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В статье доказано, что внедрение дистанционного обучения в систему работы очно-заочной школы Львов-
ской областной МАН призвано обеспечить равный доступ к качественному образованию, способствовать ак-
тивизации учебного процесса и расширению деятельности МАН по всей области.

Ключевые слова: дистанционное обучение, инновации, одаренность, очно-заочная школа.
It is proved that the introduction of distance learning in working part-time school Lviv Regional MAS is designed 

to ensure equal access to quality education, to boost the educational process and the expansion of the activities of MAS 
throughout the area. 
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ОЧНО-ДИСТАНцІЙНА ШКОЛА ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

ЯК ІННОВАцІЙНА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ 
З ОБДАРОВАНОЮ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Дистанційне навчання є поширеною формою на-
вчання в усіх країнах світу, яку використовують не 
лише для студентів, а й школярів. Водночас дистан-
ційне навчання може бути корисним для підготовки 
учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), 
поглибленого вивчення окремих предметів, активної 
участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо. Впро-
вадження дистанційного навчання у навчальний про-
цес таких позашкільних навчальних закладів, як Малі 
академії наук, надає можливість створити умови для 
оновлення змісту і методів роботи з обдарованими 
школярами, суттєво активізувати та індивідуалізувати 
їх навчання.

Дистанційна освіта – це нова для України систе-
ма освіти, тому метою дослідження є виявлення пе-
реваг і недоліків цієї системи на прикладі Львівської 
очно-дистанційної школи та розроблення рекоменда-
цій щодо подолання можливих проблем, пов’язаних з 
її впровадженням.

Упровадження дистанційного навчання в систе-
му роботи очно-заочної школи Львівської обласної 
МАН покликане забезпечити рівний доступ до якіс-
ної освіти (особливо для учнів сільської місцевості) 
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і можливість поглибленого освоєння учнями освітніх 
програм. Основними завданнями дистанційного на-
вчання є:

• розширення можливостей доступу обдарова-
них сільських школярів до якісної освіти;

• індивідуалізація навчання;
• підвищення ефективності та інтенсивності нав-

чального процесу в очно-заочній школі за рахунок ви-
користання інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційне навчання в очно-заочній школі зо-
рієнтоване на певні категорії учнів: обдаровані шко-
лярі, які спроможні самостійно або прискорено опа-
нувати навчальні програми; учні, які проживають у 
сільській місцевості та бажають отримати додаткові 
знання з конкретного профільного предмета; учні, які 
готуються до вступу до ВНЗ.

Із започаткуванням у 2006 р. в Львівській облас-
ній МАН дистанційного навчання очно-заочна школа 
трансформувалася в очно-дистанційну, де щорічно 
навчається понад 300 здібних учнів 10–11 класів ЗНЗ 
області.

Для організації та управління дистанційним на-
вчанням очно-дистанційної школи використовують 
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систему управління навчальними ресурсами Moodle, 
яка розміщена на сервері обласної МАН та забезпечує 
виконання таких функцій, як:

•– реєстрація учнів;
•– планування та адміністрування навчального 

процесу;
•– створення тестів і проведення тестування;
•– налагодження спілкування між учнями та ви-

кладачами;
•– захист та управління доступом до інформацій-

них ресурсів, які використовуються у дистанційній 
формі навчання.

Основним елементом дистанційного навчан-
ня для кожної профільної дисципліни (української 
мови та літератури, історії, географії, хімії, біології, 
фізики, математики, англійської мови та інформати-
ки) є навчально-методичний комплект. Він, разом з 
друкованими матеріалами, містить цифрові освітні 
ресурси (ЦОР), розроблені викладачами ЛНУ ім. Іва-
на Франка, методистами обласної МАН на основі 
змісту державного освітнього стандарту. ЦОР пред-
ставлені у формі дистанційних курсів, електронних 
навчальних посібників, навчальних планів та робо-
чих програм, методичних рекомендацій на допомогу 
учням, конспектів лекцій, електронної бібліотеки. 
Кожен учень отримує набір необхідних дидактич- 
них матеріалів. 

Основним елементом Moodle є навчальний курс 
(секція), до складу якого входять необхідні навчальні 
ресурси (тести, текстові файли, малюнки, схеми, та-
блиці, завдання, глосарій тощо) та засоби організації 
навчальної діяльності учнів у межах курсу (форуми, 
чати тощо). Вхід у систему дистанційного навчання 
відбувається лише після ідентифікації особи (кожен 
має свій логін і пароль).

