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ВСТУП
Теорія поколінь з’явилась ще у 1991 році. Безперечно, Нейл Хоув та
Вільям Штраус (автори книги «Покоління» і теорії поколінь) не описували в
своїй роботі міленіалів або дітей Z (покоління Z). Але і освітяни, і соціологи, і
просто допитливі знають, що кожні 25 років у світі відбувається зміна поколінь.
Останні кілька років питання «Хто ж ці діти Z? Що з ними робити? Як з
ними співпрацювати?» було предметом конференцій, семінарів, дебатів.
Науковці сперечались, але всі погоджувались – «Якщо бебі-бумери – це
дискети, «ікси» – CD диски, міленіали – флешки, то покоління Z вже не було б
фізичним носієм. Їх можна порівняти з хмарним сховищем. Вони – не
доповнення до інтернету. Вони – інтернет» [1]. Активні, інноваційні педагоги
зрозуміли, що необхідно змінювати правила взаємодії, і переходити на нове
поле гри, почали впроваджувати інтерактивні симулятори, віртуальні
лабораторні роботи ті ігрові онлайн форми для опрацювання та закріплення
теоретичного матеріалу. Стислі презентації (кліки) та короткі відео все частіше
ставали основним джерелом учбової інформації. Але очне навчання,
безпосередній контакт з дітьми все одно залишався головною, важливою
формою навчання.
Березень 2020року одночасно перевів всю освіту на дистанційну форму
навчання, при чому заклади освіти повністю відчули на собі всі «теоретичні»
переваги і недоліки цієї форми. Жовтень 2020 року приніс змішане навчання,
до якого ми вже готувались, приймали важливі актуальні рішення:
- яку систему управління навчальним процесом (Learning Management
System) обрати;
- які цифрові інструменти і технології використовувати для співпраці із
студентами, щоб не ускладнювати і не обтяжувати взаємодію;
яким чином поєднувати онлайн навчання та контрольоване навчання в
закладі освіти.
Роботу не можна назвати в повному сенсі «узагальнення досвіду» - його
ще небагато. Метою її було:
- ще раз усвідомити, що дистанційна взаємодія в освіті – подія не нова,
просто вона постійно модифікується;
- поділитися тим, як технікум приймав рішення про вибір LMS (G Suite
For Education (Google Workspace); які кроки здійснював; на яких цифрових
інструментах поки що зупинились викладачі; чим цікавляться.
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РОЗДІЛ 1 ДИСТАНЦІЙНЕ ТА ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ІСТОРІЯ,
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
1.1 Віхи розвитку дистанційної освіти в світі
В умовах масової інформатизації та комп’ютеризації всіх сфер життя та
інтеграції України в світовий інформаційно-освітній простір важливого
значення набуває ефективне використання інформаційно-комунікаційних
технологій у сфері освіти. Вимоги суспільства до якості надання освітніх
послуг постійно змінюються, і сучасна освіта повинна своєчасно реагувати на
ці зміни.
На сучасному етапі в освітній галузі відбулися істотні структурні зміни,
перш за все вони сталися через бурхливий розвиток інтернет ресурсу та його
неймовірним впливом на всі сфери діяльності суспільства. Слід засвідчити той
факт, що без сумніву, головна роль в удосконаленні системи освіти належить
саме новим інформаційно - комунікаційним технологіям. Сучасна освіта
потребує нових методичних підходів до навчання здобувачів освіти, їх
інтелектуального розвитку, формування культури поведінки. Особливі
сподівання викладачі освітніх закладів покладають на дистанційне навчання,
впровадження якого має стати
базовим орієнтиром для покращення
ефективності освітнього процесу.
Різноманітність підходів до визначення поняття «дистанційне навчання»
зумовлено тим, що є певні труднощі у його розумінні. Перш за все це
пов’язано з термінологічною плутаниною, відсутність єдиного розуміння
змісту базових визначень, пов’язаних з цим терміном. На сьогоднішній день
нараховують не менше двадцяти термінів-еквівалентів, що з’явилися протягом
останніх десяти років.
До них, наприклад, можна віднести: «викладання на відстані (teaching at
a distance)», «ресурсно-орієнтоване навчання (resource-based learning)»,
«мережеве навчання (network learning)», «безперервне навчання (continuous
learning)», «діалогове/онлайн навчання (оnline learning)», «відкрите навчання
(open learning)», «змішане навчання (blended learning)», «електронне навчання
(e-learning)»,
«Інтернетнавчання/тренінґ
(Internet-learning/training)»,
«віртуальне навчання (virtual leartning)», «навчання протягом всього життя
(life-long learning)», «дистанційна освіта (distance/distant education)», «Вебнавчання/тренінг (Web-based learning/training)», «гнучке навчання (flexible
learning)», дистанційне навчання/викладання (distance learning/teaching)»,
«комп’ютерне навчання (computer-based learning)» та інші. Більшість понять із
зазначеного списку є синонімічними, близькими за змістовною
характеристикою, інші роблять специфічний акцент на особливих рисах та
цільових орієнтирах.
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Узагальнили підходи до розуміння понять «дистанційне навчання» та
«дистанційна освіта» зроблене В. Вішнівський та М. Гніденко. Вважаємо за
необхідне навести окремі положення науковців:
Дистанційне навчання є формою освіти, поряд з очною та заочною, за
якою в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні
засоби і форми навчання, що ґрунтуються на комп´ютерних і
телекомунікаційних технологіях.
Основою
освітнього
процесу
у
дистанційному навчанні є цілеспрямована й контрольована інтенсивна
самостійна робота учня, студента, котрий може навчатися в зручному для себе
місці, за індивідуальним розкладом, маючи комплект спеціальних засобів
навчання й погоджену можливість контакту з вчителем, викладачем по
телефону, електронною та звичайною поштою, а також очно.
Дистанційне навчання є цілеспрямованим інтерактивним асинхронним
процесом взаємодії суб´єктів і об´єктів навчання між собою та із засобами
навчання, причому процес навчання індиферентний до їхнього просторового
розташування. Освітній процес проходить у специфічній педагогічній системі.
Елементами цієї системи є підсистеми: мета навчання; зміст навчання; засоби
