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1. Навчальні онлайн спільноти
Люди, за своєю природою, як правило, живуть разом, щоб задовольнити свої потреби
(Айдин, 2002). Навчання, як одна із потреб, також може розглядатися як соціальна
діяльність, де люди збираються разом і взаємодіють один з одним. Таке бачення
призвело до розуміння сутності навчальних спільнот. Навчальні спільноти це громади,
де кожен прикладає зусилля для того, щоб зрозуміти якийсь об'єкт або явище (Айдин,
2002). Вілсон і Рідер (1998) визначили «навчальні спільноти», як осіб, що підтримують
один одного в процесі навчання.
Нові інформаційні та комунікаційні технології, зокрема Інтернет, зібрали людей з різних
місць разом у віртуальних середовищах, щоб задовольнити їх колективні потреби. Це
дало можливість навчальним спільнотам стати «он-лайн» або «віртуальними»
навчальними спільнотами. У зв'язку з цим, Айдин (2002) визначає віртуальні або он-лайн
спільноти як групи людей, які взаємодіють один з одним за допомогою комп'ютерних
технологій (головним чином в Інтернеті), задля конкретного спільного інтересу, потреби,
цілі, послуги або ідеї. Таким чином, навчальні онлайн спільноти допомагають
взаємодіяти з іншими учнями, викладачами та експертами в предметній області без
часових і просторових обмежень, для того, щоб вчитися один у одного, побачити різні
перспективи, обговорювати нові ідеї та знайти відповіді на свої запитання.
Дуже легко започаткувати навчальну онлайн спільноту, але складно забезпечити її
самодостатній розвиток. Ґрунтуючись на попередніх дослідженнях, Айдин (2002)
узагальнює основні принципи успішного функціонування навчальних онлайн спільнот:
(а) постійне спілкування, (б) відкрита взаємодія, (в) способи для взаємодії за межами
аудиторії, (г) використання інструментів для підтримання та полегшення взаємодії, (д)
викладач як посередник взаємодії, (е) конструктивні навчальні підходи, і (ж) системи
підтримки учня. Брук і Олівер (2003) також рекомендують чотири основні кроки щодо
забезпечення ефективної комунікації та взаємодії в процесі навчання: (а) створення
контексту для спілкування, (б) реалізація комунікації, (в) підтримання комунікації і (г)
сприяння комунікації.

2. Eлектронна модерація
Eлектронна модерація передбачає управління синхронними та асинхронними онлайн
дискусіями. Вона є досить гарною стратегією для навчання у віртуальному навчальному
середовищі (Влакополос і Коуен, 2010). Шварц і Астерхан (2011) зазначили, що «Eмодерація є надзвичайно важким завданням через часові і когнітивні вимоги до
модератора. Для того, щоб забезпечити ефективність е-модерації, модератору слід
надавати технологічну допомогу (стор. 395)».
Влакополос і Коуен (2010) описують електронних модераторів як тип викладацького
персоналу, який управляє онлайн дискусіями. Згідно з дослідженням, електронні
модератори виконують три ролі в навчальному середовищі: технічний радник, викладач
і керівник (Пекхем, Джонс, Міллер і Томас, 2004; Полсен, 1995; Берже, 1995; Коллінз та
Берже, 1996). Технічні знання, вміння викладати та навички управління відіграють
ключову роль у створенні віртуального навчального середовища, яке може
зацікавлювати, заохочувати онлайн учнів і мотивувати їх різноманітні потреби (Пекхем,
Джонс, Міллер і Томас, 2004).
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3. Навчання та контент (зміст)
а) Системи управління (Системи управління навчанням та системи
управління контентом)
Інтернет і веб-технології, що постійно розвиваються, надають важливі рішення для
представлення, публікації та обміну інформацією в багатьох сферах, і освіта не є
винятком. Система управління навчанням (LMS) - це система управління і передачі
онлайн-контенту учням, її часто використовують в освітніх середовищах. Система
управління контентом (CMS), з іншого боку, це система, призначена для організації,
контролю та публікації документації та контенту в різних розмірах, кількості та
оформленні. Maдрaн і Гульбахар (2007) розглядають поєднання цих двох систем як
варіант рішення для ефективної розробки, управління та передачі он-лайн-контенту.
Системи управління навчанням (LMS) призначені для полегшення процесу навчання,
охоплюючи всі аспекти навчального процесу (Уотсон та Уотсон, 2007). Системи
управління навчанням (LMS) це програмне забезпечення для відбору студентів і запису
їх на курси, надання доступу до онлайн-контенту, управління процесами тестуваннями
та оцінювання, і моніторингу інформації про користувача. Вони також
використовуються для управління, моніторингу та звітності про навчальну діяльність.
Управління навчальною діяльністю включає надання та обговорення навчальних
матеріалів; управління курсом; викладання, збір і оцінювання домашніх завдань;
проведення й оцінка інтернет-іспитів; реалізація групової роботи, дискусійних форумів
або чатів; організація та оновлення навчальних матеріалів; адміністрування учня,
викладача і системних записів; та звітність.
За останніми підрахунками на ринку представлено понад 700 LMS-платформ
(https://talentedlearning.com/lms-vendors-industry/), які в своїй більшості спеціалізуються
на корпоративному навчанні. Деякі з них мають розширені функції, що спрощує
перепрофілювання контенту для зовнішньої аудиторії. Окрім комерційних LMS на
ринку є платформи з відкритим кодом (наприклад, Moodle, Sakai, Litmos, Claroline,
DotLRN, BrainCert, Open edX тощо).
Базовий функціонал LMS:
•
•
•
•
•

