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Починаючи з початку дев’яностих років, освіта в
Україні перебуває в стані перманентної модерні�

зації. Одним із напрямів такої модернізації є впрова�
дження в освіту інформаційно�комунікаційних тех�
нологій. Одна цільова державна програма інформати�
зації та комп’ютеризації освіти змінює другу, як ос�
новний критерій ефективності комп’ютеризації
використовується показник кількості учнів на один
комп’ютер, а основний критерій інформатизації —
показник кількості електронних програмно�педагогі�
чних засобів на один навчальний предмет (дисциплі�
ну) [1]. Головним чинником якісної характеристики
електронних програмно�педагогічних засобів є наяв�
ність грифу Міністерства освіти і науки України. Си�
стемний підхід до оцінки ефективності навчального
процесу з упровадженням ІКТ в освіту якісно не від�
працьований і нормативно не врегульований. Понад
двадцять років в освіті України впроваджується ди�
станційне навчання за відсутності нормативно закла�
дених методик статистичної оцінки його ефективно�
сті. Тому на сьогоднішній день ніхто не може сказа�
ти, на скільки ж відсотків зросла якість освіти від
упровадження цієї прогресивної форми, порівняно з
традиційно побудованим навчальним процесом без
використання ІКТ.

Найбільшого розповсюдження дистанційне на�
вчання набуло в системі вищої освіти, з розрахунку на
те, що суб’єкти навчання (студенти) у цій системі ма�
ють бути готовими до самостійного здобуття знань, за
консультаційного супроводу їх пізнавальної діяль�
ності викладачами, з віддаленим доступом до інфор�
маційних ресурсів вищого навчального закладу. З
усього інтуїтивного очікування підвищення ефекти�
вності навчального процесу з упровадженням диста�
нційного навчання, особливої захопленості студен�
тів і викладачів від «нової» форми здобуття вищої
освіти не спостерігається [2]. 

Не дивлячись на те, що мода на дистанційне на�
вчання у вищих навчальних закладах проходить,
розпочато впровадження дистанційної форми навчан�
ня в системі середньої освіти, без особливого аналізу
її якісних показників на тлі вищих навчальних закла�
дів. Враховуючи, що учні середніх навчальних за�
кладів потребують більшої уваги в їх пізнавальній
діяльності з боку вчителів і, певною мірою, батьків,

зростання успішності навчання є досить сумнівним.
Статистика свідчить, що 84% учнів потребують такої
уваги. Тобто, вживаючи педагогічний сленг, особли�
вістю і відмінністю педагогічної діяльності вчителів
середніх навчальних закладів є «виучування» учнів.
Безумовно, вчитель зобов’язаний розвивати в учнів
здатність до самостійної творчої пізнавальної діяль�
ності. Але, знову ж таки, як свідчить статистика, ли�
ше 16% випускників шкіл відповідають цим вимогам.

Для середніх навчальних закладів учитель був, є
й буде залишатися головною фігурою навчально�ви�
ховного процесу, людиною, яка у першу чергу, безпо�
середньо формує в кожному учневі особистість.

Що ж є проблемним у роботі вчителя загальноос�
вітнього навчального закладу в контексті впрова�
дження ІКТ? Обладнане робоче місце вчителя (елек�
тронна дошка, проекційне обладнання, Інтернет) дає
можливість вчителю з більшою ефективністю подава�
ти навчальний матеріал, здійснювати контроль ус�
пішності учнів в їх пізнавальній діяльності. У той же
час, ефективне використання мультимедійного об�
ладнання й Інтернету значно збільшило методичне на�
вантаження на вчителя. Не спостерігається й покра�
щення умов індивідуальної роботи вчителя з учнем.
Урок традиційно зберігає групову форму навчання.