навчання; організаційні форми навчання – ідентифікаційно-контрольна,
навчально-матеріальна,
фінансово-економічна, нормативно-правова та
маркетингова.
Дистанційна освіта – особлива, досконала форма, яка поєднує елементи
очного, очно-заочного, заочного й вечірнього навчання на основі нових
інформаційних технологій та систем мультимедіа. Сучасні засоби
телекомунікацій та електронних видань дають змогу подолати недоліки
традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому всі їхні позитивні риси.
Дистанційна освіта – комплекс освітніх послуг, що за допомогою
спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що базується на
засобах обміну навчальною інформацією на відстані. Інформаційно-освітнє
середовище дистанційної освіти становить системну сукупність, що базується
на засобах передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії,
апаратно-програмного та організаційно-методичного забезпечення, яке
орієнтується на задоволення освітніх потреб користувачів. Дистанційне
навчання є однією з форм неперервної освіти, що покликана реалізувати права
людини на освіту й отримання інформації.
Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що
базується на принципі самостійного навчання учня, студента. Середовище
навчання характеризується тим, що здобувачі освіти в основному, а часто й
повністю, віддалені від викладача у просторі й часі, водночас вони мають
можливість у будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів
телекомунікації.
Дистанційне навчання – сукупність інформаційних технологій, що
забезпечують доставку здобувачу освіти основного обсягу навчального
матеріалу, інтерактивну взаємодію студентів та викладачів у процесі
навчання; надання учням, студентам можливості самостійної роботи із
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засвоєння навчального матеріалу, а також оцінювання їхніх знань та умінь у
процесі навчання.
Дистанційне навчання – це універсальна гуманістична форма навчання,
що базується на використанні широкого спектра традиційних і нових
інформаційних та телекомунікаційних технологій, технічних засобів, які
створюють умови для вибору учнями, студентами вільних освітніх дисциплін,
як і відповідають стандартам, діалоговому обміну з викладачем; при цьому
процес навчання не залежить від розташування студента в просторі та часі [2].
Отже можна зазначити, що технології дистанційного навчання – це
сукупність освітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій
методів форм та засобів, мета якої отримати високий рівень навчання при
використанні дистанційних курсів та реалізації дистанційного навчання в
закладах освіти, а дистанційне навчання (Distance Learning, Distance Education)
– це така форма організації освітнього процесу, в якій основним видом
діяльності здобувача освіти є самостійна робота. Завдяки більшої
асинхронності взаємодії між учасниками, і відповідно можливості навчатись у
зручний час, до такої форми освіти можуть долучатися всі ті, хто має
обмеження доступу до очного навчання – особи з особливими освітніми
проблемами, військові строкової служби, працюючі, люди літнього віку,
люди, які через різні форс – мажорні обставини відірвані від можливості
відвідувати очне навчання (стихійні лиха, військові дії, пандемії тощо)
Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної
середньої освіти, затвердженого Наказом МОН № 1115 від 08.09.2020 року
дистанційне навчання - організація з освітнього процесу (за дистанційною
формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного
навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від
одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому
середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційнокомунікаційних (цифрових) технологій [3].
Системі ефективного дистанційного навчання, яка зараз переважає в світі,
передувала ціла низка етапів і кроків. Основні віхи розвитку дистанційного
навчання можна представити наступним чином:
- 1840р. – англієць Ісаак Пітман почав за допомогою поштових відправлень
навчати стенографії студентів в Об’єднаному Королівстві. Він вважається
родоначальником дистанційного навчання;
- 1873р. – Анна Еліот Тікнор у США розробила систему навчання поштою
для жінок і назвала її Суспільство Тікнор;
- 1892р. – Вільям Рейні Харпер заснував перше відділення дистанційного
навчання в університеті Чикаго. Він вважається в Америці «батьком
навчання поштою»;
- 1906р. – викладання з використанням пошти було введено в Університеті
штату Вісконсін (США);
- 1911р. – дистанційне навчання дійшло до Австралії. Відкрилися курси
вузівського рівня у Квінслендському університеті;
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- 1914р. – для дітей, що живуть далеко від звичайних шкіл, було організовано
навчання з використанням пошти за програмою початкової школи. Система
використовувалась в Австралії, Канаді та Новій Зеландії;
- 1933р. – перш і у світі освітні телевізійні програми транслювались з
Університету Айови;
- 1939 р. – у Франції створено Державний центр дистанційного навчання для
дітей, які не мають можливості відвідувати школу. На той час він став
найбільшим навчальним закладом дистанційної освіти в Європі.
- 1950 р. – Державний університет штату Айова став першим в світі освітнім
закладом, який випускав навчальні програми з використанням телебачення;
- 1960 р. – до 60-х років в СРСР було 11 заочних університетів. Після Другої
світової війни досвід СРСР у запровадженні системи заочного навчання
перейняли інші країни Центральної та Східної Європи;
- 1969 р. – заснований Відкритий університет Великобританії. З його
відкриттям навчальні заклади, що спеціалізуються на дистанційному
навчанні, з'явилися в ряді країн, серед яких Іспанія, Пакистан, Індія;
- 1979 р. – в Китаї, вперше в історії дистанційної освіти, була створена
Національна мережа радіо- і телевізійних університетів;
- 1982 р. – Міжнародна рада по листуванню змінила свою назву на
Міжнародну раду з дистанційної освіті;
- 1987 р. – створена Європейська асоціація університетів дистанційного