робота з навчальним контентом (створення, зміна, а також зберігання онлайнкурсів різних форматів)
управління процесом навчання (особисті кабінети для користувачів і викладачів,
графік навчання, можливість відправляти повідомлення користувачам всередині
платформи і за допомогою email-розсилок)
оцінювання навчання (тести різних форматів, можливість прикріпити файл з
домашнім завданням і поставити залік)
взаємодія між користувачами (відкриті та закриті чати для спілкування,
можливість об'єднуватися в групи для спільної роботи над проектом)
аналітика навчання (метрики відвідуваності занять, виконання домашніх
завдань).
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На рис. 3.1 представлено основні характеристики ефективної системи управління
навчанням (LMS).
Сумісність

Можливість багаторазового використання

Керованість

Доступність

Довговічність

Маштабованість

Рис 3.1. Головні характеристики системи управління навчанням (LMS).

б) Проблеми вибору CУН (LMS)
Проблема вибору платформи СУН (LMS) є ключовою і цей вибір залежить від цілого
ряду чинників: які вимоги пред'являються до платформи; які функціональні
характеристики повинні бути присутніми; на яких користувачів орієнтована середовище;
і, що важливо, якими засобами ви володієте для придбання та підтримки необхідної
платформи.
Переваги комерційного ПЗ: в більшості своїй це надійні продукти, з належним рівнем
підтримки користувачів; регулярний апгрейд та нові версії. Проте, є і недоліки: існує
проблема «закритих дверей» - програмний код платформи недоступний, що суттєво
ускладнить внесення навіть невеликих змін на рівні користувача. Також до вад можна
віднести високу вартість будь-якого комерційного продукту, регулярні виплати за
ліцензію, за збільшення кількість користувачів.
Реалізація платформи на базі Open Source (OS) рішень. Безперечні переваги OS:
найбільш природний вибір для освітніх проектів, оскільки його коріння лежить в ідеї
співпраці, і сама ідеологія дозволяє об'єднати таланти і досвід великої кількості
викладачів, волонтерів-програмістів у розвитку та вдосконаленні платформи. Недоліком
OS: «БНС» - боязливість, невпевненість та сумніви користувачів в якості і надійності
програми і т.д.
Можливі критерії вибору системи управління навчанням LMS: можна віднести наступні:
• функціональність - наявність в системі набору функцій різного рівня (форуми,
чати, аналіз активності користувачів, управління курсами і учнями та ін.);
• надійність - параметр характеризує зручність адміністрування та простоту
оновлення контенту;
• стабільність. Чи означає ступінь стійкості роботи системи по відношенню до
різних режимів роботи і ступеня активності користувачів;
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•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

