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методику і комплекс засобів формування банків
тестових завдань, що динамічно оновлюються й
мають повний набір визначених функцій;

�моніторинг навчальної діяльності в середовищі,
побудованому на кількох різних платформах ди�
станційного навчання, доцільно проводити за
розробленою спеціалізованою методикою та ви�
користанням створених програмних засобів;

�врахування експериментально визначених зна�
чень кількісних показників системоутворюваль�
них елементів системи дистанційного навчання до�
зволяє спроектувати навчальне середовище за за�
даними організаційно�педагогічними вимогами.
Окремо підкреслимо, що для ефективного впро�

вадження технологій дистанційного навчання чин�
ну нормативно�правову базу національної освіти до�
цільно суттєво вдосконалити.

Розвиток технологій дистанційного навчання уч�
нів ЗНЗ потребує подальшого системного аналізу і
врахування всіх аспектів цієї технології і способів її
впровадження. Зокрема, потребують окремого до�
слідження такі питання: створення методик дистан�
ційного навчання базових предметів загальноосвіт�
ньої школи; формування банків навчальних ресур�
сів (дистанційних курсів); організація технічного і
методичного супроводу їх застосування; розроблен�

ня методик використання синхронних і асинхрон�
них режимів групової дистанційної взаємодії; пи�
тання розвитку змісту, педагогічних технологій та
організаційних форм підготовки учасників дистан�
ційного навчання.
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✯   ✯   ✯

Новітні інформаційно�комунікаційні техноло�
гії відкривають необмежені горизонти для за�

стосування їх у педагогічній діяльності. За остан�
німи даними [2] 70% студентів користуються еле�
ктронною поштою, 28% — ведуть електронні бло�
ги, 44% — учасники соціальних мереж, 20% —
створюють власні веб�сторінки, 67% — мають МР3�
плеєри, 90% — мають комп’ютери та 99% — мають
мобільні телефони. Завдяки сучасним гаджетам
студент може отримувати знання в будь�який час і
де завгодно. Молодь вибирає «цифровий» спосіб
життя. Ці фактори наразі формують віртуальний осві�
тній простір студента, який є важливою характеристи�
кою освітнього процесу і відображає основні етапи і за�
кономірності розвитку освіти як фундаментальної ха�
рактеристики суспільства. 

Освітні портали вищих навчальних закладів за�
безпечують доступ до ресурсів інформаційно�аналі�
тичних систем з метою задоволення потреб усіх
учасників освітнього процесу (абітурієнтів, студе�
нтів, аспірантів, викладачів). Навчально�методич�
не забезпечення освітнього процесу здійснюється,
як правило, через сайти кафедр, на яких викладе�
но методичні посібники і рекомендації для прове�
дення практичних, лабораторних та індивідуальних
занять, рекомендована література тощо. На жаль,
неоперативне розміщення інформації, неможли�

вість для викладачів самостійно оновлювати інфо�
рмацію, недостатня орієнтованість на конкретного
студента на подібних сайтах не розв’язують по�
вною мірою освітні завдання і не можуть відповіда�
ти сучасним вимогам ВНЗ щодо забезпечення навча�
льного процесу. 

Сучасні технології Web 2.0 пропонують велику кі�
лькість інструментів, які здатні змістовно збагатити
навчальну діяльність, а також дають можливість сту�
дентові й викладачу не залежати від стаціонарних
робочих місць. З іншого боку, соціальні сервіси нада�
ють викладачеві засоби для організації власного вір�
туального простору і самовираження, викладу влас�
них науково�методичних матеріалів, їх обговорення
з однодумцями. Віртуальні освітні простори виклада�
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ча і студентів органічно поєднують�
ся через соціальні сервіси: загаль�
ні сховища закладок, сервіси для
зберігання мультимедійних ресур�
сів, блоги, вікі, геосервіси, карти
знань, соціальні пошукові системи
(рис. 1). Педагогіка мережевих спі�
льнот, яка є новітнім напрямом те�
орії навчання, заснована на клю�
чових положеннях [3], таких як:

1. Навчання визначається ін�
струментами й об’єктами, якими
користується студент.

2. Навчання визначається сере�
довищем, у якому відбувається за�
своєння нових знань.

3. Навчання здійснюється в спів�
товаристві обміну знаннями.

4. Навчання реалізується через
побудову мережі.

Зокрема, викладачі Київсько�
го університету імені Бориса Грі�
нченка разом зі студентами вико�
ристовують мережевий сервіс
Google�групи для об’єднання од�
нодумців у спільний освітній про�
стір [1]. Під керівництвом викла�
дача студенти організовують обго�
ворення актуальних проблем з ди�
сциплін, розміщують електронні
конспекти, енциклопедичні й до�
відкові видання, власні комп’юте�
рні програми, фото, аудіо� і відео�
матеріали тощо (рис. 2). Соціаль�
ні мережі є актуальними, якщо
необхідно швидко викласти інфо�
рмацію або провести дистанцій�
ну консультацію зі студентами
(наприклад, під час виробничої

практики). Використання соціа�
льних сервісів є доречним і для
перевірки самостійної роботи сту�
дентів (групи, вікі, блоги). Ви�
кладення творчих завдань у ме�
режі підвищує відповідальність
студентів за свою роботу й обме�
жує в плагіаті.

Отже, організація спільного
віртуального простору виклада�
ча і студентів допомагає у вирі�
шенні багатьох проблем, що вини�
кають у спільній навчально�пе�
дагогічної діяльності. Звичайно,
діяльність у віртуальному прос�
торі не може замінити безпосере�
днього спілкування викладача зі
студентом, але може бути досить
дієвою у разі дотримання певних
умов. Для цього:

�необхідно організувати на�
вчання викладачів ВНЗ роботи
в Інтернет�середовищі з вико�
ристанням технології Web 2.0;

�необхідно розробити або ско�
ригувати методичні рекомен�
дації використання соціаль�
них сервісів у навчальній дія�
льності, форми звітності й
критерії оцінювання компете�
нцій студентів з їх викорис�
танням;

�необхідно скоригувати функ�
ціональні обов’язки викладача
і студента з урахуванням їх
спільної діяльності в освітніх
соціальних мережах.
Технології Web 2.0 дають сво�

боду і студентам, і викладачам, до�
зволяючи значно розширити мож�
ливості для формування освітнього
простору і застосовувати більш тво�
рчі підходи до навчання. Викорис�
тання цих технологій у майбутньо�
му призведе до дуже серйозної змі�
ни в освітньому середовищі.
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Рис. 1. Спільний віртуальний освітній простір викладача і студентів

Рис. 2. Приклад спільного освітнього простору викладача і студентів, органі�
зованого за допомогою Google�групи