навчання (European Association of Distance Teaching Universities, EADTU). Її
мета – розвиток Європейської мережі вищого рівня дистанційної освіти, а
також організації Європейського відкритого університету;
- 1988 р. – реалізовано радянсько-американський проект «Шкільна
електронна пошта»;
- 1995 р. – в Університеті штату Пенсільванія (США) проведено через
інтернет перший курс дистанційного навчання;
- 2001-2004 рр. – Розроблено стандарт SCORM (англ. Sharable Content Object
Reference Model) для електронного навчання через інтернет. Він містить
вимоги до організації навчального матеріалу у всій системі дистанційного
навчання і дозволяє забезпечити сумісність компонентів. У 2006 році у
Міністерстві оборони США видано наказ, щоб усі розробки в області
електронного навчання відповідали вимогам SCORM;
- 2002 р. – розроблено Національний збірник стандартів Канади (СanREGS)
для дистанційного навчання. Він включає в себе: критерії якості результатів
електронного навчання; викладання і підтримки на рівні вузу; змісту
електронних навчальних ресурсів; викладацького складу; методик
викладання; експертизи та якості бюджету;
- 2003 р. – WebCT (Web Course Tools), система управління контентом мала
понад 6 мільйонів користувачів в більш ніж 1300 навчальних закладах 55
країн;
- 2005-2009 рр. – у YouTube EDU запропоновано тисячі безкоштовних лекцій
в мережі Інтернету;
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- 2007 р. – Компанія Apple розробила спеціальну програму, що містить понад
600000 безкоштовних лекцій, книг і уроків з різних дисциплін від провідних
навчальних закладів світу. Всі університети, учасники цього проекту, (на
iTunes U) отримали власні розділи цієї програми де публікують курси
лекцій, уроки з вивчення мов, лабораторні експерименти, спортивні хроніки
і відеотури по студентським містечкам;
- 2011 р. – розроблено концепцію Smart-освіти в Південній Кореї;
- 2012 р. – Некомерційна установа Udacity почала пропонувати масові
відкриті онлайн-курси (MOOCs);
- 2013 р. – Оголошено перший в США публічний університет онлайн - UF
Online.
З аналізу глобальних тенденцій розвитку світової системи освіти і етапів
розвитку дистанційного навчання випливає очевидне твердження - якщо в
навчальному закладі дистанційного навчання немає, то і перспективи на
майбутнє у нього немає, воно не відповідає світовим стандартам. Розуміючи це,
наприклад, Гарвард і Массачусетський технологічний інститут інвестували по
30 мільйонів доларів в новий інтерактивний освітній майданчик EdX, де
пропонують безкоштовні онлайн-курси. Світовий ринок дистанційного
навчання є швидко зростаючим і значним за обсягами. За прогнозами
аналітиків до 2025 року кількість слухачів, що навчаються за дистанційною
формою, може у 2,5 рази перевищити кількість слухачів, що навчаються за
традиційною формою навчання [4].
1.2 Проблеми та переваги дистанційного та змішаного навчання
У нашій державі розвиток дистанційного навчання почав прискорюватися
з прийняттям Закону України «Про Національну програму інформатизації»,
затвердженням Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. №
1494 «Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 рр.»,
надалі був підписаний Наказ міністра освіти і науки України № 802 від
04.12.2003 р. «Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку
системи дистанційного навчання на 2004–2006 рр.», потім відбулося
затвердження та введено в дію наказу Міністерства освіти та науки від 21 січня
2004 року № 40 «Про затвердження «Положення про дистанційну освіту» [5].
Цей наказ дав поштовх науковій та науково-педагогічній спільноті
досліджувати головні проблеми впровадження дистанційної освіти в Україні.
Наскрізний висновок: темпи її зростання за останній час покращились, та від
світових освітніх лідерів ми все однозначно відстаємо. Це, безперечно, є
проблемою. Але це дає можливість проаналізувати багаторічний досвід інших
країн у запровадженні ефективної системи дистанційної освіти і врахувати:
а) отримані переваги, щоб найкраще їх використати;
б) проблеми і недоліки, що завчасно застосувати інструменти зменшення
негативного впливу.
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В науковій літературі цьому питанню приділена значна увага. Серед
великої кількості аналітичних висновків щодо позитивних рис і недоліків
дистанційної освіти, особливо із врахуванням вже власного досвіду, можна
відзначити наступні:
Позитивні риси дистанційного навчання:
1) можливість займатися в зручний для себе час у зручному місці й темпі,
нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни;
2) паралельне із професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від
виробництва;
3) можливість звертання до багатьох джерел навчальної інформації
(електронних бібліотек, банків даних, баз знань тощо);
4) cпілкування через мережу Інтернет і за допомогою електронної пошти, один
з одним і з викладачами;
5) сконцентроване подання навчальної інформації та мультидоступ до неї
підвищує ефективність засвоєння матеріалу;
6) при дистанційному навчанні у кожного студента є можливість витратити
більше зусиль і часу на складні та важливі для нього теми з метою
поглибленого опрацювання;
7) використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і
телекомунікаційних технологій, що також дає змогу навчати роботі з ними;
8) рівні можливості одержання освіти – незалежно від місця проживання,
стану здоров’я, елітарності й матеріальної забезпеченості студента;
9) дистанційне навчання допомагає оминути психологічні бар’єри, пов’язані з
комунікативними якостями людини, – наприклад, соромливістю, страхом
публічних виступів та ін.;
10) експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг;
11) дистанційне навчання розширює та оновлює роль викладача, який повинен
координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати свої курси,
підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та
інновацій;
12) дистанційна освіта позитивно впливає на студента, збільшуючи його
творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації,
прагнення до знань, уміння володіти комп’ютерною технікою і самостійно