вартість - складається з вартості самої системи, а також з витрат на її
впровадження, розробки курсів та супроводу;
вбудовані засобів розробки контенту - вбудований редактор навчального
контенту що полегшує розробку курсів, а також дозволяє інтегрувати в єдиному
поданні освітні матеріали різного призначення;
підтримка SCORM. Стандарт SCORM - основа обміну електронними курсами.
Відсутність в системі підтримки SCORM знижує мобільність системи;
система перевірки знань - дозволяє в режимі онлайн оцінити знання учнів.
Зазвичай система включає в себе тести, завдання та контроль активності учнів на
форумах;
зручність використання - важливий параметр, оскільки потенційні користувачі
негативно ставляться до технології, яка здається громіздкою. Технологія
навчання повинна бути інтуїтивно зрозумілою. У навчальному курсі має бути
меню допомоги, що дозволяє легко переходити від одного розділу до іншого та
спілкуватися з інструктором;
модульність - сучасні системи електронної навчання побудовані з набору
мікромодулів;
забезпечення доступу – користувачі не повинні мати перешкод для доступу до
навчальної програми;
100% мультимедійність - можливість використання в якості контенту не тільки
тестових, гіпертекстових та графічних файлів, але й аудіо, відео, qif- і flashанімації, 3D-графіки різних файлових форматів;
масштабування та розширюваність - можливість розширення як кількості
користувачів, які навчаються з допомогою технологій дистанційного навчання,
так і можливість додавання програм та курсів навчання;
перспективи розвитку платформи. Платформа – середовище що розвивається,
забезпечено появу нових поліпшених версій системи з підтримкою нових
технологій, стандартів і засобів;
крос-платформеність. Ідеальна система дистанційного навчання не повинна
бути прив'язана до будь-якої операційної системи або середовища як на
серверному рівні, так і на рівні клієнтських машин. Користувачі використовують
стандартні засоби без завантаження додаткових модулів, програм і т.д .;
технічна підтримка - підтримки працездатності, стабільності, усунення
помилок та вразливостей як із залученням розробників, так і власної служби
підтримки організації;
наявність в системі української версії.

в) Система управління навчанням: Moodle
Навчаючись якийсь час дистанційно у середній школі у рамках проекту «Школа в
ефірі»1, автор і провідний розробник Moodle Мартін Догмас взнав, що таке дистанційна
освіта змалечку. Його досвід роботи з WebCT в Університеті Кертін дав йому поштовх
дослідити альтернативний метод дистанційного навчання, і він почав працювати з
раннім прототипом нової системи управління навчанням (LMS) в 1999 році. Зараз
Moodle є системою з відкритим вихідним кодом, безкоштовною для скачування та
розповсюдження. Це платформа, призначена для забезпечення педагогів,
1

School of the Air – система дистанційного навчання у початковій та середній школі в Австралії. Створена
у всіх штатах (крім Тасманії) і працює з 1951 року для дітей, які проживають у віддалених районах країни.
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адміністраторів і учнів єдиною, надійною та комплексною системою для створення
персоналізованого навчального середовища. Moodle має дуже простий у використанні
інтерфейс. Коли ви запустите Moodle, який можна скачати за посиланням
http://www.moodle.org, ви побачите наступний інтерфейс (Рис 3.2).

Рис. 3.2 Головна сторінка Moodle
Ви можете налаштувати головну сторінку для вашого особистого користування. Ви
можете додати або поміняти місцями блоки на головній сторінці. Тут є три колонки.
«Меню навігації» і «Меню адміністрування», як правило, розташовані зліва. У середній
колонці, ви можете побачити «Огляд курсів» і праворуч «Новини», «Користувачі на
сайті», «Повідомлення» та ін.
В Moodle у користувачів можеть бути різні ролі (Рис 3.3). Для викладачів є три головні
ролі: «Розробник курсу», «Учитель (Викладач)» і «Асистент без права редагування».
Розробник курсу, крім власне викладацьких функцій, може створювати нові курси і
записувати нових користувачів. Учитель може робити все, що стосується курсу, зокрема
додавати нові види навчальної діяльності, нові ресурси і т.д. Асистент без права
редагування може тільки викладати курс, і не може робити те, що можуть Розробник чи
Учитель.
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Рис. 3.3. Ролі у Moodle
Найбільш важливою особливістю Moodle є те, що курси містять різні види навчальної
діяльності. У стандартному налаштуванні є 14 різних видів завдань, включаючи форуми,
глосарії, wiki, завдання, тести, опитування, SCORM і бази даних. Щоб додати елемент
курсу, спочатку слід відкрити сторінку курсу («Назва курсу») в меню «Мої курси» на
панелі навігації (рис 3.4).

