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курсiв (http:/dl.kharkiv.edu). Проводяться загальнi дослiдження окремих структурних елементiв та уча-
сникiв навчального процесу (п’ятикомпонентна предметна модель того хто навчається, тематична мо-
дель, семантична модель знань, процедурна модель знань тощо у науково-навчальному центрi ЮНЕСКО
(http:/www.dlab.kiev.ua). З 2000 року проблеми дистанцiйного навчання системно дослiджуються в Укра-
їнському iнститутi iнформацiйних технологiй в освiтi НТУУ «КПI» (http:/uiite.kpi.ua/).

До теперiшнього часу, не сформована нормативна база дистанцiйного навчання в Українi. Ресурсних
центрiв, якi можуть забезпечити ефективнiсть дистанцiйної освiти на ступенi загальної середньої освiти
в Українi не iснує.

Проблемнi питання створення мережi РЦДО загальноосвiтнiх навчальних закладiв в Українi iнiцi-
ювали науковi дослiдження у педагогiцi. Зокрема, розроблення, аналiз та наукове обґрунтування прин-
ципiв побудови, структури та функцiональностi цiєї мережi При дослiдженнi функцiональностi РЦДО
виокремлено двi взаємопов’язанi складовi: функцiя забезпечення дистанцiйного навчання iз застосуван-
ням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (IКТ) та функцiя практичного дистанцiйного монiторингу
пiдготовленостi учнiв та вчителiв до використання IКТ.

Висновки.
Досягнення поставленої мети зумовило необхiднiсть вирiшення у межах наукової роботи наступних

завдань:

- Теоретично обґрунтувати та розробити концепцiю створення мережi ресурсних центрiв дистанцiйної
освiти (РЦДО).

- Теоретично обґрунтувати типову модель ресурсного центру дистанцiйної освiти.
- Обґрунтувати органiзацiйно-педагогiчнi передумови створення та впровадження мережi ресурсних
центрiв дистанцiйної освiти.

- Розробити систему рекомендованих заходiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв для пiдключення
до мережi РЦДО.

- Розробити методичнi рекомендацiї щодо органiзацiї функцiонування РЦДО та технологiї навчання
з використанням мережi РЦДО.

- Розробити методику дослiдження функцiонування РЦДО для забезпечення послуг дистанцiйного
навчання.

- Розробити методику дистанцiйного монiторингу та дiагностики рiвня IКТ компетентностi вчителiв
та учнiв.

- Розробити методику збору та накопичення поточних та експериментальних даних про процес та
результати навчальної дiяльностi у дистанцiйнiй формi при використаннi РЦДО.

- Розробити показники та критерiї визначення результативностi дистанцiйного навчання при викори-
станнi РЦДО.

У поточному роцi розпочинається дослiдно-експериментальна робота всеукраїнського рiвня (на базi
Вiнницької ФМГ № 17) щодо створення iнформацiйно-освiтнього середовища для органiзацiї навчального
процесу з використанням технологiй дистанцiйного навчання. Планується у реальному навчальному про-
цесi протягом 2012-2015 рр. апробувати спецiалiзованi методики дистанцiйного навчання учнiв i засоби їх
реалiзацiї у дидактичному процесi.

Соцiально демографiчнi свiтовi тренди переважно визначають стратегiчнi аспекти розвитку електрон-
ного навчання. Безумовно, можна робити певне корегування в залежностi вiд рiвня розвитку окремих
країн. Проте в цiлому спостерiгається замiщення поколiння робiтникiв, занурення яких у цифрове се-
редовище пов’язано з проблемами нетривалого первинного навчання i адаптацiї, поколiнням «цифрових
Аватарiв», спiлкування, побудова особистiсних i професiйних вiдношень яких реалiзуються переважно за
допомогою соцiальних мереж та вiртуальних свiтiв. Проектування змiн у системi освiти в цiлому та у
системi дистанцiйного навчання зокрема повинно вiдбуватися з урахуванням цих тенденцiй.
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Аннотация
Рассматривается проблема внедрения технологий дистанционного обучения в среднюю школу. Показано что,

одним из возможных путей развития дистанционного обучения учащихся является создание в Украине сети
ресурсных центров дистанционного образования (РЦДО). Такая сеть может развиваться достаточно дина-
мично и, наряду с этим, органично сосуществовать с существующей сетью учебных заведений. Анонсирован
педагогический эксперимент по изучению РЦДО.

Abstract
The problem of the introduction of distance learning technologies in secondary school. It is shown that one of the

possible ways of distance learning is to create in Ukraine a network of Resource Centers for Distance Education (RCDE).
Such network can be developtd quite rapidly, and coexist seamlessly with the existing network of educational institutions.
Announced pedagogical experiment for studing the RCDE.

