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2.4. Особливості організації дистанційного навчання 
в загальноосвітніх навчальних закладах

Для визначення ІКТ-компетентностей учасників дистанційного 
навчання необхідною умовою є аналіз процесу дистанційного на
вчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Нині в Україні на
вчання за дистанційною формою здійснюється фрагментарно у ви
гляді окремих дистанційних курсів, опанування яких не забезпечує 
завершеного навчання учнів певного предмета. Тому для проведення 
аналізу варто врахувати досвід освітніх систем інших країн та про-
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міжні результати вітчизняного педагогічного експерименту з дис
танційного навчання учнів загальноосвітніх закладів, а також роз
глянути відповідну нормативну базу, що зараз формується в Україні.

Низкою провідних вітчизняних науковців (Биков В. Ю., Богач- 
ков Ю. М., Кухаренко В. М., Ухань П. С. та ін.) підготовлені проекти 
та робочі матеріали щодо розробки положень про дистанційне на
вчання в системі загальної середньої освіти, про ресурсний центр 
дистанційної освіти системи загальної середньої освіти, де вказу
ються основні вимоги щодо використання технологій дистанційного 
навчання, функцій основних підрозділів ресурсних центрів дистан
ційної освіти тощо, що слугує вагомим чинником у визначенні скла
ду ІКТ-компетентностей учасників дистанційного навчання: учнів, 
учителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Головною метою  дистанційного навчання в ЗНЗ є надання 
учням можливості отримати основні або додаткові якісні знання, 
набути вміння та навички відповідно до основної або додатково 
обраної навчальної програми (плану) за місцем їх проживання або 
тимчасового перебування дистанційно, без обов’язкових очних кон
тактів з учителем та перебування у навчальному закладі.

Основними суб’єктами дистанційного навчання у системі за
гальної середньої є: учень дистанційного навчання, тьютор, викладач 
дистанційного навчання, методист дистанційного навчання, розроб
ники навчального контенту, розробники веб-ресурсів навчального 
призначення, інші користувачі системи дистанційного навчання 
(батьки учнів, учителі ЗНЗ тощо).

Учень дистанційного навчання -  учень, що обрав програму, яка 
включає елементи дистанційного навчання або повністю опанову
ється в дистанційній формі. До складу категорії «учень дистанцій
ного навчання» входять:

-  обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або при
скорено опанувати навчальні програми;

-  особи з обмеженими фізичними можливостями;
-  учні, що проживають у географічно віддалених і важкодоступ- 

них до загальноосвітніх навчальних закладів населених пунктах;
-  старшокласники, які бажають отримати додаткові знання і 

освіту паралельно з традиційним навчанням у школі;
-  особи, що готуються до вступу до вищих навчальних закладів;
-  громадяни України, які тимчасово або постійно проживають 

за кордоном;
-  особи, що відбувають покарання у виправно-трудових уста

новах;
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-  іноземці, які прагнуть отримати загальну середню освіту за 
українськими програмами.

Педагог-куратор  -  фахівець, який має педагогічну освіту, воло
діє навичками роботи в Інтернеті, пройшов спеціальну підготовку 
для проведення дистанційного навчання та надає методичну допо
могу в процесі такого навчання.

Мережний викладач (тьютор)  -  фахівець, який має вищу пе
дагогічну освіту, володіє сучасними педагогічними технологіями, 
навичками роботи в Інтернеті, пройшов спеціальну підготовку для 
проведення дистанційного навчання, діяльність якого спрямована 
на супровід учня в освітньому процесі за навчальними програмами 
в системі дистанційного навчання.

Батьки  (законні представники) учнів.
Технічний та технологічний персонал -  персонал, що забезпе

чує дієздатність технічних та програмних засобів, та професійну 
реалізацію технологічних процесів.

До основних об’єктів діяльності в процесі дистанційного на
вчання варто віднести:

Дистанційний курс  -  запланована та керована викладачем на
вчальна діяльність учнів з опрацювання структурованих інформа
ційно-дидактичних та навчально-методичних матеріалів та його 
підтримка наявними інформаційними технологіями, зокрема, муль
тимедійними (аудіо, відео, анімація, моделювання тощо).