Рис. 3.4 Додавання елементів курсу
Ви можете додати елемент, натиснувши на кнопку «Додати діяльність або ресурс».
Перелік відкривається в діалоговому вікні, і Ви можете вибрати тип елементу (крок №
1), який Ви хочете додати до свого курсу. При натисканні на кнопку «Додати» (крок №
2), цей елемент буде додано до курсу (рис 3.5).
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Рис 3.5. Діалогове вікно елементів курсу у Moodle
Кожен вид діяльності коротко описаний нижче. Якщо ви хочете дізнатися більше про
них, будь ласка, зверніться до http://docs.moodle.org/27/en/Activities.
Завдання

Дозволяють вчителям оцінювати і коментувати
завантажені файли і завдання, створені як онлайн, так і
оффлайн

Чат

Дозволяє учасникам проводити синхронні обговорення в
режимі реального часу

Вибір

Вчитель задає питання і пропонує обрати відповідь з
декількох запропонованих

База даних

Дозволяє учасникам створювати,
виконувати пошук у банку даних

Зовнішній інструмент

Дозволяє учасникам взаємодіяти із стандартними
сумісними освітніми ресурсами і типами вправ на інших
сайтах
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Зворотній зв'язок

Для створення і проведення опитувань

Форум

Надає учасникам можливість вести асинхронні дискусії

Словник (глосарій)

Дозволяє учасникам створити і вести список визначень, у
вигляді словника

Урок

Для подачі контенту у гнучкий спосіб

Тест

Дозволяє вчителю створювати і використовувати тестові
завдання, які можуть бути автоматично оцінені, давати
коментарі і/або виправляти відповіді

SCORM

(Зразкова модель об'єкта вмісту для спільного
використання) Дозволяє включення SCORM пакетів у зміст
курсу

Обстеження (анкета)

Для збору інформації від студентів щодо курсу та процесу
викладання

Wiki

Колекція веб-сторінок, які кожен може додавати або
редагувати

Семінар

Робить можливим оцінювання одногрупниками

Ще однією важливою опцією Moodle є «Ресурси», які сприяють навчальному процесу.
До «Ресурсів» відносяться книги, URLs, файли і т.д. Ви можете додати ресурси так само,
як і діяльності (Рис. 3.6). Є сім типів «Ресурсів», які можна додати:
Книга

Багатосторінкові ресурси у книго-подібному форматі.
Вчителі можуть експортувати свої книги, як IMS CP2
(адміністратор сайту може надати вчителю можливість
здійснювати експорт IMS)

Файл

Картинка, документ у форматі PDF, електронні таблиці,
звуковий файл, відео файл

Папка

Для допомоги в організації файлів. Папка може містити інші
папки

Контент IMS

Cтатичний матеріал з інших джерел в стандартному форматі
IMS

2

Стандарт подачі контенту, розроблений міжнародною організацією IMS Global Learning Consortium
(www.imsglobal.org)
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Напис

Це може бути декілька слів або зображення, використовуються
для відокремлення окремих ресурсів і типів завдань в темі
курсу, або це може бути довгий опис або інструкції

Сторінка

Студент бачить єдиний, з можливістю прокручування екран,
який вчитель створює за допомогою надійного редактора
HTML

URL

Ви можете створити посилання на будь-яку іншу сторінку в
Інтернеті, наприклад, на Вікіпедію