А що змінюється в роботі учня, якщо його робоче
місце обладнане комп’ютером? У першу чергу, ком�
п’ютер на робочому місці учня в класі це об’єкт відво�
лікання уваги від учителя. Спілкування учня з учи�
телем через комп’ютер не може замінити живого ді�
алогу між ними. Ефективно використовується комп’ю�
тер на робочому місці учня в класі лише під час
виконання ним практичних або контрольних завдань,
за умови, що є їх електронний формат. Враховуючи,
що забезпеченість якісними електронними програм�
но�педагогічними засобами, що призначені для про�
ведення практичних і контрольних занять в класі,
ще не висока, а залучення вчителів до їх розроблення
нормативно не стимулюється, то очікувати «сплес�
ку» ефективності роботи учня в комп’ютеризованому
класі сумнівно. Отже, показник «кількість учнів на
один комп’ютер» не відображає реальної картини
підвищення ефективності навчального процесу від
його комп’ютеризації.
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Для дидактики одними з головних питань є вста�
новлення місця й призначення навчальних засобів і
представлення методик їх застосування у навчаль�
ному процесі. Це відноситься до традиційних друко�
ваних підручників, їх електронних аналогів, електро�
нних програмно�педагогічних, технічних, у тому чи�
слі й комп’ютерних засобів. У плані комп’ютеризації
необхідно чітко відповісти, яким повинно бути робо�
че місце вчителя й учня в класі. З викладеного вище,
очевидним стає обов’язковість комп’ютеризації робо�
чого місця вчителя, а оснащення робочого місця уч�
ня комп’ютерною технікою необхідне лише з тих
предметів, для яких її використання є обов’язковим
і дозволяє досягти максимальної ефективності вико�
ристання. Методичним аспектом облаштування ком�
п’ютеризованого робочого місця вчителя є необхідність
його забезпечення такими програмно�інструмента�
льними засобами, які дозволяють розробляти необхід�
ні наочно�демонстраційні матеріали, які використо�
вуються в аудиторії, оперативно вносити до них необ�
хідні зміни і доповнення, мати віддалений доступ до
інформаційних ресурсів з метою самостійного створен�
ня або у складі творчих груп електронних програмно�
педагогічних засобів, формування інформаційного
навчального ресурсу, який використовується учнями
дома, проводити аналіз і здійснювати контроль їх пі�
знавальної діяльності в позакласних умовах.

Зберігаючи традиційність роботи учня в класі,
упровадження ІКТ в освіту вносить свої особливості
стосовно обладнання і роботи учня з навчальним ма�
теріалом у позакласних умовах. Першою вимогою
щодо обладнання домашнього робочого місця учня
має бути його комп’ютеризація і забезпечення відда�
леного доступу до інформаційних навчальних ресур�
сів, сформованих навчальним закладом, у якому він
учиться. Повертаючись до сленгу «виучування», фо�
рма представлення інформаційного навчального ресур�
су для учня середнього навчального закладу не може
бути аналогом її надання, як це робиться у вищих
навчальних закладах. Залишаючись у домашніх умо�
вах сам на сам з навчальним матеріалом, 84% учнів,
тією чи іншою мірою, відчувають труднощі в оволо�
дінні ним, тому потребують консультаційної допомо�
ги. На сьогодні така допомога забезпечується органі�
зацією віддаленої взаємодії вчителя з учнями і учнів
між собою, у формі електронної пошти, чату, форуму,
скайпу, а останнім часом — через хмарні технології.
Для вчителя це є додатковим, знову ж таки, нормати�
вно не врегульованим навантаженням, а при спілку�
ванні учнів між собою — це канал «медвежої послу�
ги» у формі списування. Отже, комп’ютерно орієнто�
ваний інформаційний навчальний ресурс, який при�
значений для використання учнем у домашніх умовах,
має взяти на себе функцію «виучування». Тобто, та�
кий ресурс має віртуально відтворювати взаємодію
вчителя й учня в класі.

Дидактичним механізмом моделювання віртуальної
взаємодії суб’єктів навчального процесу може стати
відтворення під час формування інформаційного на�
вчального ресурсу міжпредметних і причинно�наслід�

кових зв’язків. Основою такого моделювання є метод осо�
бистісно орієнтованого дидактичного програмування.

Сутність цього методу полягає в тому, що під час
формування інформаційного навчального ресурсу
вчитель алгоритмічно вибудовує навчальний матері�
ал з відтворенням через гіперпосилання міжпредме�
тних і причинно�наслідкових зв’язків.