Веб-ресурси навчальної програми (дисципліни) -  систематизоване 
актуальне зібрання відомостей та засобів навчально-методичного ха
рактеру, необхідних для засвоєння навчальної програми (дисципліни), 
яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб- 
браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

Система управління веб-ресурсами -  програмне забезпечення для 
створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а та
кож для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів ДН до цих 
веб-ресурсів.

Система управління навчанням  (віртуальне навчальне середо
вище) -  програмне забезпечення, що призначене для організації 
навчального процесу, і включає середовища розробника, викладача, 
учня та адміністраторів навчального процесу.

Інформаційно-освітнє середовище (ЮС) дистанційного навчання 
є системно організованою сукупністю традиційних і комп’ютерно 
орієнтованих засобів навчання, засобів комунікацій і передавання 
даних, протоколів взаємодії, систем мультимедіа, ІКТ, інформа
ційних ресурсів, системного апаратно-програмного та організаційно-
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методичного забезпечення, що орієнтовані на задоволення освітніх 
потреб користувачів ДН.

Технології, що застосовуються в процесі ДН:
Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання -  

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб- 
ресурсів (електронних ресурсів) навчальної програми (дисципліни), 
а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу 
за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів 
телекомунікаційного зв’язку, зокрема Інтернет.

Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання -  це 
система методів, засобів, прийомів, дій, заплановане виконання яких 
забезпечує навчання та гарантує його якість із використанням інфор
маційно-комунікаційних технологій і з урахуванням особливостей 
учасників процесу дистанційного навчання.

Основні форми організації навчального процесу з використан
ням технологій дистанційного навчання:

-  дистанційна форма, коли всі види навчальних занять і поточ
ні контрольні заходи здійснюються за дистанційною формою; при 
цьому підсумковий контроль може здійснюватися очно або дистан
ційно із застосуванням засобів гарантованої ідентифікації особи учня;

-  змішана дистанційно-очна форма, коли лише частина на
вчальної програми вивчається дистанційно. Перелік предметів (тем) 
навчальної програми (плану), обсяги навчального часу та/або види 
навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанцій
ного навчання, визначаються учнем за погодженням із ЗНЗ, де він 
навчається очно.

Структура та функції основних підрозділів ресурсних центрів 
дистанційної освіти (РЦЦО), які забезпечують дистанційне на
вчання за програмами середньої освіти:

-  адміністративний підрозділ;
-  підрозділ клієнтського обслуговування, що забезпечує укла

дання договорів із навчальними закладами та фізичними особами з 
надання послуг дистанційного навчання;

-  підрозділ, що забезпечує організацію навчального процесу, 
формування змісту навчання та здійснює науково-методичне, кад
рове забезпечення;

-  підрозділ, що забезпечує організаційно-технологічну та інфор
маційно-комунікаційну підтримку дистанційного навчання;

-  інші підрозділи, які беруть безпосередню участь у навчаль
ному процесі, у розробленні та використанні веб-ресурсів, необ
хідних для реалізації дистанційного навчання.
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Основні категорії фахівців РІ1/ІО що забезпечують навчання 
за дистанційною формою:

-  педагогічні працівники, які виконують функції викладачів, 
консультантів, кураторів навчальних груп, авторів дидактичного 
та методичного наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів);

-  методисти, які беруть участь в організації навчального про
цесу, взаємодії між викладачами (т’юторами) та учнями в синхрон
ному та асинхронному режимах, надають методичну допомогу при 
розробленні веб-ресурсів навчальної програми;

-  адміністративно-керівний склад, який виконує функції керів
ників підрозділів та (або) керівників окремих напрямів і видів за
безпечення дистанційного навчання;

-  інженерно-технічний склад -  фахівці з інформаційно-комуні
каційних технологій, які виконують функції програмістів, веб-ди- 
зайнерів, системних адміністраторів тощо;

-  допоміжний склад.
Основні категорії веб-ресурсів, що використовуються для 

забезпечення дистанційного навчання:
-  методичні рекомендації для учнів та вчителів щодо сценарію 

навчання, використання веб-ресурсів, послідовності виконання 
завдань, особливостей тестування у реальному режимі часу тощо;

-  документи планування навчального процесу (навчальні про
грами, навчально-тематичні плани, розклади занять);

-  електронні бібліотеки;
-  відео- та аудіозаписи лекцій, уроків, інших видів занять;
-  мультимедійні лекційні матеріали, побудовані за модульним 

