інтернет орі�
єнтовані педагогічні технології та
засоби ІКТ. Так, наприклад, завдя�
ки впровадженню в закладах осві�
ти різного рівня сучасних систем е�
дистанційного навчання створю�
ються додаткові можливості для
розширення форм організації на�
вчального процесу, залучення най�
кращих педагогічних кадрів та роз�
ширення кола учнів / студентів.

Проблема визначення та обґрун�
тування науково�методичних засад
організації середовища дистанційно�
го навчання в середніх загальноосві�
тніх навчальних закладах вивчаєть�
ся науковцями Інституту з 2009 ро�
ку. Дослідниками була висунута
гіпотеза про те, що врахування екс�
периментально визначених значень
кількісних показників системоут�
ворювальних елементів системи ди�
станційного навчання дозволяє спро�
ектувати навчальне середовище за
заданими організаційно�педагогіч�
ними вимогами. Для проведення пе�
дагогічного експерименту було здій�
снено підготовку тьюторів та учнів
шляхом навчання на очних семіна�
рах, вебінарах та дистанційних ку�
рсах. У цілому було проведено бли�

зько 100 заходів (переважно за дис�
танційною формою), залучено вчи�
телів 10 базових шкільних предме�
тів основної та старшої школи. Для
підготовки та проведення експери�
менту використані наступні ком�
п’ютерно�орієнтовані середовища:
платформи Moodle (м. Київ, м.Хар�
ків), Disted (м. Вінниця), Big Blue
Button (м. Київ), Viziq (м. Харків).

Уперше в Україні було прове�
дено широкомасштабний педаго�
гічний експеримент щодо організа�
ції дистанційного навчання в зага�
льноосвітніх навчальних закладах
із забезпеченням автоматизовано�
го збору та аналізу даних про про�
цес та результати дистанційної на�
вчальної діяльності всіх учасників
експерименту (Наказ МОН Украї�
ни від 29.12.09 р. №1231). Загаль�
на кількість учасників склала по�
над 1100 учнів та вчителів із 41 за�
гальноосвітнього навчального за�
кладу. У середовищі Moodle (рис. 1)
було розміщено 99 дистанційних
курсів. Серед них: курси для тью�
торів, курси зі шкільних предметів,
факультативні курси. Загальна кі�
лькість навчальних модулів (уро�
ків) у середовищі Disted станом на
січень 2014 р. досягла 8000, заре�
єстровано близько 200 вчителів�
розробників та понад 30 тьюторів.

Показники системоутворюваль�
них елементів систем дистанційно�
го навчання отримано як результат
системного аналізу та інструмента�
льного вимірювання значень пока�
зників навчальної діяльності учас�

ників дистанційного навчання. Фі�
ксація експериментальних даних
здійснювалась засобами платформ
дистанційного навчання (Moodle,
Disted), а результати їх опрацюван�
ня та аналізу — за допомогою спеці�
ально розроблених в Інституті про�
грамних засобів [3].

Отримані науковцями резуль�
тати експериментальної роботи ста�
ли основою для проектування сис�
тем дистанційного навчання [4].
З’ясовано, що розвиток технологій
дистанційного навчання учнів ЗНЗ
потребує подальшого системного
аналізу та врахування всіх аспек�
тів цієї технології і способів її впро�
вадження. У 2012 році після завер�
шення науково�педагогічного про�
екту «Дистанційне навчання учнів»
було розпочато Всеукраїнський екс�
перимент «Створення інформацій�
но�освітнього середовища для орга�
нізації навчального процесу з ви�
користанням технологій дистанцій�
ного навчання», що триватиме
протягом 2012–2015 рр. (Наказ
МОН України від 12.06.12 р. №684).
Наукова новизна експерименту по�
лягає в обґрунтуванні змістово�фу�
нкціональних компонентів ресур�
сних центрів дистанційної освіти;
визначенні організаційних, техно�
логічних, психолого�педагогічних
умов забезпечення використання
таких центрів для забезпечення ди�
станційної підтримки навчального
процесу в ЗНЗ. Практичне значен�
ня дослідно�експериментальної ро�
боти очікується в такому:

�можливість учнів застосовува�
ти ІКТ не тільки на уроках інфо�
рматики, а й для навчання ін�
ших шкільних предметів;