приймати відповідальні рішення [6].
Серед недоліків дистанційної освіти в Україні, особливо за підсумками
власної діяльності і діяльності закладу освіти під час карантину можна виділити
такі:
1) необхідність в більшості випадків значних інвестицій на початковому
етапі організації роботи системи якісного дистанційного навчання в
закладі освіти;
2) технічне забезпечення викладачів і студенів (значний відсоток учасників
освітнього процесу мають слабку техніку, що обмежує застосування
окремих ІКТ, або взагалі її відсутність);
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відсутність у більшості студентів вміння навчатися самостійно, без
постійних нагадувань та підштовхування з боку викладача і батьків;
4) відсутність навичок роботи з інформаційними технологіями у багатьох
викладачів. У зв’язку з цим виникають труднощі з підготовкою
навчального матеріалу, підходящого для використання при дистанційній
освіті;
5) опір викладацького складу впровадженню сучасних технологій;
6) проблема репрезентативності: при дистанційному виконанні завдань
невідомо, хто саме його виконав або це індивідуальна відповідь чи
підсумок групової роботи;
7) низька якість технічного забезпечення під час навчальних чи
екзаменаційних відеоконференцій;
8) недостатній безпосередній контакт між персональним викладачем та
дистанційним студентом через надзвичайну професійну завантаженість
вітчизняних педагогів;
9) відсутні або є дуже дорогими прикладні комп’ютерні програми, необхідні
для адміністрування процесів дистанційного навчання;
10) контроль за наявністю знань в студентів; проблема оцінки якості наданих
освітніх послуг; проблематичність об’єктивної оцінки знань студента.
11) за деякими спеціальностями навчатися дистанційно неможливо, оскільки
деякі дисципліни припускають наявність складних лабораторних
практикумів, які проводяться під контролем викладача.
В березні 2020року виявилось, що це не наукова теорія, а реальні
проблеми, негативний вплив частини яких можна було у короткостроковому
періоді зменшити:
1) активно використовувати існуючі електронні підручники, електронні версії
навчально-методичних матеріалів, зошитів для виконання практичних та
самостійних робіт;
2) спрямувати організацію підготовки та підвищення кваліфікації викладачів
в галузі методології та інформаційних технологій дистанційної освіти;
3) виходити на контакт із студентами через будь – які соціальні мережі.
У довгостроковому періоді заклади освіти повинні прияти більш глобальні
рішення:
1) рішення про те, що цифрова освіта стає постійним напрямом підвищення
кваліфікації тому, що ніщо так швидко не змінюється і не оновлюється як
цифрові технології;
2) рішення про те, яку систему управління навчальним процесом (Learning
Management System) при дистанційній (змішаній) формі навчання обрати;
3) рішення пор те, які цифрові інструменти і технології використовувати для
співпраці із студентами, щоб не ускладнювати і не обтяжувати взаємодію;
4) рішення про те, яким чином поєднувати онлайн навчання та контрольоване
навчання у закладі освіти.
3)
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РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО І ЗМІШАНОГО
НАВЧАННЯ В ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІКУМІ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
2.1 Карантин: «Спасіння втопаючого – діло рук самого втопаючого». Наші
перші кроки
12 березня 2020р. стало певним стресом для більшості закладів освіти.
Навчання з переважною самостійною роботою нам відоме давно. У нашій
країні воно називається «заочним», на Заході – «кореспондентським», або
«дистанційним». Але на момент введення карантину наше «заочне» наближене
до західного «дистанційного» було в основному в університетах з
розгалуженою системою заочного навчання. Треба було приймати глобальні
рішення. Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та
швидко адаптуватись до нових реалій.
В технікумі 12.03.2020 були проведені термінові засідання методичної та
педагогічної рад. Серед прийнятих рішень були такі:
- за допомогою за стосунку VoIP для смартфонів Viber терміново створити
групи і залучити до них студентів і викладачів згідно навчальних планів;
- завідувачам відділень і керівникам груп провести аналіз технічних
можливостей студентів ;
- на початкових етапах дистанційного навчання під час карантину
використовувати всі можливі інструменти взаємодії із студентами (електронна
пошта, телефон, Telegram, Facebook, Viber, Skype та ін);
- в основу подальшого дистанційного навчання покласти використання
онлайн – ресурсу (освітньої платформи) Google Classroom (слід зауважити, що
частина педагогів ще у червні 2019року пройшла дистанційний 60 – годинний
онлайн - курс «Додатки Google в освітній діяльності»). Використання цієї
платформи дозволяло без складнощів терміново організовувати освітній процес
дистанційно: надсилати будь – які матеріали всім студентам одразу,
дистанційно; збирати роботи онлайн, бачити статистику виконання; створювати
анкетні опитування; планувати час розсилки завдань; писати повідомлення,
кидати відео, посилання і світлини, ставити завдання;
- в період карантину викладачам приділити значну увагу підвищенню
кваліфікації і самоосвіті саме в напрямку цифрової освіти;
- координаційним центром взаємодії, розповсюдження інформації,
вирішення питань підвищення кваліфікації та самоосвіти, консультування
визначити навчально - методичний кабінет і дистанційну взаємодію з ним.
Всі засідання предметно – циклових комісій, атестаційної комісії,
методичної та педагогічної рад, керівників дипломних проектів проводились
через комунікаційне програмне забезпечення Zoom.
Для зручності взаємодії із викладачами була створена віртуальна
інтерактивна дошка Padlet «Організація роботи викладачів у дистанційному
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режимі» (рис.1), на якій розміщувались матеріали нормативного характеру,
методичні рекомендації, матеріали в допомогу викладачам, інформація про
підвищення кваліфікації, матеріали перевірок, засідань атестаційної комісії,
методичної та педагогічної рад.