Вступ
Iнформатизацiя школи, що фактично розпочалася у 1985 роцi i, в першу чергу, мала на метi забезпечи-

ти формування комп’ютерної грамотностi школярiв, перетворилася сьогоднi на одну з головних галузей
педагогiчних нововведень. Iнформатизацiя XXI столiття змiнила уявлення про будову навчального середо-
вища, органiзацiю сумiсної дiяльностi учнiв та учителiв, їх робочi мiсця. На нашу думку, iнформатизацiя
в наш час є не тiльки спричинює змiни у змiстi та методах навчання, а й суттєво впливає на процеси
реорганiзацiї форм загальноосвiтньої пiдготовки учнiв та оновлення системи освiтнiх установ.

Сучаснi освiтнi тренди, такi як: використання сервiсу Office 365, Google, Twitter та Facebook у навчаннi,
– актуалiзують науковi розвiдки у напрямi розвитку дистанцiйних форм навчання те тiльки студентiв та
слухачiв, а й школярiв.

Використання засобiв IКТ для досягнення нових освiтнiх результатiв, створює умови для послiдовного
вирiшення завдань iндивiдуалiзацiї навчально-виховного процесу, створення нової моделi масової школи,
де класно-урочна система може стати лише одним з елементiв вiтчизняної освiтньої системи.

Основний матерiал.
Проблеми впровадження технологiй дистанцiйного навчання у загальну середню освiту дослiджуються

та вирiшуються недостатньо. Процес суттєво стримується практично вiдсутньою нормативно-правовою
базою що регламентує можливiсть дистанцiйного навчання у ЗНЗ. Одним з можливих шляхiв розвитку
дистанцiйного навчання учнiв є створення в Українi мережi ресурсних центрiв дистанцiйної освiти (РЦ-
ДО). Така мережа може розвиватись досить динамiчно i, поряд з цим, органiчно спiвiснувати з iснуючою
мережею навчальних закладiв. Актуальною є проблема розроблення, аналiзу та наукового обґрунтування
структури та функцiональностi мережi РЦДО загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

Створення ресурсiв дистанцiйного навчання у кожному загальноосвiтньому навчальному закладi не-
можливо та неефективно. В той же час, є проблематичним створення єдиного центру дистанцiйного на-
вчання в Українi. Природно виникає iдея створення мережi ресурсних центрiв дистанцiйного навчання
для середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Принциповi особливостi такої мережi полягають у
наступному: у процесi створення та розвитку мережi створюється додаткова можливiсть органiзацiйно
забезпечити фiзичну взаємодiю всiх учасникiв процесу дистанцiйного навчання; вiдбувається природна
iнтеграцiя дистанцiйних технологiй у вже iснуючi форми навчання в ЗНЗ; зберiгається доступнiсть ди-
станцiйних ресурсiв «всi-до всiх», їх висока варiативнiсть та гнучкiсть.

Останнiми роками у деяких вищих навчальних закладах країн СНГ створюються РЦДО. Основною
метою дiяльностi таких центрiв є забезпечення додаткових освiтнiх програм у галузi IКТ i дистанцiйної
освiти (ДО) для робiтникiв сфери освiти; органiзацiйне, методичне i технiчне забезпечення впровадження
i розвитку IКТ i ДО за освiтнiми програмами унiверситетiв.

Некомерцiйним партнерством «Телешкола» (Росiя) органiзована та пiдтримується лiцензована i акре-
дитована Iнтернет-школа, яка надає можливiсть опанувати загальноосвiтню програму 10 и 11 класiв у
дистанцiйному режимi та отримати атестат.

У 2009-2010 рр. в Росiї активно розвивається мережа регiональних ресурсних центрiв дистанцiйної
освiти, дiяльнiсть яких спрямована на органiзацiю та супровiд навчання дiтей-iнвалiдiв з виростанням
дистанцiйного навчання. Запропонованi моделi отримання освiти передбачають поєднання очної та ди-
станцiйної форми навчання.

В деяких загальноосвiтнiх закладах України проводяться пошуковi роботи, пов’язанi з використанням
окремих елементiв технологiї дистанцiйного навчання учнiв. Наприклад, Всеукраїнський шкiльний портал
«Класна оцiнка» та Всеукраїнська безкоштовна шкiльна освiтня мережа «Щоденник» надають можли-
вiсть використовувати деякi елементи дистанцiйного навчання у школi. Згаданi роботи не є системними,
мають тимчасовий характер.

Окремi дослiдження дистанцiйної форми навчання школярiв виконуються у Нацiональному технiчно-
му унiверситетi «ХПI». Так, є опублiкованою низка праць, методичних рекомендацiй та дистанцiйних
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