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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Сучасна система освіти все більше набуває 

якостей мобільності та відкритості: 1) розвиток комунікацій приводить до розмиття 
границь між державами та глобалізації ринку праці за рахунок підвищення соціаль-
ної мобільності; 2) уніфікація систем освіти різних країн, зумовлена зростаючою по-
требою у підготовці фахівців для глобалізованого світу, приводять до підвищення 
навчальної мобільності; 3) зростання соціальних стандартів, що вимагає широкої ін-
клюзії осіб з особливими потребами у навчальний процес та виробничу діяльність; 
4) швидкість змін змістового наповнення навчальних дисциплін, зумовлене швид-
кою зміною виробничих технологій, вимагає переходу від старої парадигми «на-
вчання на все життя» до нової – «навчання протягом всього життя» та забезпечення 
професійної мобільності; 5) поширення концепції Open Source з програмного забез-
печення на навчальні матеріали приводить до виникнення відкритих, вільно поши-
рюваних навчальних курсів. 

У Кейптаунській декларації відкритої освіти («Відкриваючи майбутнє відкри-
тим освітнім ресурсам») та рішеннях Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з вищої 
освіти 2009 р. підкреслюється, що формування компетентностей ХХІ століття мож-
ливе при комплексному застосуванні відкритої та дистанційної освіти і засобів ін-
формаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що створюють умови для мобільності 
та широкого доступу до якісної освіти (зокрема, на основі відкритих освітніх ресур-
сів). Технологічною основою вказаних тенденцій є сучасні ІКТ навчання, серед яких 
провідне місце посідають технології електронного, дистанційного та мобільного на-
вчання. Відкритість освіти пов’язана, насамперед, з вільним доступом всіх суб’єктів 
навчання до засобів ІКТ, за допомогою яких відбувається вільний доступ до навча-
льних матеріалів та вільний доступ до освіти в цілому. У дослідженнях В. Ю. Бико-
ва показано, що застосування ІКТ для реалізації відкритої освіти сприяє реалізації 
навчальної та професійної мобільності, індивідуалізації освітніх траєкторій, реаліза-
ції інклюзивної та андрагогічної освіти. ІКТ мережного навчання мають забезпечу-
вати відкритий доступ не лише до традиційних навчальних матеріалів у вигляді на-
вчальних посібників, підручників тощо, а й до навчального лабораторного облад-
нання – як безпосередньо, через віддалене управління, так й опосередковано, через 
застосування віртуальних лабораторій. Аналіз сучасних засобів ІКТ відкритої освіти 
показав, що найбільш універсальними серед них є відкриті системи управління на-
вчанням, спільними властивостями яких є: відкритість програмного коду та процесу 
розробки; апаратна та програмна мобільність; підтримка педагогічних технологій 
електронного, дистанційного та мобільного навчання. 

Застосування відкритих систем управління навчанням створює умови для на-
дання процесу навчання якості неперервності шляхом технологічної інтеграції ауди-
торної та позааудиторної роботи у систему комбінованого навчання, різні аспекти 
якого розглядали Дж. Берсін, В. Ю. Гнезділов, П. Джонс, Р. Кертіс, Т. І. Коваль, 
А. Рейд-Янг, Є. М. Смирнова-Трибульска, Б. І. Шуневич та ін. Зокрема, у дослі-
дженнях Н. В. Рашевської, А. Хейнце, С. В. Шокалюк підкреслюється, що найвища 
ефективність комбінованого навчання досягається тоді, коли засоби ІКТ комбінова-
ного навчання виступають також у якості об’єкта вивчення: у середній школі – при 
навчанні інформатики, у вищій – при підготовці бакалаврів програмної інженерії, 
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попит на яких не лише постійно зростає, а й є суспільно зумовленим. 
Концепція державної цільової науково-технічної та економічної програми роз-

витку індустрії програмної продукції України на 2012-2014 роки вказує, що завдяки 
своїм особливостям програмна інженерія перебуває в центрі процесів глобалізації 
світової економіки, а розвиток індустрії інформаційних технологій та програмного 
забезпечення стає пріоритетом стратегічного розвитку України та важливим показ-
ником загального стану економіки держави. Стаття 1 проекту Закону «Про економі-
чний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індуст-
рії програмної продукції» серед видів господарської діяльності у сфері індустрії 
програмної продукції окремо виділяє розроблення системних пакетів програм. 

У «Великій хартії університетів» наголошується, що відкритість освіти перед-
бачає дбайливе ставлення до надбань кожної освітньої системи. Приєднавшись до 
Болонського процесу, система освіти України продовжує зберігати й свої кращі над-
бання, до яких відносяться, насамперед, наступні її особливості: а) навчання як в 
мобільних групах, так й у групах із фіксованим складом; б) наступність та ступене-
вість не лише у процесі навчання у ВНЗ, а й у системі «школа – коледж – універси-
тет»; в) безпосереднє відображення курикулуму у навчальному розкладі. Огляд від-
критих систем управління навчанням показує, що повною мірою в жодній з них вка-
зані особливості не враховані. Відкритість цих систем надає можливість їх модифі-
кації з метою урахування особливостей вітчизняної системи освіти, проте внесення 
відповідних змін може вимагати перебудови ядра вказаних систем. 

Вищевикладене дає підстави зробити висновок про те, що існує ряд протиріч: 
між державним та соціальним замовленням на підготовку фахівців з інформаційних 
технологій, потенціалом комбінованого навчання бакалаврів програмної інженерії, 
необхідністю урахування особливостей організації навчального процесу у вищій 
школі України в системах управління навчанням, з одного боку, та відсутністю ме-
тодики використання вітчизняних систем управління комбінованим навчанням ба-
калаврів програмної інженерії, з іншого, породжують суспільно значущу проблему, 
що обумовила вибір теми дослідження: «Система «Агапа» як засіб навчання сис-
темного програмування бакалаврів програмної інженерії». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація ви-
конана в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України від-
повідно до плану науково-дослідної роботи відділу електронних інформаційних ре-
сурсів і мережних технологій. Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні 
Вченої ради Криворізького металургійного факультету Національної металургійної 
академії України 24 травня 2010 року (протокол №8), узгоджена в Міжвідомчій раді 
з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 
при НАПН України 14 червня 2011 року (протокол №6) і перезатверджена в узго-
дженому формулюванні на засіданні Вченої ради Інституту інформаційних техноло-
гій і засобів навчання НАПН України 25 листопада 2011 року (протокол №10). 