�збільшення кількості практич�
них завдань, що сприяють роз�
витку ІКТ�компетентності як уч�
нів, так і вчителів;

�можливість для вчителів�пре�
дметників удосконалити нави�
чки володіння ІКТ і підвищити
ефективність подання навчаль�
ного матеріалу;

�розроблення програми і мето�
дичних рекомендацій для підго�
товки вчителів до навчання уч�
нів за дистанційною формою;

�створення діагностичного ін�
струментарію для визначення
IKT�компетентності; 

�розроблення рекомендацій що�
до впровадження одержаних ре�
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Рис 1. Сторінка сайту дистанційного навчання на базі платформи Moodle
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зультатів у практику роботи загальноосвітніх на�
вчальних закладів України. 
Розвиток й упровадження сучасних мережних

технологій відкриває нові можливості управління й
організації навчально�виховної діяльності, що забез�
печується впровадженням «віртуальних учительсь�
ких», «віртуальних методичних кабінетів», «віртуа�
льних класів», «віртуального документообігу», ор�
ганізації самостійної роботи і факультативного на�
вчання учнів, можливості звернення до віддалених
освітніх ресурсів у режимі он�лайн [5]. 

В останні роки засоби і технології інформаційно�ко�
мунікаційних мереж отримали подальший розвиток,
зокрема, на основі концепції хмарних обчислень [6; 7].
Тенденції стрімкого розвитку хмарних сервісів стають
провідними у розв’язанні низки проблем загальної сере�
дньої освіти. Запровадження хмаро орієнтованих на�
вчальних середовищ ЗНЗ надають можливість створи�
ти віртуальні управлінські та навчальні структури, які
забезпечать не тільки необмежений доступ до електро�
нних освітніх ресурсів, а створять нові технології орга�
нізації навчальної діяльності, комунікації для тих закла�
дів, що не мають у своєму розпорядження належної ІТ�
підтримки і матеріально�технічних ресурсів [5; 8]. 

У цьому контексті наукової значущості набуває пе�
дагогічний експеримент Всеукраїнського рівня, ініці�
йований науковцями Інституту, «Хмарні сервіси в осві�
ті», що здійснюватиметься упродовж 2014–2017 рр.
(Наказ МОН України від 21.05.2014 р. №629). Мета
експерименту полягає в розробленні, обґрунтуванні та
експериментальній перевірці моделі використання хма�
ро орієнтованого навчального середовища загальноос�
вітнього навчального закладу. До участі залучено 18
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, м.Він�
ниці, м. Дніпропетровська, а також Київської, Жито�
мирської, Луганської, Сумської, Тернопільської, Хме�
льницької областей. 

Передбачається, що в результаті цього досліджен�
ня будуть створені умови для розвитку нових методів
і технологій навчання учнів, підвищення мотивації до
навчання, забезпечення розвитку ІКТ�компетентно�
сті вчителів, що, у свою чергу, призведе до позитив�
них якісних змін в організації діяльності всіх учасни�
ків навчально�виховного процесу.

Упродовж 2012–2014 рр. в Інституті виконува�
лась науково�дослідна робота «Модернізація шкіль�
ного навчального експерименту на основі Інтернет�орі�
єнтованих педагогічних технологій». Важливою іні�
ціативою в рамках підготовки до проведення експери�
ментальної частини дослідження стала локалізація
міжнародного сайту Університету Колорадо, пере�
клад та адаптування українською мовою понад 50 ін$
терактивних моделей відповідно до освітніх умов і ви�
мог Державних освітніх стандартів України, відбір
групи пілотних шкіл (загальноосвітніх, профільних,
спеціалізованих) для адаптації і дослідження особ�
ливостей упровадження моделювань в умовах Укра�
їни. Оскільки в експерименті беруть участь вчителі з
різним рівнем ІКТ�компетентності, для них було ор�
ганізоване навчання з використання Інтернет�моделю�
вань під час регулярних семінарів і через онлайнову
спільноту. Здійснюється підтримка роботи блогу
«Шкільний навчальний експеримент з сайтом Phet»
(http://ukrainepthet.blogspot.com) [9].