принципом;
-  термінологічні словники;
-  практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання;
-  віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаці

ями щодо їх виконання;
-  віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо 

їх використання;
-  готові тести та пакети тестових завдань;
-  ділові ігри з методичними рекомендаціями щодо їх викори

стання;
-  бібліографія;
-  авторські дистанційні курси;
-  дистанційні курси, які об’єднують всі або частину зазначе

них вище веб-ресурсів єдиним педагогічним сценарієм;
-  інші ресурси навчального призначення.
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Функціональні обов’язки педагогічних працівників:
-  розроблення документів планування навчального процесу;
-  розроблення і своєчасне оновлення змістовного, дидактичного 

та методичного наповнення веб-ресурсів навчальної програми;
-  реалізація навчальних заходів, передбачених навчальною про

грамою, включаючи консультації, семінари, дискусії, рольові ігри, 
лекції тощо як у синхронному, так і асинхронному режимах з ви
користанням графічного, аудіо- та відеоформатів;

-  індивідуалізація навчального процесу шляхом персональної 
адаптації педагогічного сценарію та підвищення мотивації учня;

-  проведення контрольних заходів;
-  консультування учнів під час навчання та підготовки випуск

них робіт;
-  надання аналітичних звітів щодо результатів виконання учня

ми навчальних програм керівнику ЗНЗ.
Функціональні обов’язки адміністративно-управлінського пер

соналу:
-  координування дій всіх структурних підрозділів РТТДО щодо 

якісного, своєчасного надання навчальних послуг за програмами 
середньої освіти за дистанційною формою;

-  моніторинг якості організації навчального процесу за дистан
ційною формою та результатів навчання учнів;

-  контроль за рівнем нормативно-правового, організаційного, 
науково-методичного, кадрового, системотехнічного та фінансового 
забезпечення дистанційного навчання у РТТДО;

-  організацію сертифікації та науково-методичної експертизи 
веб-ресурсів кожної навчальної програми (дисципліни);

-  участь у національних і міжнародних проектах, націлених на 
розширення можливостей доступу різних категорій фахівців до 
якісного навчання за програмами середньої освіти;

-  контроль за надходженням і цільовим використанням коштів.
Функціональні обов’язки інженерно-технічного персоналу:
-  безперебійне функціонування апаратних засобів, телекомуні

каційного і програмного забезпечення;
-  розроблення і оновлення веб-ресурсів, у тому числі і програмне 

забезпечення спеціального призначення;
-  розроблення додаткових елементів програмного забезпечення, 

необхідних для реалізації дистанційного навчання;
-  підтримку високої якості інформаційно-комунікаційної скла

дової веб-ресурсів навчальних програм, цілодобовий доступ до всіх 
веб-ресурсів та відповідних веб-сервісів;
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-  своєчасне надання доступу учасникам навчального процесу 
до веб-сервісів, що забезпечують проведення навчальних занять у 
синхронному режимі;

-  консультування учнів і науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників щодо технологічних аспектів їх участі в навчальних 
заходах у синхронному та асинхронному режимах;

-  консультування всіх учасників навчального процесу щодо 
використання автоматизованої системи управління навчальним 
процесом;

-  заходи щодо надійного захисту і збереження всіх інформа
ційних ресурсів, які містяться на серверах РТТДО;

-  інші заходи, яких вимагає постійна технологічна підтримка 
дистанційного навчання.

Функціональні обов’язки допоміжного персоналу:
-  ведення документації, необхідної для нормативно-правового 

та організаційного забезпечення дистанційного навчання в РТТДО;
-  необхідну взаємодію між учнями та науково-педагогічними 

(педагогічними) працівниками;
-  ведення бази даних учнів та науково-педагогічних (педагогіч

них) працівників;
-  ведення листування з учнями та надання їм необхідної до

кументації, організаційної допомоги;
-  контролювання участі учнів у навчальному процесі;
-  участь у наборі учнів, проведенні маркетингових досліджень 

та рекламних заходів.
Наведене дає необхідні вихідні відомості для формування рам

ки інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, учителів 
та керівників загальноосвітніх навчальних закладів та РТТДО для 
забезпечення дистанційного навчання.
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