Об’єкт дослідження – процес навчання системного програмування бакалаврів 
програмної інженерії. 

Предмет дослідження – методика використання системи «Агапа» як засобу 
комбінованого навчання бакалаврів програмної інженерії. 
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Мета дослідження – розробити методику використання системи «Агапа» у 
комбінованому навчанні системного програмування бакалаврів програмної інжене-
рії. 

Гіпотеза дослідження – організація навчального процесу з системного про-
грамування за моделлю комбінованого навчання з використанням системи «Агапа» 
сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень бакалаврів програмної інжене-
рії. 

У відповідності до об’єкта, предмета, мети та гіпотези дослідження були по-
ставлені наступні завдання: 

1. Провести теоретичний аналіз проблеми організації комбінованого навчання 
у вищій школі з метою розробки моделі організації комбінованого навчання у ВНЗ. 

2. Виділити засоби інформаційно-комунікаційних технологій, використання 
яких спрямоване на реалізацію комбінованого навчання бакалаврів програмної ін-
женерії. 

3. Розробити на основі системи «Агапа» систему управління комбінованим на-
вчанням та визначити її особливості як засобу навчання системного програмування 
бакалаврів програмної інженерії. 

4. Розробити модель використання системи «Агапа» у комбінованому навчан-
ні системного програмування бакалаврів програмної інженерії. 

5. Розробити методику використання системи «Агапа» у процесі комбіновано-
го навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії та експе-
риментально перевірити її ефективність. 

Теоретично-методологічну основу дослідження становлять положення про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (А. М. Алексюк, 
С. І. Архангельський), про підготовку фахівців з програмної інженерії (М. М. Гла-
дишева, А. О. Ричкова, З. С. Сейдаметова, О. В. Співаковський, Ю. В. Триус, 
Т. М. Шалкіна), про комбіноване навчання (Дж. Берсін, В. Ю. Биков, К. Дж. Бонк, 
М. І. Жалдак, В. М. Кухаренко, Н. В. Рашевська, Є. М. Смирнова-Трибульська, 
А. Хейнце, С. В. Шокалюк, Б. І. Шуневич), про розробку систем управління навчан-
ням (В. Ю. Биков, С. А. Раков, О. В. Співаковський, Ю. В. Триус, П. І. Федорук). 

Методи дослідження. На різних етапах наукового пошуку використано осно-
вні методи наукового пізнання: теоретичні – вивчення, узагальнення, систематиза-
ція науково-методичної та психолого-педагогічної літератури з проблеми дослі-
дження, аналіз чинних стандартів вищої освіти, навчальних програм, підручників і 
навчальних посібників, сучасних ІКТ комбінованого навчання – для виділення тео-
ретичних засад дослідження; емпіричні – діагностичні (цілеспрямовані педагогічні 
спостереження, бесіди з викладачами та студентами, анкетування, аналіз досвіду ро-
боти викладачів) – для констатування стану розв’язання проблеми; експерименталь-
ні (констатувальний та формувальний етапи педагогічного експерименту) з метою 
апробації запропонованої методики та експериментального впровадження в практи-
ку вищих навчальних закладів основних положень дослідження; статистичні – для 
кількісного та якісного аналізу результатів навчання за розробленою методикою. 

Дослідження здійснювалось впродовж 2000–2011 р.р. і охопило три етапи на-
уково-педагогічного пошуку. 

На аналітико-констатувальному етапі (2000–2004 р.р.) була розроблена про-
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грама дослідження, що включала визначення вихідних теоретичних позицій, цілі 
експериментальної роботи і визначення завдань, конкретизацію об’єкту і предмету 
дослідження, виділення етапів і визначення термінів роботи. Була проаналізована 
науково-методична література з ІКТ; досвід підготовки фахівців з програмної інже-
нерії (комп’ютерних наук); проводились заняття з системного програмування на 
денній та заочній формі навчання, розроблялися, перевірялися і удосконалювалися 
програми навчання, віртуальні лабораторії з операційних систем та системного про-
грамного забезпечення; вивчалися сучасні вітчизняні і зарубіжні методи викорис-
тання технологій дистанційного навчання у підготовці бакалаврів програмної інже-
нерії; проводився теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого-
педагогічної літератури для з’ясування ступеня вивченості і розробленості проблеми 
та констатувальний етап педагогічного експерименту. Це дало можливість визначи-
ти актуальність дослідження та сформулювати його гіпотезу. 

На пошуковому етапі (2005–2009 р.р.) була розроблена система управління 
навчанням «Агапа», методичні матеріали, що стосуються використання системи 
«Агапа» у процесі підготовки та перепідготовки фахівців, освітні портали ряду уні-
верситетів, модулі для підтримки навчання системного програмування та методику 
використання системи «Агапа» у комбінованому навчанні системного програмуван-
ня бакалаврів програмної інженерії. 

На формувально-узагальнювальному етапі (2010–2011 р.р.) проведено форму-
вальний етап педагогічного експерименту; проаналізовано, опрацьовано та узагаль-
нено одержані результати експериментальної роботи; сформульовані загальні ви-
сновки та визначено перспективи подальшого вивчення проблеми. 