Експеримент триває, проте вже сьогодні знайшла
своє підтвердження гіпотеза науковців про те, що
найкращі результати, такі як розуміння фізичних
процесів, концепцій, закономірностей досягаються
у процесі навчання, коли учням перед виконанням за�
вдання з використанням Інтернет�моделювань поста�
влені ключові, сутнісні запитання, без докладних ін�
струкцій, і вони мають можливість обговорити ці за�
питання та сформулювати власні. Це стимулює учнів
до роздумів і формування знань [10]. 

Нові шляхи розв’язання проблеми впровадження
ІКТ в систему управління загальноосвітніми навчаль$
ними закладами знайдено під час експериментально�
го дослідження, що виконувалось у рамках НДР «Фо�
рмування інформаційно�комунікаційних компетентно�
стей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в
освіті». Було здійснено аналіз основних дефініцій та те�
оретико�методологічних підходів використання ІКТ в
управлінській сфері, виокремлено організаційно�пе�
дагогічні умови створення ІКТ�середовища, призна�
ченого для управління якістю освіти в ЗНЗ; розробле�
но та експериментально перевірено ефективність від�
повідної моделі. Експериментальна робота й упрова�
дження її результатів здійснювалось на базі 7
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва,
м. Черкас, м. Дніпропетровська, м. Львова. До участі
в експерименті було залучено 22 керівники шкіл, 554
вчителі, 1200 учнів, загалом — 1776 осіб. Педагогічний
експеримент мав системний характер з усіма його озна�
ками: цілеспрямованістю, поліструктурністю, варіати�
вністю, керованістю, критеріальністю тощо. Отрима�
ні результати експериментального дослідження дозво�
лили зробити висновок про те, що якість освіти в окре�
мому навчальному закладі може бути суттєво
покращена за рахунок педагогічно доцільної, науково
обґрунтованої реалізації моделі використання інформа�
ційно�комунікаційних технологій управління якістю
освіти, на основі чого надано відповідні науково�мето�
дичні рекомендації керівникам ЗНЗ [11].

Дослідно�експериментальна робота колективу ІІТЗН
НАПН України планується з урахуванням сучасних
освітніх трендів. Так, під час виконання фундамента�
льного дослідження щодо організації та функціону�
вання мережі ресурсних центрів дистанційної освіти за�
гальноосвітніх навчальних закладів [12] було визначе�
но недостатній рівень розроблення науково�методичних
засад формування інформаційно�освітнього середови�
ща навчання, а також психолого�педагогічного обґру�
нтування використання технологій електронних со�
ціальних мереж. Недостатньо досліджена проблема
використання засобів розробника веб�сервісів для ство�
рення в соціальних мережах експериментального ін�
струментарію інформаційно�освітнього середовища.
Соціальні мережі стали невід’ємним складником сере�
довища життєдіяльності людини, мають значний по�
тенціал з точки зору організації навчання, який вико�
ристовується дуже обмежено. Природно, що дослі�
дження формування інформаційно�освітнього середо�
вища навчання на основі технологій електронних
соціальних мереж є логічним продовженням викона�
них наукових досліджень та завданням наступних пе�
дагогічних дослідницьких пошуків.

Діяльність спільних науково�дослідних лабораторій.
Важливим напрямом діяльності Інституту інформа�



ційних технологій і засобів навчання НАПН України є
наукова співпраця з вищими навчальними закладами.
Наразі стрімке удосконалення нових технологічних за�
собів, програмних засобів, мережного апаратно�програ�
много забезпечення навчального призначення зумовлює
процеси трансформацій у суспільстві, які торкаються як
цілей освіти, змісту та організаційних форм, техноло�
гій підтримування електронного навчання, так і взає�
модію науки, технологій і виробництва. 

Тому актуальним завданням є розвиток навчально�
наукового середовища освітніх установ України з ура�
хуванням останніх досягнень у сфері науково�технічно�
го прогресу. Одним з можливих шляхів реалізації є ор�
ганізація співпраці між науково�дослідними установа�
ми й університетським сектором, організація спільних
науково�дослідних лабораторій у межах угод про спів�
робітництво з метою впровадження результатів науко�
вих досліджень, залучення представників навчальних
закладів до науково�дослідної роботи, підвищення яко�
сті підготовки науково�педагогічних кадрів, заохочен�
ня участі у розробленні спільних проектів галузевого,
національного та міжнародного рівнів [13; 14]. 