Алгоритмізація інформаційного навчального ресур�
су здійснюється шляхом розроблення його покадро�
вої (пофайлової) дидактичної моделі. Кожному кадр�
файлу присвоюється цифрове ім’я, яке визначається
за спеціально розробленою методикою [3]. Саме ця
методика дозволила відтворити, зрозумілою для ком�
п’ютера мовою, міжпредметні і причинно�наслідкові
зв’язки. Основою моделювання процедури «виучу�
вання» є формування бази тестів самоконтролю з роз’�
ясненнями, відповідно до причин виникнення поми�
лкових дій. Апробація методу особистісно орієнтова�
ного дидактичного програмування показала, що ефе�
ктивною процедура «виучування» буде лише за умови,
що кількість тестів самоконтролю буде такою, яка
дозволить виявити максимальну кількість можли�
вих помилок, причиною виникнення яких стали ті чи
інші труднощі в розумінні навчального матеріалу, а
роз’яснення, викладені в такій доступній формі, яка
враховує індивідуальні здібності учня. 

Стисло викладена вище методика дидактичного
проектування особистісно орієнтованого інформацій�
ного навчального ресурсу розрахована на її реалізацію
з використанням програмно�інструментальних пла�
тформ, призначених для дистанційного навчання.
Але жодна з нині існуючих платформ не забезпечує
розв’язання цієї задачі і потребуює вдосконалення. Ко�
мерційні програмно�інструментальні платформи є
закритими, тому найпридатнішими для самостійно�
го налаштування платформи на задану дидактичну мо�
дель є програми з відкритими кодами. Однією з таких
програм є програмно�інструментальна платформа
MOODLE, яка на сьогодні найбільш розповсюджена
в системі дистанційного навчання.

Останнім часом усе більше публікацій з’являєть�
ся щодо впровадження в освіту хмарних технологій.
Термін «хмарні технології» є похідною від терміну
«хмарні обчислення», застосування яких викликала
необхідність об’єднання обчислювальних потужнос�
тей. Інноваційним у цій технології є те, що вона дозво�
ляє використовувати «не власні» сервіси, програмне
забезпечення, дані, а також комп’ютери. Основою
«хмари» є три види сервісів: програмне забезпечення
як послуга, платформа як послуга, інфраструктура як
послуга. Очевидно, що зазначені технології не перед�
бачають вирішення питань, пов’язаних з організа�
цією і проведенням освітніх процесів. Поки що, «хма�
рні технології» в освіті це більш досконалий меха�
нізм формування інформаційних ресурсів та надання
віддаленого доступу до них. В освітній галузі це ще й
більш досконалий інструмент спілкування суб’єктів
навчального процесу. Питання організації навчально�
го процесу вирішуються в традиційній формі, носять
груповий характер і слабо індивідуально орієнтовані.
Зберігається зростання нормативно неврегульовано�
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го педагогічного навантаження на вчителя, не під�
тверджені можливості цих технологій щодо формуван�
ня індивідуально орієнтованого інформаційного навча�
льного середовища. Отже, сумнівною є ефективність
«хмарних технологій» в освітніх процесах, а застосу�
вання їх у системі середньої освіти передчасним.

Хто ж виступає активним «проштовхувачем» в
освіту «сирих» технологій? В Інтернеті відповідь на це
питання знайти зовсім не важко. Це комерційні стру�
ктури програмної індустрії, лідером серед яких є ко�
рпорація Microsoft. Саме ця корпорація «посадила»
всю освіту на комерційні операційні системи і офісні
пакети, наступним кроком є нав’язування далеко не
дешевих електронних планшетів, як носіїв електро�
нних підручників, тепер «на шару» пропонуються
«хмарні технології», які за уважного вивчення роблять
систему освіти повністю залежною від комерційних
інтересів Microsoft, адже аналітики цієї корпорації
прогнозують, що значна частина інформаційних тех�
нологій, протягом 5–7 років переміститься у «хмари»,
обсяг ринку щодо надання послуг у 2015 році досяг�
не $200 млрд. Ось вам і «шара».
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Рис. 1. Алгоритмічне представлення інформаційного навчального ресурсу на основі методу
особистісно орієнтованого дидактичного програмування
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