Після вибору виду
діяльності або ресурсу,
справа з’явиться його
опис

Полоса прокрутки,
дозволяє побачити всі
види діяльності та
ресурси

Кнопка додавання
елементу курсу

Рис. 3.6. Додавання ресурсів

10

2016

Як уже згадувалося раніше, низький рівень взаємодії до цього часу розглядається як
найбільший недолік дистанційної освіти. З появою онлайн дистанційної освіти, цей
недолік долається за допомогою різних інструментів, наприклад, за допомогою форумів
для віртуальних класів. Ви можете інтегрувати додатки для створення віртуального
класу, такі як Adobe Connect, в Moodle. Форум у Moodle є за замовчуванням. Ви можете
додати форуми, натиснувши на «Додати діяльність або ресурс». В інструкції з
використання Moodle описано п'ять типів форумів:
Окрема проста дискусія – одна тема дискусії розвивається на одній сторінці, що є
зручним для коротких обговорень вузьких питань (не може бути використано з
відокремленими групами)
Стандартний форум для загального використання – відкритий форум, де кожен може
почати нову тему в будь-який час; це найкращий форум загального призначення.
Кожна людина розміщує одну тему для обговорення – Кожна людина може
створювати одну нову тему для обговорення (і кожен може на них відповісти); це зручно,
коли ви хочете, щоб кожен студент почав обговорення, скажімо, з роздумами про тему
тижня, а всі інші коментували б його думки.
Форум «запитань та відповідей» – Замість того, щоб почати обговорення, учасники
розміщують свої запитання на початковому пості форуму. Студенти можуть давати
відповіді, але вони не будуть бачити відповіді інших студентів на запитання в цьому
форумі, поки вони самі не відповіли на ті ж запитання.
Стандартний форум - відображається у блогоподібному форматі.
Коли створюється новий курс, форум новин створюється для курсу автоматично. Учні
можуть розміщувати різні типи файлів на форумах, включаючи зображення, відео, аудіо
і т.д (Рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Додавання файлів у форум.

г) вибір інструментів
В он-лайн навчанні можна використовувати різні види діяльності. Система управління
навчанням Moodle пропонує викладачам види діяльності, які забезпечують взаємодію за
моделями студент-студент, студенти-викладач і студент-контент.
Для більш ефективного вибору інструментів можна використовувати ресурси під назвою
Moodle Tool Guide for teachers. Вони уявляю собою схематичне зображення процесу
вибору видів діяльності та / або ресурсів Moodle в залежності від поставленої мети -
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передача інформації, оцінювання, комунікація та взаємодія, спільне створення контенту.
Ознайомитися з цими ресурсами можна:
1. Базова схема, запропонована Joyce Seitzinger (http://www.cats-pyjamas.net/moodle-toolguide/).
2.
Покрокова
версія
вибору
знаходиться
тут:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/423876/Moodle/Index.html.
Після
скачування,
відкриваємо файл і, відповідаючи на питання, приходимо до вибору того чи іншого виду
діяльності або ресурсу Moodle.
3. Інтерактивний плакат (http://www.moodlenews.com/2015/moodle-2-interactive-toolguide-gets-an-interactive-treatment/), який також показує легкість створення навчальних
елементів в Moodle, а також які навчальні цілі по Блуму можна досягти. Крім того, в
плакат вбудовано посилання на навчальне відео про те, як саме створити або
налаштувати різні види діяльності і ресурси.
Загальна логіка даної схеми наступна. Перед тим, як вибирати інструмент (вид діяльності
або ресурс) Moodle, слід дати відповідь на питання «Що треба зробити?». Варіанти
відповідей:

Передача інформації

Надати студентам інформацію (про курс або про те, що
треба зробити для досягнення цілей курсу)

Створення контенту

Створити контент спільно зі студентами

Комунікація

Поспілкуватися зі студентами (для того, щоб з'ясувати, чи
зрозуміли вони тему і / або вимоги до курсу)

Оцінювання

Перевірити (наскільки успішно студенти виконують вимоги
курсу і / або виставити оцінки)

1.4. Висновок
Системи управління навчанням дійсно полегшують управління взаємодією учнів, їх
спілкуванням, подачу навчальних матеріалів і управління оцінюванням. Після деякого
досвіду роботи в онлайн спільнотах, Ви зрозумієте, що якраз важка робота чекає на Вас
у якості електронного тьютора... Хоча, ніхто не сказав, що онлайн навчання легке!
Насправді, реалізувати онлайн навчання набагато складніше, ніж очне навчання, тому
що Ви повинні бути доступні в режимі 24x7 для ваших учнів, незалежно від часу і місця,
що покладає велику відповідальність на Ваші плечі.
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