Рисунок 1 – Інтерфейс віртуальної інтерактивної дошки Padlet
«Організація роботи викладачів у дистанційному режимі»
У травні 2020 року серед викладачів було проведене опитування
«Вивчення технологій дистанційного навчання», ціллю якого було визначення
проблем, перспектив та рівня опанування цифрових технологій (рис. 2).

Рисунок 2 – Скриншот травневої анкети для викладачів
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Були отримані такі підсумки:
- Які технології дистанційного навчання Ви використовуєте? (Зазначте
усі можливі варіанти відповідей)

- Чи дозволяють обрані технології здійснювати якісне дистанційне
навчання?

- Які ІТ-інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте під час
проведення лекційних дистанційних занять?

- Які ІТ-інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте для
створення завдань з контролю знань?
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- Як Ви оцінюєте рівень Вашої готовності працювати в умовах
дистанційного навчання?

- Які онлайн-платформи та ресурси Ви використовуєте для самоосвіти
та підвищення кваліфікації?

- Якщо у Вас виникають труднощі з дистанційним навчанням студентів
то з яких причин? (Зазначте усі можливі варіанти відповіді)
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Результати анкетування були розглянути на червневій педагогічній раді.
Підсумки аналізу і обговорення такі:
- Більшість викладачів опанували базові технологій роботи в
дистанційному режимі, в планах – продовжувати навчання;
- Велике розмаїття дистанційних інструментів – це цікаво, але ускладнює
роботу студентів (у тому числі – в технічній складовій), в планах їх
уніфікація;
- Освітні платформи для підвищення кваліфікації дуже допомогли в
отриманні знань і навичок, в планах - продовжувати дистанційну освіту
та самоосвіту і підвищення кваліфікації в напрямку цифрової освіти;
- Перша значна проблема – технічне оснащення студентів, в планах - при
підготовці завдань і матеріалів враховувати цю проблему;
- Друга значна проблема – низький рівень самоорганізації дітей, в планах
- активізація співпраці із батьками щодо контролю підсумків діяльності
студентів, перегляд і оновлення методів взаємодії.
2.2 «Не можеш перемогти - очоль!». Створення єдиної корпоративної
платформи в технікумі (спеціалізованого хмарного
програмного
забезпечення і інструментів для спільної роботи)
Були складені екзамени, захищені дипломи, закрита літня сесія, підбиті
підсумки. Та всі ми розуміли, якщо не дистанційна освіта, то її елементи з нами
назавжди. Майбутнє – за змішаним навчанням, яке дуже легко перемикати в
різні режими: збільшувати чи зменшувати офлайн - або онлайн - компоненти,
обирати різні організаційні моделі та стратегії відповідно до можливостей,
потреб і викликів.
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Змішане навчання (англ. blended learning) — навчання з використанням
різних форматів, насамперед — поєднання форматів очного навчання з різними
форматами електронного навчання (асинхронного і/або синхронного) [7].
Ідея застосування елементів асинхронного й синхронного дистанційного
навчання при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину
навчальних дисциплін учні освоюють у традиційних формах навчання, а іншу
частину дисциплін - за технологіями мережевого навчання. Співвідношення
частин визначається готовністю освітньої установи в цілому до подібної
побудови навчального процесу, а також бажанням і технічними можливостями
учнів. Такий підхід зветься "гнучке навчання" (flexible learning). Он-лайн
діяльність може включати в себе серед іншого, надання посилання на ресурси і
завантаження текстів і матеріалів, управління он-лайн вікторинами і
полегшення подання завдання на самостійну роботу. Таким чином, під
змішаним навчаннями розуміється поєднання формальних засобів навчання –
роботи в класах, вивчення теоретичного матеріалу і інноваційних форм
навчання, наприклад, обговорення за допомогою електронної пошти та
Інтернет - конференції, а також безперервним удосконалюванням методів
навчання, професійних знань самих вчителів. Змішана форма навчання
органічно поєднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання [8].
Така форма взаємодії дозволяє мінімізувати обсяги конспектувань,
роздрукованих додатків, завдань, зошитів, при офлайн зустрічах основна увага
приділяється практичним аспектам, зменшується проблема асоціалізації
(здобувачі освіти контактують між собою і з викладачем, опрацьовують
навички спілкування і спільної роботи), доступність теоретичних матеріалів і
різних форм засвоєння і контролю дозволяють навчатись в будь – якому місці і
в будь – який час, з однієї сторони розвиваються навички самостійного
навчання, з іншої – безпосередній контакт із викладачем і можливість
контролю з його сторони залишаються.
У липні 2020 року зібралась ініціативна група у складі керівництва
технікуму, завідувача навчально – методичного кабінету і представників
предметно – циклової комісії інформаційних технологій і автоматизації з метою
прийняття рішення щодо навчальної платформи LMS (з англ. Learning
Management System- система управління навчанням). Така освітня платформа
призначена для інтеграції цифрових інструментів навчання, а також
адміністрування, управління та поширення навчальних програм, формування
аналітики звітності процесу навчання. Метою застосування освітньої
платформи є організація такої взаємодії учасників освітнього процесу
з навчальним контентом і між собою, яка дозволить досягти освітньої мети [2].
Група опрацювала Методичні рекомендації щодо запровадження змішаного
навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти, запропоновані
Міністерством освіти і науки України, провела моніторинг рейтингів, відгуків
та претензій. Було прийнято рішення впровадити пакет спеціалізованого
хмарного програмного забезпечення і інструментів для спільної роботи G Suite
for Education (Google Workspace). Які аргументи вплинули на таке рішення?
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- саме в цьому середовищі працює освітня платформа Classroomе та інші
інтерактивні інструменти та сервіси Google, і це не потребує нового
навчання викладачів і студентів;
- середовище для некомерційних закладів освіти – безкоштовне;
- викладачі отримують безлімітний допуск до Google – диску;
- знайомий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс (відповідає стандартним
офісним програмам, має україномовну версію);
- розмежування прав на доступ (різні права на доступ (редагування,
перегляд, коментування), можливість вбудовування у вигляді
посилань);
- один акаунт – всі сервіси (реєстрація необхідна на самому початку, нові
сервіси можна підключати за необхідністю, наявність та налаштування
персонального організатора всіх сервісів);
- підтримка та розвиток (Google постійно оновлює інтерфейс та
можливості системи, в зручній формі і вчасно повідомляє про це
користувачів, здійснює інтеграцію з сучасними технологіями тощо);
- додаток відеоконференцій Google Meet не обмежує час спілкування і
кімната конференцій прив’язується до кожного класу, що не потребує
постійного планування і розсилання посилань на приєднання (рис.3а,
3б);
- запровадження середовища не потребує додаткових капіталовкладень
для матеріально – технічного оснащення і його постійного оновлення;
- середовище має функцію «опікуни», що дозволяє долучати батьків до
контролю освітнього процесу;
- учасники корпоративного аканту мають додатковий захист від
зовнішніх втручань;
- кожен учасник отримує власний внутрішній акаунт з україномовним
логіном і ім’ям користувача

