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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року зазначається, що інформатизація професійно-технічної освіти, 
формування та впровадження інформаційного освітнього середовища, 
розробка педагогічних програмних засобів, створення систем 
дистанційної освіти та забезпечення доступу до світових інформаційних 
ресурсів є важливою умовою її модернізації [1].

Сучасні інформаційні технології представляють широкі можливості 
для автоматизованої реалізації інформаційно-аналітичних функцій і 
забезпечують можливість створення єдиного інформаційного поля ПТНЗ, 
яке є комплексом взаємопов’язаних і взаємообумовлених структурованих 
і неструктурованих інформаційних масивів. Одним із основних 
структурних компонентів такого поля є система дистанційного навчання 
(СДН). Однак попри велике розмаїття пропонованих СДН здійснення 
обґрунтованого вибору для професійної освіти є складним. Це пов’язано, 
насамперед, з тим, що витрати зусиль і часу на розгортання, опанування 
та інтеграцію СДН у освітній процес ПТНЗ можуть бути нівельовані 
окремими особливостями конкретної LMS.

У рейтингу, складеному В. Фентоном [2] для журналу 
«PCMag.com». критеріями порівняння систем дистанційного навчання є:

-  вартість встановлення;
-  підтримка технології SCORM;
-  комплектність (цілісність) контенту курсів (здатність системи 

дистанційного навчання забезпечити комплексний спосіб подання 
різноманітного за форматами навчального матеріалу);
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- підтримка ILT (Instructor-Led Training), тобто навчання під 
керівництвом інструктора;

-Google Apps інтеграція (дозволяє інтегрувати сервіси Гугл у 
систему дистанційного навчання);

-  Система «Єдиного входу» (Single Sign-On (SSO): наявність у 
системі дистанційного навчання функціоналу з централізованої 
ідентифікації користувача. Така система дозволяє авторизувати 
користувача та підтримати його авторизацію на великій кількості сайтів 
після одноразового вводу логіна і пароля, без потреби введення їх на 
кожному з них;

-  електронна комерція -  керування вартістю курсів, контроль 
різноманітної фінансової інформації, робота з різними платіжними 
системами тощо;

-  доступність засобів розробника -  полегшує роботу розробників 
з вдосконалення системи, розробки нового функціоналу тощо;

-  засоби геймефікації (не плутати з ігровими формами навчання! -
О.Б.);

-  мобільний доступ.
Запропонований В. Фентоном ряд критеріїв видається нам 

неповним і таким, що не може надати об’єктивної оцінки системі 
дистанційного навчання, однак слід акцентувати увагу на таких важливих 
для оцінки LMS оригінальних критеріях, як «Електронна комерція», 
«Засоби розробника», система «Єдиного входу» тощо.

Веб-сервіс Capterra для визначення рейтингу Систем дистанційного 
навчання (грудень 2015) року розробив власну методику [3]. Сутність її 
полягає у тому, що рейтинг конкретної системи дистанційного навчання 
формується як сума балів наступних критеріїв: бали споживачів
(customers score), яка є сумою загальної кількості споживачів та рангу 
LMS за споживачами; бали користувачів (users score), які є сумою балів за 
загальну кількість користувачів та рангу LMS за користувачами; соціальні 
бали (social score), які є сумою балів за «загальне представлення» у 
соціальних мережах (Total of Social Presence) та рангу конкретної LMS у 
такому представленні.

Цей рейтинг враховує: тих, хто безпосередньо використовує 
систему дистанційного навчання, -  споживачів (маються на увазі 
розробники курсів та провайдери освітніх послуг) та користувачів курсів, 
а також широке представлення у соціальних мережах, як ознаку 
популярності LMS.

Аналітик ринку електронного навчання, автор блогу eleaminfo247 -  
К. Вайс відзначає складність створення уніфікованих критеріїв для оцінки 
можливостей різних систем дистанційного навчання. У запропонованому 
ним рейтингу кращих СДН 2015 року «Тор 10 LMS for 2015» відомі в
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Україні Docebo та BlackBoard (у модифікації для ВНЗ) розташовані, 
відповідно, на 6 та 7 місцях.

Перше місце цього рейтингу належить маловідомій Growth 
Engineering, яка, на думку аналітика, значно випереджає інші за 
технологічними параметрами, зручністю користування та обслуговування, 
а, головним чином, за задоволенням користувачів від роботи у ній. Крейг 
Вайс пов’язує це із широкою та продуманою гейміфікацією. Однак 
вважаємо, що такі критерії не можуть бути пріоритетними.

З огляду на усе сказане вище, запропонуємо власне бачення 
вирішення проблеми відбору критеріїв для оцінювання систем 
дистанційного навчання. Вважаємо, що критерії мають бути представлені 
трьома основними блоками: «педагогічним» - до його складу увійдуть 
критерії які стосуються безпосередньо освітнього процесу та управління 
ним; «технологічним», до якого увійдуть критерії, які стосуються 
технологічних процесів та адміністрування системи дистанційного 
навчання, «фінансовий», до якого віднесемо критерії, що стосуються 
фінансового забезпечення та електронної комерції. Запропоновані нами 
критерії представлено в таблиці 1.

Таблиця 1
Узагальнена таблиця критеріїв відбору систем дистанційного навчання
№ БЛОКИ КРИТЕРІЇВ

ПЕДАГОГІЧНИЙ
(пріоритетний)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ

1 . Доступні форми 
навчальної діяльності

Програмна основа СДН 
(рекомендовані технічні 
параметри)

Вартість СДН

2. Доступні види 
навчальних матеріалів

Складність розгортання та 
підтримки СДН

Умови поставки 
СДН

3. Доступні види 
перевірки знань

Кросс-платформність Вартість необхідної 
інфраструктури

4. Контроль успішності 
та прогресу 
користувача

Безпека та надійність 
роботи СДН

Вартість
додаткових
компонентів

5. Тьюторська підтримка 
користувача

Інтеграція з «хмарними» 
сервісами, підтримка 
SCORM, АІСС, TTNCAN 
тощо

Вартість
обслуговування

6 . Система заохочення 
успішності

Можливість кастомізації 
(доступність засобів 
розробника)

Система
електронної
комерції

7. Засоби аналітики і 
звітності

Можливості покращення 
функціоналу та 
регулярність виходу 
оновлень
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Зауважимо, що подібний поділ є, певною мірою умовним, оскільки 
система дистанційного навчання є складним соціально-технологічним 
феноменом, у якому структурні компоненти відзначаються сильними 
взаємними впливами. Так, технологічні особливості, наприклад 
можливості відтворення відеофайлів, можуть істотно впливати на 
педагогічний процес, а фінансові аспекти є вагомими у прийнятті певних 
технологічних рішень, наприклад висока вартість хостингу спонукає до 
вибору продуктів для роботи в локальних мережах тощо. Але враховуючи 
особливості освітнього процесу професійно-технічних навчальних 
закладів, вважаємо за доцільне при однаковому рейтингу кількох систем 
дистанційного навчання надати перевагу перед іншими тій, яка має вищу 
позицію за критеріями педагогічного блоку.

Запропонована система критеріїв є освітньо орієнтованою та 
дозволяє здійснити обгрунтований вибір СДН для конкретного 
професійно-технічного навчального закладу або конкретизувати аспекти, 
які потребують доопрацювання для впровадження такої системи.

Список використаних джерел
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