Експериментальною базою дослідження на різних етапах педагогічного ек-
сперименту виступали Криворізький технічний університет, Криворізький металур-
гійний факультет Національної металургійної академії України, Запорізький інсти-
тут економіки та інформаційних технологій, Криворізький інститут Кременчуцького 
університету економіки, інформаційних технологій і управління. Загальна кількість 
учасників експерименту – 626 студентів. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає в 
тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально переві-
рено модель використання системи управління навчанням для організації комбіно-
ваного навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії; уточ-
нено поняття комбінованого навчання; удосконалено модель організації комбінова-
ного навчання у ВНЗ з використанням системи управління навчанням; дістала по-
дальший розвиток модель освітньо-наукового інформаційного порталу ВНЗ. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 
полягає в тому, що розроблено: 

– систему управління навчанням «Агапа», інструкції адміністратора системи, 
викладача та студента, методичні рекомендації з організації навчального процесу з 
використанням системи «Агапа»; 

– методику використання системи «Агапа» у комбінованому навчанні систем-
ного програмування бакалаврів програмної інженерії; 

– структуру типового освітнього порталу на основі системи «Агапа» та уведе-
но в експлуатацію освітній портал Криворізького національного університету (ре-
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жим доступу: http://op.ktu.edu.ua). 
Розроблена система «Агапа» може бути використана також для організації на-

вчального процесу за дистанційною формою навчання, у післядипломній освіті, для 
інформаційного забезпечення процесу виробничого та корпоративного навчання. 

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Криворізького 
металургійного факультету Національної металургійної академії України (довідка 
№742 від 20.09.2011 р.), Криворізького технічного університету (довідка №01/40-
1162 від 22.09.2011 р.), Криворізького інституту Кременчуцького університету еко-
номіки, інформаційних технологій і управління (довідка №24 від 30.09.2011), Запо-
різького інституту економіки та інформаційних технологій (довідка №246 від 
27.09.2011), Тернопільського національного економічного університету (довідка 
№126-04/2107 від 06.10.2011), Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка (довідка № 1/4521 від 27.12.2011) та на підприємствах ПрАТ «ІНТЕР-
КОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ» (довідка №790 від 25.10.2011), ТОВ «АВ-
Консалтинг» (довідка №198/2 від 31.10.2011), ПАО «Хайдельбергцемент Україна», 
ДП «Дніпропетровський метрополітен» (довідка №143 від 10.11.2011). 

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, авто-
ром розроблені комп’ютерні навчальні системи з дисциплін «Технічна механіка» 
[16], «Теорія операційних систем» [11]; запропонована концепція віртуальних лабо-
раторій у процесі навчання курсу «Теорія операційних систем» [12]; розроблені про-
грамні навчально-лабораторні комплекси для системи відкритої освіти [17; 19]; роз-
роблені принципи організації освітньо-наукового інформаційного порталу універси-
тету на основі системи «Агапа» [23; 28; 31]; запропоновані шляхи підвищення ефек-
тивності навчального процесу засобами технологій дистанційного навчання та хма-
рних обчислень [5; 24; 30; 33]; розроблені програмні засоби розподіленої локалізації 
програмного забезпечення [32]; розроблені ключові модулі системи «Агапа» [35]; 
розроблена модель комбінованого навчання у ВНЗ [15]. У спільних статтях автору 
належить постановка проблем, безпосередня участь у проведенні досліджень, фор-
мулювання їх основних результатів і здійснення загальної редакції. Автором визна-
чено теми і зміст доповідей на наукових конференціях, здійснено їх оприлюднення. 

Вірогідність результатів дослідження обумовлена: теоретичною обґрунто-
ваністю вихідних положень дослідження; застосуванням комплексу методів педаго-
гічного дослідження, адекватних його предмету, меті та завданням; розробкою педа-
гогічно виваженого програмного забезпечення; різнобічною апробацією основних 
положень дисертації; тривалим педагогічним експериментом, результатами його 
статистичного опрацювання та впровадженням розроблених автором компонентів 
методики використання системи «Агапа» у навчальний процес ряду ВНЗ України 
III–IV рівнів акредитації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослі-
дження доповідались та обговорювались на наукових конференціях різного рівня: 
міжнародних – «Нові інформаційні технології в навчальних закладах України» 
(м. Одеса, 2005 р.); VI конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних 
дисциплін у вищій школі» (м. Кривий Ріг, 2006 р.); І, ІІ конференції «Modern (e-) 
Learning» (м. Варна, 2006, 2007 р.р.); ІІ конференції «Інформаційні технології в нау-
кових дослідженнях і навчальному процесі» (м. Луганськ, 2006 р.); ІІ конференції 
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«Розвиток наукових досліджень 2006» (м. Полтава, 2006 р.); 5-ій конференції ICETA 
2007 (5-th International Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applica-
tions) (м. Стара Лесна, 2007); VIII, IX конференціях «Новітні комп’ютерні техноло-
гії» (м. Київ-Севастополь, 2010, 2011 р.р.); «Інноваційні технології управління ком-
петентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія» 
(м. Кам’янець-Подільський, 2011 р.); «Дистанційна освіта України. Інформаційне 
освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні 
та психолого-педагогічні аспекти» (м. Харків, 2011 р.); всеукраїнських – ІІ конфере-
нції «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках» 
(м. Кривий Ріг, 2000 р.); «Теорія та методика навчання математики, фізики, інфор-
матики» (м. Кривий Ріг, 2001 р.); «Теорія та методика навчання фундаментальних 
дисциплін у вищій технічній школі» (м. Кривий Ріг, 2003 р.); IV конференції «Теорія 
та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» (м. Кривий Ріг, 
2004 р.); «Проблеми розробки та впровадження комп’ютерно-орієнтованих засобів 
навчання» (м. Біла Церква, 2006 р.); семінарі «Інформаційні технології в навчально-
му процесі» (м. Одеса, 2007 р.); VІI конференції «Комп’ютерне моделювання та ін-
формаційні технології в науці, економіці та освіті» (м. Кривий Ріг, 2007 р.); «Особ-
ливості впровадження нових форм навчання у вищих навчальних закладах» (м. Кри-
вий Ріг, 2007 р.); VІІІ конференції «Кредитно-модульна система підготовки фахівців 
для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи» (м. Рівне, 2007 р.); ІV кон-
ференції «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» (м. Умань, 2011 р.); 
міжвузівських – «Проблеми регіональної підготовки спеціалістів» (м. Кривий Ріг, 
2000 р.); «Проблеми практичної гуманізації навчально-виховного процесу (м. Кри-
вий Ріг, 2001 р.); «Проблеми ступеневої підготовки фахівців у контексті Болонської 
угоди» (м. Кривий Ріг, 2004 р.); «Проблеми підготовки фахівців з напряму "Інжене-
рна механіка"» (м. Кривий Ріг, 2006 р.); «Актуальні питання підготовки фахівців у 
контексті Болонського процесу» (м. Кривий Ріг, 2007 р.). 