Створення спільних науково�дослідних лабораторій
сприяє поширенню досвіду про організацію та резуль�
тати роботи; проведенню спільних всеукраїнських і
міжнародних заходів; покращенню механізмів органі�
зації впровадження результатів НДР; подоланню мо�
жливого розриву між проведенням фундаментальних
наукових досліджень та їх практичним використанням.

В Інституті інформаційних технологій і засобів на�
вчання НАПН України у межах угод діють спільні на�
уково�дослідні лабораторії з Вінницьким державним
педагогічним університетом імені Михайла Коцюбин�
ського, Херсонським державним університетом, Кри�
ворізьким національним університетом, Тернопільсь�
ким національним педагогічним університетом іме�
ні В. Гнатюка. Тематика досліджень, що здійснюють�
ся в межах діяльності лабораторій, охоплює актуальні
проблеми упровадження й використання ІКТ в науко�
вій і навчальній діяльності, апробації та експертизи
якості електронних освітніх ресурсів[15], потенціалу й
перспектив впровадження хмарних обчислень в освіту.

Зокрема, проблеми забезпечення якості елект$
ронних освітніх ресурсів (ЕОР), їх апробації та експе�
ртизи досліджуються спільно з науково�дослідною
лабораторією Херсонського державного університету
(з 2011 р.). Здійснюється аналіз стану розробленості
проблеми управління якістю інформаційно�освітніх
ресурсів, що забезпечує підвищення якості дистанцій�
ного навчання у ВНЗ, досвіду впровадження мето�
дик оцінювання та технологій моніторингу дистанцій�
ного навчання; ведеться робота з розроблення й нау�
кового обґрунтування системи вимог до створення та
використання системи управління якістю ЕОР у ви�
щих навчальних закладах України [15]. 

Так, за програмою спільної науково�дослідної ро�
боти, Херсонський державний університет затвер�
джено в якості експериментальної бази для прове�
дення дослідження з визначення та експерименталь�
ної перевірки дидактичних вимог і методики оціню�
вання якості електронних освітніх ресурсів у
навчально�виховному процесі пілотних ЗНЗ (Херсон�
ського фізико�технічного ліцею, навчально�виховно�
го комплексу «Школа гуманітарної праці» Херсонсь�

кої обласної ради, Херсонського академічного ліцею
імені О. В. Мішукова, Херсонської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №30). Основ�
ними задачами експериментальної роботи спільної
науково�дослідної лабораторії, серед іншого, є: розро�
блення критеріїв якості ЕОР та їх моніторинг, експе�
риментальна перевірка ефективності застосування
ЕОР, узагальнення та розроблення рекомендацій з
використання методики оцінювання якості ЕОР у на�
вчально�виховному процесі [14].

Передбачуваний соціальний ефект від досліджен�
ня полягає в тому, що його результати сприятимуть
модернізації навчально�наукового середовища освіт�
ніх закладів, підвищенню якості засобів інформацій�
но�комунікаційних технологій, ефективності впро�
вадження хмарних технологій у навчальний процес,
широкому використанню електронних освітніх ре�
сурсів, підвищенню якості організації і проведення на�
вчальної і науково�експериментальної діяльності [15].

Окрім цього, результатом співпраці з науково�дослі�
дною лабораторією Херсонського державного універси�
тету стало проведення щорічного міжнародного семіна�
ру «Методи і ресурси дистанційного навчання» в рам�
ках Міжнародної науково�практичної конференції«ІКТ
в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: ін�
теграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI).
Тематика заходу охоплює актуальні дидактичні, ме�
тодичні, технічні й технологічні проблеми дистанційної
освіти та забезпечення якості ІКТ для електронного на�
вчання, проектування, розроблення і використання
електронних засобів і навчальних ресурсів, педагогіч�
ні інновації в дистанційному навчанні, досвід реаліза�
ції змішаного й мобільного навчання, масових відкри�
тих курсів, що мають перспективу розвитку в Україні
та у світі в цілому.