Важливе місце в системі дистанційного навчання 
займають технологічні засоби, що є основою інформа-
ційних технологій. Технологічні засоби дистанційно-
го навчання можна поділити на навчально-методичні 
та програмно-технічні засоби, як зображено на рис. 2.

Створено навчально-інформаційне середовище, 
до складу якого належать комп’ютерні інформацій-
ні джерела, навчальні посібники, опорні конспекти, 
методичні рекомендації для учнів, електронні бібліо-
теки. Складником такої системи є учні та викладачі 
(тьютори), які взаємодіють за допомогою сучасних 
телекомунікаційних засобів. Таке навчальне середови-
ще надає учням, що навчаються, унікальні можливості 
здобути знання як самостійно, так і під керівництвом 
персональних тьюторів, які закріплені за кожною сек-
цією та здійснюють науково-методичну допомогу на 
всіх етапах самостійної роботи. Тьютори мають мож-
ливість спостерігати за процесом роботи учнів з нав- 
чальним матеріалом, контролювати хід виконання 
контрольних робіт, втручатися у навчальний процес, 
надавати консультації стосовно конкретної теми.

Підтримку і супровід навчального процесу в очно-
дистанційній школі здійснюють методист дистанцій-
ного навчання, куратори (методисти) навчальних груп 
(секцій), мережеві викладачі (тьютори), а також адмі-
ністратор системи дистанційного навчання Moodle.

Методист із дистанційного навчання організовує 
навчальний процес у очно-дистанційній школі об-
ласної МАН, складає розписи онлайн-консультацій, 
консультує та перевіряє розроблені курси (програ-
ми), оцінює результати навчання, формує звіти тощо. 
Також фахівець надає методичну допомогу керівни-
кам гуртків, організовує підготовку та проведення 
семінарів, презентацій щодо роботи в очно-дистан- 
ційній школі.

Рис. 1.  Навчально-виховний процес у очно-дистанційній школі Львівської обласної МАН
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Куратор секції здебільшого постає у ролі поміч-
ника, наставника. Головним його завданням є навчити 
школяра вчитися дистанційно, а також надавати ме-
тодичну допомогу в процесі навчання. Тьютор супро-
воджує учнів в освітньому процесі за навчальними 
програмами у системі дистанційного навчання. Для 
забезпечення ефективності процесу дистанційного 
навчання необхідною є систематична робота і учня,  
і тьютора. З цією метою для учнів проводяться онлайн-
консультації на форумах з використанням електро-
нної пошти, а також консультації під час очних зустрі-
чей по суботах. До того ж, для успішного здійснення 
процесу дистанційного навчання мережевий викладач 
і педагог (куратор) повинні володіти технологічними 
аспектами організації освітньої діяльності школярів, 
які полягають у різних прийомах роботи з учнями на 
форумах, у чатах, теле- і відеоконференціях, через 
електронну пошту та інші комунікаційні засоби.

Важливим елементом дистанційного навчання є 
дистанційне курсування. На основі шкільної програ-
ми та програм із незалежного оцінювання в обласній 
МАН для кожної секції розроблено дистанційні кур-
си. На дистанційне навчання винесено теми, що є 
цікавими і нескладними для самостійного вивчення. 
Кожна тема структурована таким чином: теоретичний 
матеріал для самостійного опрацювання, приклади 
розв’язання задач та завдання для самоконтролю.

Варто зауважити, що, незважаючи на визначальну 
роль самостійної роботи під час дистанційного нав-
чання, основними суб’єктами навчального процесу 
залишаються учень і викладач. Основною вимогою 

до технологій дистанційного навчання є збереження 
переваг очного навчання. Весь навчальний процес 
під час очних сесій забезпечують викладачі ЛНУ ім. 
Івана Франка. Навчальні заняття зазвичай проводять 
у вигляді лекцій, семінарських, практичних занять, 
лабораторних, на яких розглядають складні за зміс-
том теми а також такі, на вивчення яких у школі від-
водиться недостатня кількість академічних годин.