Матеріали і результати дослідження обговорювалися на засіданнях і семінарах 
кафедри моделювання та програмного забезпечення Криворізького технічного уні-
верситету (2007–2011 р.р.), кафедри фундаментальних дисциплін Криворізького ме-
талургійного факультету Національної металургійної академії України (2010–
2011 р.р.), кафедри технічної кібернетики Криворізького інституту Кременчуцького 
університету економіки, інформаційних технологій і управління (2010–2011 р.р.), 
наукового семінару кафедри комп’ютерних технологій Черкаського державного 
технологічного університету (2012 р.), міжвузівському науково-практичному семі-
нарі «Впровадження технологій дистанційного навчання в практику вищих навчаль-
них закладів» Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана (2008–2009 р.р.), Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Систе-
ми навчання і освіти в комп’ютерно-орієнтованому середовищі» Інституту інформа-
ційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, 2012 р.), а також ап-
робовані шляхом публікацій. 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 35 працях 
(18,88 д. а., особистий внесок – 17,54 д. а.), серед них 4 одноосібні навчально-
методичні посібники (10,5 д. а.), 4 статті у наукових фахових виданнях (2,86 д. а., 
особистий внесок – 2,74 д. а.), з яких – 3 одноосібні, 7 статей в інших наукових ви-
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даннях (1,82 д. а., особистий внесок – 1,33 д. а.), 19 статей та тез доповідей у матері-
алах конференцій (3,7 д. а., особистий внесок – 2,75 д. а.), 1 авторське свідоцтво. 

Структура роботи. Структура дисертації і логічне подання матеріалу відо-
бражає послідовність розв’язання завдань дослідження. Дисертація складається з 
переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, вступу, 3 роз-
ділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 
312 сторінок, з них 193 сторінки основного тексту. Робота містить 21 таблицю та 
90 рисунків, розміщених на 61 сторінці. Список використаних джерел становить 
255 найменувань, серед яких 100 – іноземними мовами. Додатки розміщено на 83 
сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; показано зв’язок робо-

ти з науковими програмами, планами, темами; визначено об’єкт, предмет, мету, гі-
потезу, завдання, теоретико-методологічну основу та методи дослідження; висвітле-
но етапи науково-педагогічного пошуку; охарактеризовано експериментальну базу 
дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення резуль-
татів дослідження, особистий внесок автора в працях, опублікованих у співавторст-
ві; охарактеризовано вірогідність, апробацію та впровадження результатів дослі-
дження. 

У першому розділі «Теоретичні основи розробки системи управління ком-
бінованим навчанням системного програмування» проведено теоретичний аналіз 
проблеми організації комбінованого навчання у вищій школі, уточнено поняття 
комбінованого навчання, побудована модель комбінованого навчання, визначено 
вимоги до організації комбінованого навчання, виділені засоби ІКТ, спрямованих на 
реалізацію комбінованого навчання бакалаврів програмної інженерії, сформульова-
но вимоги до системи управління комбінованим навчанням, розкрито етапи проек-
тування та реалізації такої системи, визначено місце та функції системного програ-
мування в підготовці бакалаврів програмної інженерії. 

Аналіз застосування синхронних (спільна спеціально організована навчальна 
діяльність у визначений час у визначеному місці) та асинхронних (індивідуальна на-
вчальна діяльність, що має бути виконана за певний час) форм організації навчання 
показує, що у процесі навчання вони комбінуються: так, провідна синхронна форма 
– лекція – у підготовці фахівців з програмної інженерії супроводжується синхро-
нною (фронтальною), синхронно-асинхронною (груповою) та асинхронною (групо-
вою) лабораторною роботою. При цьому найвищий ступінь асинхронності (та, від-
повідно, найбільшу частину самостійної роботи) традиційно мають дистанційне та 
мобільне навчання. 

Отже, маємо два взаємопов’язані та взаємообумовлені процеси: з одного боку, 
впровадження технологій електронного, дистанційного та мобільного навчання у 
аудиторне навчання дозволяє комп’ютеризувати самостійну роботу, а з іншого – ча-
стка самостійної роботи у навчальному плані визначає вибір форми навчання з від-
повідною ІКТ-підтримкою. Зміна форми організації навчання приводить до зміни 
ролі викладача: якщо у дистанційному навчанні він є тьютором, то за комбінованого 
навчання (blended learning) – фасилітатором, який, крім налагодження зв’язку студе-
нтів між собою та студентів з викладачем, виконує також функцію управління про-
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цесом навчання з активним застосуванням ІКТ. 
Аналіз різних трактувань комбінованого навчання надав можливість визначити 

його як цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах 
інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів 
освітнього процесу на основі взаємного доповнення технологій традиційного, 
електронного, дистанційного та мобільного навчання. У цьому визначенні 
підкреслюються проміжна роль комбінованого навчання між традиційним 
(переважно аудиторним) і дистанційним (переважно позаадиторним) навчанням, 
провідна роль ІКТ в організації навчальної діяльності, що дає змогу розглядати ІКТ 
комбінованого навчання, та його відповідність системним принципам відкритої 
освіти (мобільності учасників навчального процесу, рівного доступу до освітніх 
систем, надання якісної освіти, формування структури та реалізації освітніх послуг). 