Рисунок 3а – Активне постійно діюче посилання на кімнату конференцій в
класі
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Рис.3б – Посилання на кімнату конференцій у вкладці «Завдання»
До початку нового навчального року були здійснені наступні заходи:
1) творча група у складі чотирьох викладачів пройшла дистанційний курс
«Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої
установи» і отримала відповідні сертифікати (викладачі під час навчання
виконували функції керівника, адміністратора, викладача, відповідального за
виховну роботу). З першого вересня учасники групи проводили консультації і
додаткові заняття з викладачами;

Рисунок 4– Сертифікати дистанційного курсу «Розгортання та використання
середовища G Suite в діяльності освітньої установи»
2) надіслана заявка, отриманий дозвіл і налаштування G Suite for Education для
технікуму (рис.5). Технікум вже мав власний домен, реєстрацію у всіх
офіційних установах, тому час на опрацювання заявки і отримання дозволу
був мінімальний;
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Рисунок 5 – Скриншоти алгоритму налаштування системи
3) для всіх викладачів і студентів (у тому числі студентів першого курсу і
заочного відділення) створені акаунти в рамках корпоративної поштової
скриньки. І тепер, під час взаємодії із здобувачами освіти викладачі не
вгадують їх по аватаркам і нікнеймам – система G Suite фіксує тільки чіткі
імена і прізвища українською мовою (рис. 6);

Рисунок 6 – Скриншот сторінки користувачів
4) всі викладачі на поштові скриньки отримали навчальні відеоматеріали щодо
нових можливостей при роботі в Classroom;
5) створено спільний Google диск, де адміністрація і навчально – методичний
кабінет почали розміщувати інформацію, бланки, таблиці для спільного
використання, редагування, тощо (рис. 7)
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Рисунок 7 – Сторінка на спільному Google – диску
Важливою новинкою при використанні G Suite for Education в технікумі
стала можливість моніторингу і контролю активності учасників освітнього
процесу без втручання у особисті акаунти користувачів (рис.8).
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Рисунок 8 – Вікна адміністратора в звітах системи
Перевагою або зручністю також можна вважати те, що втрата паролю
перестає бути проблемою. Не треба звертатись до адміністраторів Google,
протягом хвилини все налаштовує один з адміністраторів.
Було прийняте рішення поступового запровадження системи, покрокового
опанування нових можливостей. Безперечно, виникають проблеми і питання,
збої у налаштуваннях і роботі. Але всі учасники освітнього процесу із
розумінням відносяться до цього: НЕ ПОМИЛЯЄТЬСЯ ТОЙ, ХТО НІЧОГО
НЕ РОБИТЬ.

22

РОЗДІЛ 3 «РІЗНОМАНІТНІСТЬ НАДАЄ ЖИТТЮ КРАСУ».
ІНСТРУМЕНТИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В
ТЕХНІКУМІ
У листопаді навчально – методичний кабінет провів нове опитування серед
викладачів «Аналіз рівня інформаційно - комунікаційної готовності
педагогічних працівників для роботи з G Suite» (рис.9).

Рисунок 9 – Скриншот анкети для викладачів (листопад 2020)
Цікаво було порівняти відповіді викладачів через пів року:
- Як Ви оцінюєте рівень Вашої готовності працювати в умовах
дистанційного навчання?

Квітень 2020

Листопад 2020

- Які ІТ-інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте під час
проведення лекційних дистанційних занять?
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Квітень 2020

Листопад 2020
- Які ІТ-інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте для
створення завдань з контролю знань?

Квітень 2020

Листопад 2020
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- Якщо у Вас виникають труднощі з дистанційним навчанням студентів
то з яких причин? (Зазначте усі можливі варіанти відповіді)

