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Анотації:
Розглянута дидактична мо-
дель підвищення кваліфіка-
ції педагогів за дистанційною 
формою. Показано напрямки 
створення єдиного освітнього 
простору неперервної осві-
ти. Поєднання  дидактичних 
можливостей інформаційно-
телекомунікаційних технологій 
дає змогу стимулювати самоос-
вітню діяльність вчителів. Зазна-
чена система сприяє розвитку 
умінь у стислій формі подавати 
інформацію, створювати короткі 
інформаційні повідомлення, від-
сортовувати за певними озна-
ками необхідну інформацію. 
Все це розвиває комунікативні 
здібності, які відіграють важливу 
роль у розвитку особистих якос-
тей індивіда.

Васильченко Л.В. Дидактические возможно-
сти компьютерных коммуникаций - основа 
дидактической модели повышения квали-
фикации педагогов в дистанционной фор-
ме. Рассмотрена дидактическая модель дис-
танционной формы повышения квалификации 
педагогов. Показаны направления создания 
единого образовательного пространства не-
прерывного образования. объединение  ди-
дактических возможностей информационно-
телекоммуникационных технологий дает 
возможность стимулировать самообразова-
тельную деятельность учителей. Указанная 
система оказывает содействие развитию уме-
ний в краткой форме давать информацию, 
создавать короткие информационные сообще-
ния, сортировать по определенным признакам 
необходимую информацию. Все это развивает 
коммуникативные способности, которые игра-
ют важную роль в развитии личных качеств 
индивида.

Vasilchenko L.V. Didactic possibilities 
of computer communications – the 
foundation of didactic model of train-
ing teachers in remote form. The di-
dactic model of the remote form of raising 
the level of teacher’s skill is considered. 
Directions of creation of single educa-
tional space of continuous education are 
rotined. The association of didactic pos-
sibilities of information telecommunica-
tion technologies is given by possibility to 
stimulate independent educational activity 
of teachers. The indicated system renders 
assistance to development of abilities in a 
short-story form to give information, cre-
ate short information messages, assort 
necessary information on certain signs. 
All of it develops communicative capa-
bilities which play an important role in 
development of the personal qualities of 
individual.
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Вступ.1

У 90-х роках ХХ століття очевидним стала на-
гальна потреба у забезпеченні неперервного доступу 
представників усіх вікових категорій до освітніх по-
слуг. При цьому значно зросла необхідність в освітніх 
послугах післядипломної ланки неперервної освіти. 

З одного боку, ця вимога продиктована швидко-
плинними темпами впровадження новітніх техноло-
гій, що характеризує високу динаміку змін у виробни-
цтві, а значить висуває постійну потребу підвищувати 
кваліфікацію спеціалістів, здійснювати їх перепід-
готовку. З іншого боку, при збереженні дидактичної 
системи, побудованої на денній, вечірній та заочній 
формах навчання, забезпечити надання освітніх по-
слуг усім бажаючим є надскладним завданням. Сучас-
на система професійної освіти все більше відстає від 
технологічних змін, а підготовка спеціалістів займає 
значно більше часу ніж відбуваються зміни в техно-
логіях [1-5]. 

На часі суспільно важливим завданням є створення 
іншої, більш перспективної дистанційної педагогічної 
системи надання освітніх послуг, що забезпечить ви-
користання передових інформаційно-комунікаційних 
технологій зі збереженням традиційних дидактичних 
підходів у побудові навчального процесу. Саме тому, 
співробітниками НМЦ ДН ЗОІППО ведеться робота 
по створенню обласної системи підвищення кваліфі-
кації педагогів за дистанційною формою відповідно 
до Програми розвитку освіти Запорізької області на 
2010-2012 роки.

Сучасна дистанційна освіта базується на видах 
занять, що застосовуються у традиційних формах на-
вчання. Зберігається висока залежність від навчаль-
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них планів та кредитно-модульних обмежень. Для 
дидактичної моделі дистанційного навчання ще не 
створено інформаційного навчального середовища, 
в основі якого були б покладені структурно-логічні, 
міжпредметні та причинно-наслідкові зв’язки набуття 
професійної компетентності тими, хто навчається. 

Робота виконана за планом НДР Запорізького об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: проаналізувати дидактичні мож-

ливості інформаційно-комунікаційних технологій, які 
можуть бути покладені в основу дидактичної моделі 
підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною 
формою та створення єдиного освітнього простору 
неперервної освіти. 

Результати дослідження.
Інформаційне навчальне середовище -  нова 

комп’ютерно орієнтована педагогічна технологія. Як 
і попередні педагогічні технології, підпорядковується 
основним законам педагогіки і психології, а дистан-
ційна форма навчання – законам дидактики.