Для побудови системи комбінованого навчання у ВНЗ необхідним є урахуван-
ня особливостей навчання не однієї дисципліни, а групи споріднених дисциплін; си-
стемних принципів відкритої освіти; організаційної структури ВНЗ та її впливу на 
освітнє середовище (навчання у мобільних групах та групах із фіксованим складом, 
наступність та ступеневість довузівської, вузівської та післявузівської підготовки, 
безпосереднє відображення курикулуму у навчальному розкладі). Запропонована 
модель організації комбінованого навчання у вищому навчальному закладі з вико-
ристанням системи управління навчанням (рис. 1) містить цілі вищої освіти, які 
конкретизуються у галузевих стандартах вищої освіти та реалізуються ВНЗ, впли-
вають на навчальні плани, які знаходять відображення у розкладі занять. На рівні 
конкретної навчальної дисципліни вони визначають цілі та зміст навчання, що разом 
із технологією навчання утворюють методичну систему навчання, що функціонує як 
у освітньому середовищі ВНЗ (на етапі її впровадження та експлуатації), так і за йо-
го межами (на етапі розробки та модифікації). Взаємодія суб’єктів навчання відбу-
вається як безпосередньо, так й опосередковано: через адміністративну ієрархію 
освітнього середовища ВНЗ та через технології навчання, що складаються з методів, 
форм організації та засобів навчання. Центральною складовою запропонованої мо-
делі є система управління навчанням, яка, з одного боку, виступає одним із засобів 
навчання, а з іншого – ядром, що інтегрує всі підсистеми системи комбінованого на-
вчання у ВНЗ. 

Реалізація моделі комбінованого навчання потребувала визначення технологі-
чної складової методичної системи навчання системного програмування бакалаврів 
програмної інженерії, насамперед – засобів ІКТ комбінованого навчання. До про-
грамних засобів комбінованого навчання системного програмування бакалаврів про-
грамної інженерії відносяться засоби подання навчальних матеріалів, відпрацювання 
вмінь та навичок, організації спільної роботи, оцінювання та управління процесом 
навчання та комунікаційними засобами, що інтегровані у систему управління комбі-
нованим навчанням (BLMS). Рейтингове оцінювання найбільш поширених систем 
управління навчанням (LMS) на вимоги до BLMS показало, що найбільшу відповід-
ність вимогам до BLMS (75%) має система «Агапа», що зумовлює доцільність її ви-
бору для навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії. 

Для реалізації моделі комбінованого навчання було обрано процес підготовки 
фахівців з інженерії програмного забезпечення як найбільш актуальний для інфор-
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маційного суспільства напрям підготовки. Комбіноване навчання бакалаврів про-
грамної інженерії створює умови для активного включення студентів у професійну 
діяльність шляхом розвитку навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності, 
надання гнучкого графіку навчання, формування проектувальної, організаційної, 
управлінської та технологічної виробничих функцій бакалавра програмної інженерії. 
Враховуючи, що змістові модулі блоку дисциплін системного програмування скла-
дають більше третини циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки ба-
калаврів програмної інженерії, мають найбільшу частину самостійної роботи, а на-
буття умінь з системного програмування пов’язане із формуванням компетенцій з 
програмної інженерії, було визначено, що експериментальна робота з комбінованого 
навчання бакалаврів програмної інженерії має бути організована у процесі навчання 
системного програмування. 
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Рис. 1. Модель організації комбінованого навчання у вищому навчальному закладі з 

використанням системи управління навчанням 
 
У другому розділі дисертації «Методика використання системи «Агапа» у 

комбінованому навчанні системного програмування бакалаврів програмної 
інженерії» спроектована система комбінованого навчання системного програмуван-
ня, побудована модель роботи студента під час вивчення дисципліни «Системне 
програмування», визначено місце системи «Агапа» у навчальному процесі, розгля-
нуто етапи її розробки та вдосконалення, розкрита її сучасна структура (рис. 2), ви-
значена відповідність системи «Агапа» вимогам до системи управління комбінова-
ним навчанням, розроблена модель та методика використання системи «Агапа» у 



10 

комбінованому навчанні системного програмування бакалаврів програмної інжене-
рії, вирізнено її особливості як засобу навчання системного програмування, дослі-
джено можливості системи «Агапа» як програмної платформи для створення освіт-
ніх порталів ВНЗ. 

На основі аналізу галузевих стандартів вищої освіти, цільової аудиторії та за-
собів ІКТ комбінованого навчання з урахуванням розробленої моделі організації 
комбінованого навчання у ВНЗ було виконано проектування системи комбінованого 
навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії. У процесі 
проектування було систематизовано цілі та задачі навчання системного програму-
вання. Деталізація навчальних цілей дозволила розробити комплекс практичних за-
вдань та загальну структуру навчального матеріалу і виділити основні тематичні 
модулі. Розроблено модель роботи студента під час вивчення дисципліни «Системне 
програмування» з використанням системи «Агапа». 

У результаті проектування та реалізації компонентів в системі управління 
комбінованим навчанням на основі системи «Агапа» було створено систему управ-
ління комбінованим навчанням системного програмування бакалаврів програмної 
інженерії. Структура системи «Агапа» (рис. 2) відповідає структурі сучасних опера-
ційних систем та має риси платформи організації хмарних обчислень. Ядро системи 
надає єдиний програмний інтерфейс для підключення та взаємодії програмних мо-
дулів. За функціональним призначенням модулі системи можна об’єднати в три ос-
новні групи: модулі, що типові для CMS, забезпечують керування даними користу-
вачів, змістом окремих веб-сторінок, новинами, повідомленнями, файлами, зобра-
женнями та іншими інформаційними ресурсами; модулі, що типові для LCMS, за-
безпечують керування навчальними матеріалами курсів, змістовною частиною тес-
тових завдань та індивідуальних робіт; модулі, що типові для LMS, забезпечують 
підтримку навчального процесу. Модульна архітектура розробленої системи ство-
рює умови для її адаптації до змін організаційної структури ВНЗ, змін вимог до ор-
ганізації навчального процесу та змін технологій. Повторне рейтингове оцінювання 
системи «Агапа» з модулями підтримки навчання системного програмування на від-
повідність вимогам до системи управління комбінованим навчанням показало, що 
«Агапа» на 82% відповідає зазначеним вимогам. 

З метою розробки методики використання системи «Агапа» у навчанні систе-
много програмування бакалаврів програмної інженерії була розроблена відповідна 
модель технологічної підсистеми методичної системи навчання (рис. 3), що містить: 
програмні засоби ІКТ комбінованого навчання, реалізовані у модулях системи 
«Агапа», комбіновані форми організації навчання, методи комбінованого навчання 
та способи подання навчальних відомостей засобами системи «Агапа». 