З метою координування та розвитку досліджень з
питань хмарних обчислень в освіті у 2012 році створе�
но спільну науково�дослідну лабораторію Інституту ін�
формаційних технологій і засобів навчання НАПН
України і Криворізького національного університету.
Головною метою діяльності лабораторії є організація
та проведення методологічних і експериментальних
досліджень проблем застосування інноваційних тех�
нологій навчання з використанням хмарних обчислень
в освітньому процесі та у підготовці кадрів [8]. 

Основними завданнями лабораторії визначено роз�
роблення, апробацію, експериментальне впроваджен�
ня та експертизу засобів і сервісів хмарних технологій
навчального призначення. У межах спільної діяльно�
сті розроблено електронні ресурси: сайт науково�дослі�
дної лабораторії (http://cc.ktu.edu.ua/); науково�нав�
чальну хмару відділу хмаро орієнтованих систем інфо�
рматизації освіти ІІТЗН НАПН України (https://
school11�public.sharepoint.com/), що використовуєть�
ся для організації спільної діяльності і обміну ресурса�
ми; хмаро�орієнтоване науково�навчальне середови�
ще лабораторії (http:// owncloud.ccjournals.eu/), що
наразі знаходиться в режимі тестування. Окрім цього,
започатковано щомісячний науково�методичний се�
мінар лабораторії хмарних обчислень в освіті; прово�
дяться щорічні опитування стану розвитку і викорис�
тання хмарних технологій у навчальних закладах [8].

Унікальним досвідом роботи є використання систе�
ми OwnCloud — програмного забезпечення з відкритим
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кодом, призначеного для розроб�
лення, модифікації специфічних
додатків, потрібних для організації
науково�методичних та навчально�
наукових досліджень. 

У межах діяльності лабораторії
традиційно проводиться щорічний
міжнародний семінар «Хмарні тех�
нології в освіті». Протягом останніх
трьох років у семінарі взяли участь
представники більш як 50 навчаль�
них закладів з понад 20 міст Украї�
ни, а також зарубіжних країн — Ав�
стралії, Росії, США. Найкращі нау�
кові праці учасників семінару розмі�
щено на сайті семінару (http://
cc.ktu.edu.ua/ report.html).

Діяльність спільної науково�до�
слідної лабораторії з проблем вико$
ристання інформаційних техноло$
гій в освіті (з Вінницьким держав�
ним педагогічним університетом
імені Михайла Коцюбинського
(ВДПУ)), її проблематика «Форму�
вання освітнього інформаційного
середовища для підготовки квалі�
фікованих робітників у ПТНЗ» тіс�
но пов’язана з дослідженнями різ�
них структурних підрозділів Інсти�
туту (рис. 2).

Завдання, що виконують нау�
ковці університету та академічної
установи, мають комплексний ха�
рактер та взаємопов’язані між со�
бою (табл. 1).

Таким чином, спільна діяльність
науково�дослідних установ та ви�
щих навчальних закладів шляхом
організації спільних науково�дослі�
дних лабораторій сприяє узгоджен�
ню напрямів досліджень, які спря�
мовуються на ту педагогічну про�
блематику, потреба у вирішенні якої
наразі є актуальною для ВНЗ. Вод�
ночас це сприяє покращенню меха�
нізмів упровадження результатів
НДР, адже процеси підготовки нау�
ково�педагогічних кадрів проходять
у тісній співпраці науковців і ви�
кладачів, у взаємозв’язку навчаль�
ного процесу та наукових дослі�
джень. Такий підхід є досить перс�
пективним і може сприяти розвит�
ку автономії університетів, на який
спрямовано сучасні підходи до рефо�
рмування вищої освіти, що узгоджу�
ється з прийняттям нової редакції
Закону про вищу освіту [16]. 

Інформатизація діяльності
установ Національної академії пе�
дагогічних наук України. Завдан�
ня інформатизації наукової діяль�
ності здійснюються в ІІТЗН НАПН
України шляхом виконання від�

повідних науково�дослідних робіт,
експериментальних досліджень та
впровадження їх результатів, що
охоплює такі напрями:

�створення репрезентативного
представництва наукової уста�
нови в глобальному інформа�
ційному середовищі;

�формування корпоративного ін�
формаційного середовища, в
якому здійснюється наукова ді�
яльність. 
Важливим внеском у справу ін�

форматизації НАПН України ста�
ли практичні результати науково�
дослідної роботи Інституту щодо
розробки науково�організаційних
основ та проектування програмно�
технічних засобів електронної біб�
ліотеки. У 2011 р. була введена в
дію електронна бібліотека НАПН
України на базі системи EPrints
(http://lib.iitta.gov.ua) [17]. Ста�
ном на травень 2015 року до біблі�
отеки внесено понад 6000 повно�
текстових електронних ресурсів.