Квітень 2020

Листопад 2020
За результатами нового аналізу можна зробити такі висновки:
- викладачі за розглянутий період підвищили свій професійний рівень в
напряму цифрової освіти і отримали більшу впевненість і готовність до
роботи в умовах дистанційного навчання;
- викладачі технікуму розширили використання більшості доступних
додатків Google, а також самостійні цифрові інструменти, сумісні з
Classroom;
- низький рівень самоорганізації і відповідальності студентів в системі
дистанційного та змішаного навчання є основною проблемою у
взаємодії із викладачами.
Засоби ІКТ, які використовуються викладачами технікуму в освітньому
процесі можна розділити на дві групи:
1) Інструменти дистанційного (змішаного) навчання, які використовують
викладачі технікуму при проведенні лекційних занять та консультацій в
синхронному та асинхронному режимі;
2) Інструменти дистанційного навчання при закріплені теоретичного
матеріал, проведенні практичних, семінарських занять, контрольних
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робіт, самостійної роботи студентів в синхронному та асинхронному
режимі.
3.1
Інструменти дистанційного
(змішаного) навчання,
які
використовують викладачі технікуму при проведенні лекційних занять та
консультацій в синхронному та асинхронному режимі
Ця група об’єднала хмарні додатки та цифрові інструменти, за допомогою
яких викладачі технікуму надають лекційний матеріал, інформацію
навчального, виховного характеру студентам:
- Google Meet та ZOOM, (сервіси для проведення онлайн – конференцій)
використовують для проведення занять в синхронному режимі, а саме:
консультацій, комбінованих занять, занять – консультацій, лекцій,
випереджаючих лекцій. Частіше за все використовують викладачі іноземної
мови, математики, технологій, спеціальних дисциплін, інженерної графіки,
економічного аналізу, під час консультацій до курсових робіт і проектів,
технологічної і переддипломної практики, екзаменів, захисту курсових
робіт і проектів;
- розміщення в класах лекційного матеріалу у формі :
1) Google – документів;
2) Google – презентацій (рис.10);
3) посилань на навчальні і розвивальні відео на YouTube каналах, онлай –
уроки на ТБ та YouTube каналах (рис 11);
4) розміщення викладачами власних відео та презентацій з екрану за
допомогою розширень Loom, Screencastify та ін.
Скринкаст — це цифровий відеозапис інформації, що виведена на екран
комп’ютера, «відео захоплення» екрана. Тобто відеозапис того, що відбувається
на моніторі, з можливістю додавання звукового супроводу і коментарів
викладача. Це набагато практичніше, ніж текстовий опис, інструкція чи
посібник, адже студенти відразу бачать, як потрібно виконувати дії, про які
йдеться у відео демонстрації (рис.12);
5) Jamboard, Padlet (універсальні онлайн-дошки або онлайн-стіни з
інтуїтивним інтерфейсом, які використовуються як інструмент розміщення
необхідних матеріалів, скомпонованих за певними критеріями (рис.13).
Також матеріали розсилаються через електронну пошту та Viber (в
ситуаціях складного технічного забезпечення студентів).
- Google Keep – веб-сервіс, що дозволяє користувачам створювати та
редагувати замітки, списки та малюнки, а також надавати до них доступ та
можливість колективної роботи над ними (рис. 14)
- Google Sites (Сайти) – створені викладачами сайти в домені G Suite або на
зовнішніх ресурсах. Наповнення і мета створення сайтів може бути різна
(рис. 15)
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Рисунок 10 – Розміщення в класі лекційного матеріалу у вигляді Google –
документів і Google – презентацій
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Рисунок 11 – Скриншоти «Навчальне відео на YouTube каналі»

Рисунок 12 – Скринкаст (відео з екрану)
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Рисунок 13 – Розміщення викладачем навчальних та інформаційних матеріалів
на дошці Padlet
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Рисунок 14 - Використання Google Keep (створення важливих заміток)
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Рисунок 15 – Сторінки сайтів викладачів технікуму (сайти предметів,
дисциплін, гурткової роботи)
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3.2 Інструменти дистанційного навчання при закріплені теоретичного
матеріалу, проведенні практичних, семінарських занять, контрольних
робіт, самостійної роботи студентів в синхронному та асинхронному
режимі
Група контрольних і практичних засобів об’єднала в собі такі цифрові
інструменти:
- Google – документи - дозволяють не тільки представляти лекційний
матеріал, але й надавати можливість індивідуальної або колективної роботи
із практичними або контрольними завданнями (рис.16);

Рисунок 16 - Google – документ для індивідуальної роботи студента
- Google Форми ( easyQuizzy) як інструмент для тестування (рис.17);
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Рисунок 17 - Тестові форми
- Jamboard, Padlet як інструмент для виконання індивідуальних, групових
завдань чи проєктів (рис.86а,б);
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Рисунок 18а – Розміщення на дошці Padlet робіт студентів
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Рисунок 18б– Розміщення на дошці Jamboard робіт студентів
- Виконання вправ на платформі Learningapps - онлайн - сервісі, який
дозволяє конструювати власні інтерактивні вправи, або користуватись з
бібліотеки сайту (рис. 19);
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Рисунок 19 - Вправи на платформі Learningapps
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- Виконання завдань за допомогою Google малюнків, Google презентацій,
(спільні завдання, завдання для малих груп, завдання для кожного);
- Самостійна робота студентів на платформі Prometheus (наприклад,
опрацювання курсу «Основи програмування», «Соціологія», «Українська
мова – готуємось до ЗНО»);
- Нескладні, безкоштовні програмки при викладанні інформатики (рис. 20)

Рис. 20а – Використання сервісу Bubbl.Us (https://bubbl.us)
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Рисунок 20б - Використання сервісу Blender 3d
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Рисунок 20в – Використання сервісу logomaster.ai для створення емблем
- Платформа Wooclap, як система відповідей в класі, яка створена для
підвищення участі аудиторії шляхом перетворення смартфонів у всебічний
інструмент навчання (рис.21)
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Рисунок 21 – Виконання завдання на платформі Wooclap
- Онлайн симулятори для виконання лабораторних робіт (рис.22).

Рисунок 22 – Виконання лабораторної роботи на інтерактивному симуляторі
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3.3 Враховуємо проблеми і розширюємо можливості
Розглянуті інструменти зручні і при дистанційному і при змішаному
навчанні. Методичний кабінет продовжує аналізувати технології, які:
а) можуть створити додаткову зацікавленість у наших дітей «Z» в роботі з
лекційним матеріалом;
б) дозволяють синхронно взаємодіяти із студентами при дистанційному
навчанні, при цьому мати можливість в реальному часі контролювати роботу
(що стає важливим при виконанні контрольних робіт або під час проведення
екзаменів).
До таких інструментів можна віднести:
- самостійний цифровий інструмент Draw.Chat (рис. 23) - безкоштовна
онлайн-дошка (кімната) для малювання (написання) тощо. Користувачі можуть
малювати, набирати тексти, спілкуватись в чаті або спілкуватись за допомогою
аудіо- та відеоконференцій, а також легко перетягувати та видаляти зображення
з файлів, інших сторінок, буфера обміну та камери. Користувачі малюють,
спілкуються в чаті або спілкуються за допомогою аудіо- та відеоконференцій, а
також легко перетягують та видаляють зображення з файлів, інших сторінок,
буфера обміну та камери. До такої кімнати можна залучити всю групу, при
цьому кожен студент буде працювати на своїй сторінці, а викладач отримує
можливість бачити, редагувати та коментувати роботу кожного.
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Рисунок 23 – Інтерфейс і безкоштовні функції Draw.Chat
- сервіс Prezi.com (рис. 24) дозволяє створювати і зберігати презентації,
виконані в новому стилі – у стилі zoom-технології (технології наближення).
Інтерфейс презентації – великий віртуальний стіл, на якому розташовані такі
об’єкти як: текст, картинки, графіки, відео, флеш-анімація. При перегляді
презентації сервіс буде пересувати цей стіл, відображаючи послідовно кожну
його частину як окремий слайд. У будь-який час можна відволіктися від
сценарію показу і повернутися до тексту, зображення, наблизити схему або її
частину, а потім знову продовжити перегляд. Інструмент завдання
послідовності показу матеріалу дозволяє швидко налаштувати презентацію так,
як хочеться автору. Можна змінити послідовність показу, щось прибрати, щось
додати, не видаляючи сам матеріал, а просто виключаючи його з показу.
Можливості Prezi дозволяють створювати презентації нового виду з нелінійної
структурою. Створити презентацію в Prezi можна без шаблону, але у перший
раз краще вибрати шаблон, бо в ньому вже є кілька слайдів, в які додані
переходи і збільшення певних елементів [9].
Важливим моментом є питання збереження використання онлайн –
презентації. По – перше, можна надати посилання на роботу, по – друге,
запросити зацікавлених осіб на онлайн – презентацію, для чого створюється
спеціальна сторінка, яка діє протягом обмеженого часу. Ще однією можливістю
є завантаження презентації в форматі PDF. І, нарешті, останній варіант –
завантажити на комп’ютер автономного варіанту презентації для використання
у тих випадках, коли відсутнє з’єднання з Інтернетом
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Рисунок 24 – Скриншот вебсервісу Prezi