Розробляючи методику використання системи «Агапа» у процесі навчання си-
стемного програмування бакалаврів програмної інженерії, ми намагалися: 

– спрогнозувати результати впровадження моделі комбінованого навчання ба-
калаврів програмної інженерії засобами системи «Агапа» у процесі навчання систе-
много програмування; 

– забезпечити варіативність комбінування форм організації, методів і засобів 
навчання системного програмування. 

Досвід впровадження розробленої методики використання системи «Агапа» у 
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Криворізькому технічному університеті надав можливість розробити методичні ре-
комендації щодо її використання в організації навчального процесу студентів денної 
та заочної форми навчання. 
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Рис. 2. Загальна структура системи «Агапа» 

 
Багатошарова структура системи «Агапа» надає можливість організувати різ-

нобічну програмну підтримку освітнього середовища ВНЗ. Система «Агапа» була 
розроблена з урахуванням базових вимог до веб-порталів (модульна архітектура; ке-
рування блоками; використання шаблонів подання; розділення доступу та управлін-
ня користувачами порталу), що створює умови для використання системи «Агапа» в 
якості основи освітнього порталу ВНЗ. 

Зіставлення структури системи «Агапа» та еталонної структури освітньо-
наукового порталу ВНЗ показує, що система «Агапа» забезпечує виконання більшо-
сті функціональних вимог до освітньо-наукового порталу університету. Ці властиво-
сті системи були використані для створення типової структури порталу на базі сис-
теми «Агапа». Для перевірки розробленої структури освітньо-наукового порталу на 
базі системи «Агапа» було створено освітній портал Криворізького національного 
університету, Криворізький освітній портал, портал дистанційного навчання Націо-
нального технічного університету «Харківський політехнічний інститут», навчальну 
платформу Кримського інституту економіки та господарчого права, портал дистан-
ційного навчання Тернопільського національного економічного університету. 
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У третьому розділі «Організація, проведення та результати експеримен-
тальної роботи» сформульовано завдання та зміст експериментальної роботи, ви-
значено її основні етапи, виконане статистичне опрацювання та аналіз результатів 
формувального етапу педагогічного експерименту. 

Розробка методики використання системи «Агапа» як засобу навчання систе-
много програмування бакалаврів програмної інженерії проводилася у три етапи, 
спрямованих на виявлення засобів ІКТ комбінованого навчання системного програ-
мування, розробку системи управління комбінованим навчанням та методики його 
використання, експериментальну перевірку розробленої методики використання си-
стеми «Агапа» у процесі навчання системного програмування. 

Основними завданнями педагогічного експерименту даного дослідження були: 
виявлення вимог до підготовки інженерів-програмістів з системного програмування 
за сучасних умов розвитку науки і техніки, інформатизації процесу навчання; вияв-
лення умов реалізації комбінованого навчання у процесі підготовки бакалаврів про-
грамної інженерії; виділення засобів навчання, що реалізують модель комбінованого 
навчання бакалаврів програмної інженерії у ВНЗ, та способів їх застосування у про-
цесі навчання системного програмування; розроблення системи управління комбі-
нованим навчанням «Агапа» та методики її використання у процесі навчання систе-
много програмування бакалаврів програмної інженерії; проведення формувального 
етапу педагогічного експерименту та аналіз його результатів. 

Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту пока-
зав, що для забезпечення самостійної роботи з системного програмування за денною 
та заочною формами навчання доцільним є використання різних засобів ІКТ, серед 
яких провідними є комунікаційні засоби для обміну повідомленнями (приватними та 
у спільноті), засоби подання навчальних матеріалів, засоби відпрацювання вмінь та 
навичок, засоби організації спільної роботи та засоби оцінювання навчальних досяг-
нень, організації та управління процесом навчання. Комплексне застосування засо-
бів навчання системного програмування за умови великої частки самостійної роботи 
студентів доцільно проводити у рамках моделі організації комбінованого навчання. 
Для цього необхідним є розробка нового засобу навчання системного програмуван-
ня бакалаврів програмної інженерії – системи підтримки навчання, що ураховує 
особливості організації навчального процесу у вітчизняних ВНЗ. 

На другому етапі дослідження створено систему «Агапа», розроблено методи-
ку її використання у процесі комбінованого навчання системного програмування ба-
калаврів програмної інженерії, спроектовано та уведено в експлуатацію освітній 
портал Криворізького національного університету на основі системи «Агапа». 

На третьому етапі дослідження проведено формувальний етап педагогічного 
експерименту, аналіз результатів якого (рис. 4) за критеріями Пірсона, Колмогорова-
Смирнова та кутовим критерієм Фішера показав, що розподіл успішності в експери-
ментальних та контрольних групах має статистично значущі відмінності, зумовлені 
застосуванням системи «Агапа» у процесі навчання системного програмування. 

Для виявлення думки студентів про використання системи «Агапа» у процесі 
навчання системного програмування додатково проводилось анкетування студентів 
експериментальних груп. Відповідно до результатів анкетування, 70% студентів 
сподобалося працювати з системою «Агапа». Переважна більшість студентів (88%) 
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відзначили, що робота з системою допомагала краще зрозуміти навчальний матеріал 
та підвищувала інтерес до предмету, що вивчається. У самостійній навчальній робо-
ті студенти найчастіше використовували розміщенні в системі навчальні матеріали 
(65%), тестові завдання (71%) та віртуальні лабораторії з системного програмування 
(35%). 71% опитуваних використовував систему «Агапа» під час самостійного 
опрацювання теоретичних матеріалів, 53% – для підготовки до лабораторних та 
практичних занять, 41% – для самостійної перевірки знань. Студенти також відзна-
чали, що використання системи «Агапа» у навчанні системного програмування на-
давало можливість самостійно оцінювати та перевіряти власні навчальні досягнення 
(53%), поліпшувало якість самостійної позааудиторної роботи (47%), підвищувало 
наочність та сприяло засвоєнню навчального матеріалу (47%). Серед основних пере-
ваг системи студенти відзначили можливість використання її як в мережі Інтернет, 
так і в локальній мережі університету (65%), можливість виконання лабораторних 
робіт з системного програмування (59%), можливість самостійної перевірки знань та 
позааудиторного спілкування з викладачем (59%). Інтенсивність використання сис-
теми «Агапа» під час вивчення системного програмування більшість студентів від-
значила її як помірну. У цілому підсумки анкетування свідчать про позитивне став-
лення студентів до розробленої у процесі дослідження системи «Агапа». 
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Рис. 4. Розподіл студентів в контрольних (КГ) та експериментальних групах (ЕГ) за 
рівнем навчальних досягнень з системного програмування на формувальному етапі 