Експериментальним шляхом під�
тверджено, що для моніторингу ко�
жного етапу впровадження резуль�
татів тематичних науково�дослідних

робіт з наявних та поширених веб�
орієнтованих сервісів і ресурсів мож�
на дібрати та рекомендувати для мо�
ніторингу оприлюднення результа�
тів НДР відкриті електронні архіви.
В Інституті моніторинг використан�
ня ресурсів мережі електронних бі�
бліотек проводиться за допомогою
сервісу Google Analytics та статис�
тичного пакету IRstats.

Формування корпоративного ін�
формаційного середовища, в якому
здійснюється наукова діяльність,по�
лягає в інтеграції вище згаданих ін�
формаційних ресурсів, а саме: Інтер�
нет порталу, сайтів наукових уста�
нов, електронної бібліотеки та елек�
тронних фахових видань НАПН
України, в межах корпоративної ін�
формаційної системи, базовим скла�
дником якої є інформаційна систе$
ма «Наукові дослідження: плану$
вання, контроль, моніторинг»(далі
— ІС «Наукові дослідження»). 

ІС «Наукові дослідження» була
створена з метою впровадження
засобів та такої технології докуме�
нтального супроводу НДР, яка до�
зволить скоротити непродуктивні
трудові та матеріальні витрати за

Рис 2. Зв’язок проблематики лабораторії та Інституту

Формування освітнього
інформаційного середовища для
підготовки кваліфікованих
робітників у ПТНЗ (ВДПУ)

Методологія проектування мережі
ресурсних центрів дистанційної
освіти загальноосвітніх навчальних
закладів (ІІТЗН)

Розробити методику і засоби
моніторингу та діагностики рівня ІКТ
компетентності вчителів та учнів.

Розробити методику дистанційного
моніторингу та діагностики рівня ІКТ
компетентності вчителів та учнів.

Розробити методику збору та
накопичення поточних та
експериментальних даних про процес
та результати навчальної діяльності у
освітньому інформаційному
середовищі для ПТНЗ.

Розробити методику збору та
накопичення поточних та
експериментальних даних про процес
та результати навчальної діяльності у
дистанційній формі при використанні
РЦДО.

Таблиця 1



рахунок автоматизації рутинних операцій на всіх ета�
пах життєвого циклу документів. Ця система забез�
печує автоматизацію документального супроводу всіх
етапів життєвого циклу науково�дослідних робіт, пла�
нування, контролю та моніторингу наукових дослі�
джень через корпоративний портал, розміщений за ад�
ресою planning.edu�ua.net.

Висновки.Отже, підтримування освітнього процесу
на сучасному технологічному рівні, активізація пошу�
ку перспективних інноваційних технологій і педагогі�
чно обґрунтованих шляхів їх впровадження є основ�
ним завданням сьогодення. Упродовж 15 років Інститут
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України здійснює науково�дослідну роботу, спрямова�
ну на розв’язання актуальних проблем створення, впро�
вадження і використання ІКТ в освіті, побудови та роз�
витку комп’ютерно орієнтованого навчального середо�
вища систем відкритої освіти й електронного дистанцій�
ного навчання, електронних освітніх ресурсів,
управління та підтримування наукових досліджень. 

Результати НДР, що здійснюються в Інституті,
визначають мету, зміст, форми й методи навчання та
підготовки підростаючого покоління до життя і пра�
ці, сприяють формуванню й розвитку навичок, ак�
туальних в умовах становлення інформаційного сус�
пільства, розвитку й удосконаленню національної
освіти. Упровадження в практику результатів дослі�
джень передбачає охоплення широкого загалу учнів
інноваційними методиками навчання, створення
практичних рекомендацій щодо застосування перспе�
ктивних ІКТ для педагогічних, науково�педагогіч�
них і наукових працівників.
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