
  

Організація підготовки 
тьюторів для дистанційного 

навчання у ЗНЗ 
Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання АПН України
Богачков Юрій Миколайович,к.т.н

27.04.2010
ebogun@gmail.com 

mailto:ebogun@gmail.com


  

Зміст

 Умови проведення експерименту
 Аналіз діяльності тьютора
 Зміст підготовки тьютора
 Організація підготовки тьюторів
 Проміжні результати



  

Зв’язок Експерименту та НДР

   ЕКСПЕРИМЕНТ 

«Впровадження елементів дистанційного 
навчання у середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Києва»                  

виконується в рамках 
   

НДР ДР № 0109U000175 

“Науково-методичні засади організації середовища 
дистанційного навчання в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах”



  

Умови проведення 
експерименту

 В експерименті планується участь від 20 
до 50 ЗНЗ, що розташовані в м Києвї, 
Вінниці, Запоріжжі, Симферополі та цих 
областях. 

 Основний експеримент планується 
проводити з учнями 9-х класів (2010-2011 
навчальний рік) при вивченні наступних 
загальноосвітніх предметів: українська 
мова та література, математика, 
фізика, історія, географія, хімія, біологія 



  

Умови проведення 
експерименту (2)

 Школи самі визначають, з яких предметів 
буде проводитись експеримент  у даній 
школі

 Школи самі визначають, хто з вчителів 
конкретно буде приймати участь.  

 Практично кожна школа залучає до 
експерименту від 2 до  7 вчителів. Це 
приблизно від  50  до 150 осіб. 



  

Умови проведення 
експерименту (3)

 Як правило  вчителі  мають слабку 
компь‘ютерну підготовку, та не мають 
досвіду роботи у середовищах 
дистанційного  навчання. 

 Від кожної школи може прийняти участь у 
експерименті від  ~50 до 100 учнів з різних 
класів. 

 Відповідно це від ~2000 до 5000 учнів. 



  

Проблеми підготовки тьюторів

 Очевидно, що класична схема планового 
підвищення кваліфікації в системі 
інститутів післядипломної освіти  може 
спрацювати тільки частково (немає часу і 
ресурсів, неможливе планування у 
встановлених термінах, варіативна 
програма підготовки) 

 Потрібен більш гнучкий та простий 
механізм залучення та навчання тьюторів 
та учнів. 



  

Аналіз діяльності тьютора
 Складання переліку виробничих операцій
 Скільки часу необхідно працівнику для виконання 

основних виробничих операцій;
 Які виробничі операції можна обєднати у спільне 

поняття робочого місця;
 Як організувати робоче місце так, щоб збільшити 

продуктивність праці;
 Який режим роботи оптимальний для даного 

робочого місця;
 Якими характеристиками (особливостями) повинен  

обладати працівник для виконання даної 
виробничої операції;

 Як може використовуватися інформація, отримана 
в результаті аналізу робочого місця, для реалізації 
програми  підготовки та управління персоналом.



  

Зміст підготовки тьюторів
 Вивчення середовища дистанційного 

навчання (moodle, efront, virtual univercity)
 Методика дистанційного навчання
 Система організаційних заходів підготовки 

і проведення дистанційного навчання 
школярів

 Ресурси дистанційного навчання
 Самостійна робота



  

Організація підготовки тьюторів
 Накази МОН, ГУОН
 Керівники експерименту у ЗНЗ
 Адміністратори експерименту у ЗНЗ

 Формування списків учасників
 Консультування учасників(учнів, тьюторів) у ЗНЗ

 Вчителі - тьютори
 Вступна лекція-тернінг
 Вивчення середовища ДН, самостійна робота,
 Додаткові тренінги для тьторів.
 Пробне навчання учнів

 Учні – учасники експерименту
 Тренінг у ЗНЗ з адміністратором
 Пробне навчання



  

Організаційна структура

 Науковий керівник експерименту
 Науково-методична рада (своя для різних 

регіональних осередків експерименту) Київ, 
Вінниця.

 Наукові консультанти (за регіонами 
проведення експерименту)

 Інститути післядипломної освіти
 Керівники експерименту у ЗНЗ
 Адміністратори експерименту у ЗНЗ



  

Вивчення середовища 
дистанціного навчання

 Moodle - http://2.ukrintschool.org.ua 
 Система on-line підтримки навчання -http://

disted.edu.vn.ua/  
 Virtual University - http://vu.net.ua/  

http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/
http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/
http://disted.edu.vn.ua/
http://disted.edu.vn.ua/
http://disted.edu.vn.ua/
http://disted.edu.vn.ua/
http://vu.net.ua/
http://vu.net.ua/
http://vu.net.ua/
http://vu.net.ua/


  

Методика проведення 
дистанційного навчання

   В процесі формування. 

 Власний досвід
 Досвід експертів експерименту та 

консультантів (Биков В.Ю.,Кухаренко В.М., 
Пасіхов Ю.Я, Мруга М.Р,..)

 Досвід учасників експерименту.
 Досвід з інтернет та друкованих видань.



  

Ресурси дистанційного 
навчання

 Moodle - http://2.ukrintschool.org.ua 
 Система on-line підтримки навчання -http

://disted.edu.vn.ua/  
 Virtual University - http://vu.net.ua/  

http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/
http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/
http://disted.edu.vn.ua/
http://disted.edu.vn.ua/
http://disted.edu.vn.ua/
http://disted.edu.vn.ua/
http://vu.net.ua/
http://vu.net.ua/
http://vu.net.ua/
http://vu.net.ua/


  



  



  



  



  

Освітнє середовище регіону



  

Очікувані результати

 За 4 тижні вчителі опанують середовище 
навчання для початку роботи з учнями

 Учні проходять організаційну фазу 
(отримують логіни та паролі), та будуть 
готові пробувати дистанційно навчатись

 До кінця травня 2010р. будуть одержані 
перші результати пробного навчання 
побажання та вимоги для доопрацювання 
середовища, ресурсів та методик.



  

Дякую за увагу!
Богачков Юрій Миколайович

ebogun@gmail.com
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