педагогічного експерименту (а – на початку, б – по завершенню) 
 
Таким чином, результати статистичного опрацювання даних формувального 

етапу педагогічного експерименту та аналіз опитування студентів експерименталь-
них груп свідчать проте, що використання системи «Агапа» у процесі навчання сис-
темного програмування бакалаврів програмної інженерії сприяє підвищенню рівня 
навчальних досягнень, що дозволяє зробити висновок про доведення гіпотези дослі-
дження. 

ВИСНОВКИ 
У відповідності до поставленої мети та завдань дисертаційної роботи в ході 

вивчення наукової проблеми і впровадження розробленої методики використання 
системи «Агапа» у процесі навчання системного програмування бакалаврів програ-
мної інженерії отримано такі основні результати: проведено теоретичний аналіз 
проблеми організації комбінованого навчання у вищій школі з метою розробки мо-
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делі організації комбінованого навчання у вищому навчальному закладі; виділено 
засоби інформаційно-комунікаційних технологій, спрямовані на реалізацію комбі-
нованого навчання бакалаврів програмної інженерії на основі системи «Агапа»; роз-
роблено систему управління комбінованим навчанням та визначено її особливості як 
засобу навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії; побу-
довано модель використання системи «Агапа» у комбінованому навчанні системно-
го програмування бакалаврів програмної інженерії; розроблено методику викорис-
тання системи «Агапа» у процесі комбінованого навчання системного програмуван-
ня бакалаврів програмної інженерії та експериментально перевірено її ефективність. 

Отримані результати дослідження дають підстави зробити висновки: 
1. Проведений теоретичний аналіз проблеми організації комбінованого на-

вчання у вищій школі дозволив зробити висновок про те, що комбіноване навчання 
– цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції 
аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на 
основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного 
та мобільного навчання. Для побудови системи комбінованого навчання у ВНЗ була 
удосконалена модель організації комбінованого навчання шляхом урахування особ-
ливостей навчання групи споріднених дисциплін, системних принципів відкритої 
освіти, організаційної структури ВНЗ та її впливу на освітнє середовище в системі 
управління навчанням. Розроблена модель містить цілі вищої освіти, які конкрети-
зуються у галузевих стандартах вищої освіти та реалізуються ВНЗ, впливають на 
навчальні плани, які знаходять відображення у розкладі занять. Системотвірною 
складовою моделі є система управління комбінованим навчанням, що виступає од-
ночасно і у якості складової технологічної підсистеми методичної системи навчан-
ня, тому для реалізації побудованої моделі необхідною є конкретизація напряму під-
готовки та навчальної дисципліни. 

2. Для реалізації моделі комбінованого навчання було обрано процес підготов-
ки фахівців з інженерії програмного забезпечення як найбільш актуальний для інфо-
рмаційного суспільства напрям підготовки. Комбіноване навчання бакалаврів про-
грамної інженерії створює умови для активного включення студентів у професійну 
діяльність шляхом розвитку навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності, 
надання гнучкого графіку навчання, формування проектувальної, організаційної, 
управлінської та технологічної виробничих функцій бакалавра програмної інженерії. 
Враховуючи, що змістові модулі блоку дисциплін системного програмування скла-
дають більше третини циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки ба-
калаврів програмної інженерії, мають найбільшу частину самостійної роботи, а на-
буття умінь з системного програмування пов’язане із формуванням компетенцій з 
програмної інженерії, було визначено, що експериментальна робота з комбінованого 
навчання бакалаврів програмної інженерії повинна бути організована у процесі на-
вчання системного програмування. До програмних засобів інформаційно-комуніка-
ційних технологій комбінованого навчання системного програмування бакалаврів 
програмної інженерії відносяться засоби подання навчальних матеріалів, відпрацю-
вання вмінь та навичок, організації спільної роботи, оцінювання та управління про-
цесом навчання та комунікаційні засоби, інтегровані у систему управління комбіно-
ваним навчанням. Опрацювання результатів рейтингового оцінювання найбільш 
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поширених систем управління навчанням на відповідність вимогам до системи 
управління комбінованим навчанням показало необхідність проектування та реалі-
зації системи управління комбінованим навчанням системного програмування бака-
лаврів програмної інженерії. 

3. У результаті проектування та реалізації компонентів в системі управління 
комбінованим навчанням на основі системи «Агапа» було створено систему управ-
ління комбінованим навчанням системного програмування бакалаврів програмної 
інженерії. Модульна архітектура системи «Агапа» надає можливість її адаптації до 
зміни організаційної структури ВНЗ, зміни вимог до організації навчального проце-
су та зміни технологій, а багатошарова структура системи «Агапа» надає можли-
вість організувати різнобічну програмну підтримку освітнього середовища ВНЗ. 
Урахування в процесі розробки системи «Агапа» базових вимог до веб-порталів 
створило умови для широкого використання системи «Агапа» для побудови освіт-
ньо-наукових порталів ряду ВНЗ України (зокрема – освітнього порталу Криворізь-
кого національного університету, розміщеного за адресою http://op.ktu.edu.ua), та 
надало можливість розробити типову структуру освітнього порталу на основі систе-
ми «Агапа». 

4. Центральною складовою моделі використання системи «Агапа» у комбіно-
ваному навчанні системного програмування бакалаврів програмної інженерії є засо-
би навчання – модулі системи, що, з одного боку, реалізують методи комбінованого 
навчання, а з іншого – визначають способи зберігання, структурування, подання та 
доставляння навчального матеріалу за різними формами організації навчання. 