Перевірку знань учнів проводять засобами сис-
теми дистанційного навчання у вигляді контрольних 
робіт на закріплення матеріалу, прочитаного на очних 
сесіях, за темами, винесеними на самостійне вивчен-
ня, та підсумкових контрольних робіт. Графік про-
ведення контрольних робіт учні отримують разом з 
іншими необхідними матеріалами після першої очної 
сесії. Якість та самостійність виконання контрольних 
робіт дистанційно перевіряється під час очних сесій.

Оцінювання рівня знань учнів під час роботи в 
системі дистанційного навчання Moodle відбуваєть-
ся переважно на основі контрольних робіт у вигляді 
тестування. Типи контрольних завдань максимально 
наближені до ЗНО. Для оцінювання навчальних до-
сягнень учнів у системі дистанційного навчання існує 
критеріальна база оцінювання з кожного предмета.

Процес тестування контролюють за допомогою 
таких параметрів тестів:

	– часовий інтервал проведення контроль-
ної роботи (згідно з графіком дистанційного нав- 
чання);

	– час на виконання завдань тесту (залежить від 
кількості завдань та рівня складності);

Рис. 2. Технологічні засоби реалізації дистанційного навчання у очно-дистанційній школі
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	– випадковий порядок запитань та відповідей 
(унеможливлює ситуацію «підглянув» у випадку ви-
конання одного й того ж завдання);

	– кількість спроб для виконання тесту.
Для встановлення об’єктивної оцінки у системі 

тестування передбачено використання завдань різ-
них типів. Усі тестові завдання можна згрупувати у  
два види:

1) завдання відкритого типу з:
•– вільною відповіддю (реферат, твір, звіт тощо),
•– короткою відповіддю, 
•– числовою відповіддю;

2)  завдання закритого типу:
•– з альтернативними відповідями,
•– множинного вибору (з однією та з декількома 

правильними відповідями),
•– на встановлення відповідності,
•– на відновлення послідовності.

Окрім тестового оцінювання в системі Moodle 
передбачено й інші види роботи, зокрема відповідь у 
вигляді файлу. 

Одним із видів спілкування учнів секцій очно-
дистанційної школи Львівської обласної МАН з ви-
кладачами та між собою є форуми. У межах секції 
учні можуть дізнатися, що думають з того чи іншого 
питання викладачі та учні, висловити власну думку 
чи прокоментувати чужу, створити свою тему для об-
говорення. Відповіді на запитання чи репліки можна 
отримати через декілька хвилин або через тривалий 
час, оскільки форум не є засобом оперативного спіл-
кування. Для участі у форумі не потрібно жодного до-
даткового програмного забезпечення, оскільки в сис-
темі Moodle є окремий розділ «Форуми».

У системі дистанційного навчання активно вико-
ристовують також електронну пошту, оскільки вона є 
корисною для: 

	– оперативної доставки необхідних навчальних  
і методичних матеріалів, а також інформації організа-
ційного характеру для учнів секцій;

	– оперативної доставки виконаних домашніх за-
вдань викладачу; 

	– зворотного зв’язку між викладачем і учнем; 
	– спілкування учнів секцій між собою.

Одним із способів інтенсифікації спілкування між 
учнями і викладачами є застосування Skype як у голо-

совому, так і в відеорежимах, з одночасним підклю-
ченням значної кількості учасників дискусії.

У випадках, коли учень не має зовсім або має дуже 
обмежений доступ до Інтернету, йому видається кейс 
з навчальними матеріалами (книги, CD, методичні 
вказівки тощо). Спілкування таких учнів з тьютором 
організовується у вигляді очних консультацій та шкіл 
вихідного дня (заняття по суботах).

Таким чином, на прикладі очно-дистанційної шко-
ли Львівської обласної МАН, реалізація дистанційно-
го навчання у позашкільному навчальному закладі 
розв’язує низку завдань: розвиток творчих та інтелек-
туальних здібностей дитини за допомогою відкритого 
і вільного використання всіх освітніх ресурсів і про-
грам, зокрема доступних в Інтернеті; сприяння розви-
тку профільної освіти в школі.

Для ведення профільної освіти на місцях часто не 
вистачає кадрових і навчальних ресурсів. У такому 
разі дистанційне навчання буде найкращим вирішен-
ням цієї проблеми. Досвід Львівської обласної МАН 
підтверджує, що дистанційне навчання в системі 
очно-дистанційної школи обласних МАН сприятиме 
підвищенню ефективності навчання і робитиме сам 
процес безперервним, цікавим і цілісним. 
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