Але при неймовірному розмаїтті в мережі технологій дистанційної
взаємодії заклад освіти дотримується принципу – не використовувати
викладачами технікуму різних, несхожих інструментів, щоб не ускладнювати
роботу студентів і не обтяжувати робочі пристрої
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ВИСНОВКИ
Незважаючи на всі негативні сторони дистанційного освіти, слід
розуміти, технології дистанційного навчання є потужним засобом пізнання і
взаємодії із світом. Треба усвідомлювати важливість подальшого розвитку та
впровадження інформаційних технологій, адаптованих до українських умов, в
освітній процес закладів освіти. Дистанційна освіта зародилась ще у середині
19 сторіччя, не зникла, не вичерпала себе, а стала у світовій практиці однією з
усталених форм навчання. Дистанційне навчання – найбільш демократична
форма навчання, що дозволяє отримати освіту широким верствам суспільства.
Методи дистанційного навчання застосовуються у закладах вищої, фахової
передвищої, професійно – технічної освіти, в шкільній освіті, в системі
підвищення кваліфікації викладачів, в системі підготовки управлінських кадрів.
Іноді саме технології дистанційної та змішаної освіти дають можливість
зачепити, привернути більшу увагу дітей покоління Z, при згадуванні яких
перше, що спадає на думку – технології, «цифрове покоління»
В роботі в результаті аналізу і систематизації наукової інформації
встановлено, що дистанційне навчання розглядається як якісно нова форма
освіти, що ґрунтується на принципах самостійності навчання учнів, сучасних
педагогічних методах, технічних засобах передачі інформації як особливого
типу освітньої діяльності, що робить процес гнучким, багатовекторним,
варіативним, надає нові можливості учням навчатися за індивідуальною
освітньою траєкторією відповідно до особистісних потреб, інтересів і
здібностей.
Уточнено, що передумовами виникнення форм дистанційного навчання
є: нова освітня парадигма, яка визначила пріоритети розвитку відкритої
освіти; позитивна динаміка науково-технічного й соціально-економічного
розвитку; посилення демократичних процесів в освіті та суспільстві в цілому;
інформатизація освіти та впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій в освітній процес закладів освіти; швидкий розвиток
інформаційних технологій; поява навчальних освітніх середовищ, платформ
дистанційного навчання як засобу реалізації завдань дистанційної освіти.
Головною метою дистанційного навчання є надання однакових освітніх
можливостей населенню у будь-яких районах країни за допомогою
інформаційних і телекомунікаційних засобів, а також підвищення якісного
рівня освіти за рахунок більш активного використання наукового та
освітнього потенціалу провідних університетів, академій, інститутів, наукових
центрів й інших освітніх установ.
На практиці з’ясовано, що одним з елементів ефективного дистанційного
або змішаного навчання є впровадження і використання зручного освітнього
середовища, яке забезпечить персоналізований доступ всіх учасників
освітнього процесу для виконання своїх освітніх ролей, виконання професійних
завдань. Наприклад, викладачі - для розміщення навчальних та дидактичних
матеріалів в електронному форматі, здобувачі освіти - для отримання
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навчальних матеріалів та розміщення власних виконаних завдань,
адміністрація — для моніторингу процесу та результатів навчальної діяльності .
Впровадження в технікумі пакету спеціалізованого хмарного програмного
забезпечення і інструментів для спільної роботи G Suite for Education (Google
Workspace) ніби об’єднало одинаків під спільним дахом зручного будинку:
- з комунікаціями,
- із захистом,
- з можливістю спілкування і розвитку;
- будинку, в якому всі квартири мають імена мешканців,
- технічна служба допоможе у вирішенні проблем,
- а управління слідкує за порядком.
За стислий період адміністрацією і педагогами Дніпровського державного
технікуму енергетичних та інформаційних технологій створено необхідне
середовище і методичне забезпечення освітнього процесу при дистанційній або
змішаній формі навчання. З’явилися значні зміни у підвищенні цифрової
грамотності не тільки студентів, але й викладачів, які безпосередньо працювали
з хмарними сервісами та розробляли навчальні матеріали. Застосування
педагогами закладу Google - додатків та інших хмарних технологій надає
можливість легкого та швидкого доступу до дидактичного забезпечення
процесу навчання; розширення і зміцнення професійних зв’язків між окремими
педагогами; підвищення рівня власної кваліфікації та професійної
майстерності.
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