5. Застосування системи «Агапа» у процесі комбінованого навчання системно-
го програмування бакалаврів програмної інженерії уносить зміни до технологічної 
підсистеми методичної системи навчання, а саме: до традиційних форм організації 
навчання бакалаврів програмної інженерії додаються форми організації дистанцій-
ного навчання; до традиційних методів навчання додаються методи електронного та 
дистанційного навчання; провідним засобом навчання системного програмування 
стає система «Агапа», доповнена новим модулем для організації та проведення вір-
туальних лабораторних робіт. 

Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту з про-
блеми дослідження показав, що розподіл успішності в експериментальних та конт-
рольних групах має статистично значущі відмінності, зумовлені застосуванням роз-
робленої методики використання системи «Агапа» у процесі навчання системного 
програмування бакалаврів програмної інженерії. 

Результати дослідження можуть бути використані для організації комбінова-
ного навчання бакалаврів програмної, комп’ютерної та системної інженерії, а систе-
ма «Агапа» – у процесі навчання за дистанційною формою. 

Отримані результати надають можливість вказати на деякі напрями подаль-
ших досліджень: 1) розробка методики використання системи «Агапа» у процесі пі-
дготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників; 2) розробка теоретико-
методичних засад комбінованого навчання у вищих технічних навчальних закладах; 
3) розробка теоретико-методичних засад мобільного навчання у відкритій освіті; 
4) розробка програмних комплексів для моделювання процесу розвитку програмно-
го проекту та оцінювання якості програмного забезпечення. 
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АНОТАЦІЇ 
Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програму-

вання бакалаврів програмної інженерії. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – Інститут 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 2012. 

Дисертація присвячена методиці використання системи «Агапа» у комбінова-
ному навчанні системного програмування бакалаврів програмної інженерії. 

У роботі теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевіре-
но модель використання системи управління навчанням для організації комбінова-
ного навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії; уточне-
но поняття комбінованого навчання; удосконалено модель організації комбіновано-
го навчання у ВНЗ з використанням системи управління навчанням; дістала пода-
льший розвиток модель освітньо-наукового інформаційного порталу ВНЗ. Практич-
не значення результатів дослідження полягає в тому, що: розроблено систему 
управління навчанням «Агапа», інструкції адміністратора системи, викладача та 
студента, методичні рекомендації з організації навчального процесу з використан-
ням системи «Агапа»; розроблено методику використання системи «Агапа» у ком-
бінованому навчанні системного програмування бакалаврів програмної інженерії; 
розроблено структуру типового освітнього порталу на основі системи «Агапа» та 
уведено в експлуатацію освітній портал Криворізького національного університету. 

Експериментальне впровадження розробленої методики показало, що органі-
зація навчального процесу з системного програмування бакалаврів програмної ін-
женерії за моделлю комбінованого навчання з використанням системи «Агапа» 
сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень. 

Ключові слова: комбіноване навчання, системне програмування, система 
управління комбінованим навчання, методика використання ІКТ, система «Агапа». 

 
Стрюк А. Н. Система «Агапа» как средство обучения системного про-

граммирования бакалавров программной инженерии. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.10 – информационно-коммуникационные технологии в образо-
вании. – Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украи-
ны, Киев, 2012. 

Диссертация посвящена методике использования системы «Агапа» в комби-
нированном обучении системному программированию бакалавров программной 
инженерии.  

В первом разделе проведен теоретический анализ проблемы организации ком-
бинированного обучения в высшей школе, уточнено понятие комбинированного 
обучения, построена модель комбинированного обучения, определены требования к 
организации комбинированного обучения, выделены средства ИКТ комбинирован-
ного обучения бакалавров программной инженерии, сформулированы требования к 
системе управления комбинированным обучением, раскрыты этапы проектирования 
и реализации такой системы, определено место и функции системного программи-
рования в подготовке бакалавров программной инженерии. 
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Во втором разделе спроектирована система комбинированного обучения сис-
темному программированию, построена модель работы студента при изучении дис-
циплины «Системное программирование», определено место системы «Агапа» в 
учебном процессе, рассмотрены этапы ее разработки и совершенствования, раскры-
та ее современная структура, определено соответствие системы «Агапа» требовани-
ям к системе управления комбинированным обучением, разработана модель и мето-
дика использования системы «Агапа» в комбинированном обучении системному 
программированию бакалавров программной инженерии, выделены ее особенности 
как средства обучения системному программированию, исследованы возможности 
системы «Агапа» как платформы для создания образовательных порталов вузов. 

В третьем разделе работы охарактеризованы этапы исследования и определе-
ны результаты педагогического эксперимента, целью которого была проверка эф-
фективности предложенной методики использования системы «Агапа» в комбини-
рованном обучении системному программированию бакалавров программной инже-
нерии. Результаты педагогического эксперимента статистически обработаны и по 
соответствующим правилам принятия решений сделан вывод о том, что обучение 
системному программированию бакалавров программной инженерии по модели ор-
ганизации комбинированного обучения с использованием системы «Агапа» способ-
ствует повышению уровня учебных достижений, а, следовательно, предложенная 
методика является эффективной. 

Ключевые слова: комбинированное обучение, системное программирование, 
система управления комбинированным обучения, методика использования ИКТ, си-
стема «Агапа». 
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Thesis is devoted to methods of using the system “Agapa” in the blended learning of 
System Programming for bachelor of Software Engineering. 

In thesis are theoretically substantiated, developed and evaluated a model the use of 
LMS in the blended learning of System Programming for bachelor of Software Engineer-
ing, refined the concept of blended learning and the LMS-based model of blended learning 
in the universities, received further development the concept of educational and scientific 
informational university portal. The practical significance of research results is that: a 
learning management system “Agapa” and a methods of using the system “Agapa” in the 
blended learning of System Programming for bachelor of Software Engineering are devel-
oped, designed the structure of typical educational portal based on system “Agapa” and 
put into operation an educational portal of Kryvyi Rih National University. 

Piloting the developed technique showed that the organization of educational proc-
ess in System Programming for bachelor of Software Engineering by the model of blended 
learning using system “Agapa” enhances the level of educational attainments. 
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