Проблеми розробки та удосконалення методів на-
вчання, які стимулюють самостійну та творчу актив-
ність, окремі аспекти інформатизації освіти та фор-
мування інформаційної культури викладачів, основні 
напрями використання інформаційних технологій в 
освіті висвітлені в працях таких науковців, як В. Би-
ков, В. Гриценко, Р. Гуревич, М. Жалдак, Б. Кваша, Г. 
Казлакова, І. Роберт, Д. Рупняк та ін. В останні роки 
все більше говорять про використання Інтернет техно-
логій як технологічної основи дистанційного навчан-
ня, що пов’язано з великими можливостями технічних 
засобів зв’язку та розповсюдженням комп’ютерної 
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мережі Інтернет. На користь цього говорять наступні 
фактори, обумовлені дидактичними можливостями 
цього засобу інформаційних технологій:

оперативна передача на будь-які відстані інформа-• 
ції великого обсягу, будь-якого виду (візуальної та 
звукової, статичної та динамічної, текстової та гра-
фічної); 
оперативна зміна інформації викладачем через ме-• 
режу Інтернет зі свого робочого місця;
збереження цієї інформації в пам'яті комп'ютера • 
протягом необхідної тривалості часу, можливість її 
редагування, обробки, друку тощо; 
інтерактивніть спілкування за допомогою спеціаль-• 
но створеної для цього мультимедійної інформації 
та оперативного зворотного зв'язку;
доступ до різних джерел інформації, в першу чер-• 
гу до Web сайтів численних конференцій по всьому 
світу; віддалених баз даних та знань через систему 
Інтернет; роботи з цією інформацією;
організація електронних конференцій, у тому числі • 
в режимі реального часу, комп'ютерних аудіоконфе-
ренцій та відеоконференцій;
діалог з будь-яким партнером, підключеним до ме-• 
режі Інтернет;
запит інформації з будь-якого питання та його об-• 
говорення через електронні конференції;
збереження отриманих матеріалів на власні носії, • 
роздрукування їх і роботи з ними у зручний час для 
користувача.

У літературі, присвяченій дослідженню застосу-
вання інформаційних  технологій в освіті, зустрічають-
ся терміни «дидактичні властивості» та «дидактичні 
функції» комп’ютерних комунікацій (телекомуніка-
цій).

Під дидактичними властивостями телекомуніка-
цій, як засобу навчання О.С.Полат розуміє ті якості 
телекомунікацій, які можуть бути використані з ди-
дактичними цілями у навчально-виховному процесі. 
Наприклад:

передача текстової  та бінарної інформації одному • 
або декільком користувачам;
зберігання інформації у поштовій скринці централь-• 
ного комп’ютера до тих пір, доки вона не буде затре-
бувана користувачем;
отримання атоматичного повідомлення про те, що • 
інформація досягла адресату, або навпаки, про не-
можливість її доставки;
відправлення запитів на отримання інформації з ме-• 
режевих баз даних та отримання інформації по за-
питу;
обмін інформацією з великою кількістю користува-• 
чів;
вільний пошук інформації на гіпертекстових серве-• 
рах глобальної мережі тощо.

Під дидактичними функціями телекомунікацій 
О.С.Полат розуміє зовнішні прояви їхніх властивос-
тей, які використовуються у навчально-виховному 
процесі – їх призначення, роль та місце у навчальному 
процесі. До  дидактичних функцій телекомунікацій 
автор відносить:

організацію різного роду дослідницьких робіт • 

учнів, вчителів, студентів, наукових співробітників, 
які вони проводять разом;
організацію оперативних консультувань;• 
організацію мережі дистанційного навчання та під-• 
вищення кваліфікації педагогів;
формування у учасників комунікативних навичок та • 
культури спілкування;
формування вмінь добувати інформацію з різних • 
джерел;
створення дійсного мовного середовища спілкуван-• 
ня, додаткової мотивації до вивчення мов;
сприяння культурному та гуманітарному розвитку • 
учнів.

Таким чином, використовуючи поняття «дидак-
тичні можливості комп’ютерних комунікацій» ми 
розуміємо під цим терміном можливі форми інформа-
ційної взаємодії віддалених суб’єктів між собою (або 
суб’єктів з віддаленими ресурсами), які забезпечу-
ються тією чи іншою технологією комп’ютерної ко-
мунікації у процесі освітньої діяльності суб’єктів під 
час реалізації того чи іншого педагогічного завдання.

Отже, у ланцюжку понять «дидактичні влас-
тивості», «дидактичні можливості», «дидактичні 
функції» комп’ютерних комунікацій, з урахуванням 
вище наведеного трактування термінів «дидактичні 
можливості»займають середнє положення, відповіда-
ючи на питання «Завдяки якій діяльності суб’єкта?». 
На думку А.А.Ахаяна, «дидактичні функції» відпові-
дають на питання «В ім’я вирішення якого педагогіч-
ного завдання?», а дидактичні властивості – на питан-
ня «Шляхом яких елементарних дій?».

Базова дидактична можливість комп’ютерних 
комунікацій – це електронна пошта або електронне 
листування. Базова, мається на увазі, саме тому, що 
всі інші передбачають її наявність – оперативне лис-
тування віддалених суб’єктів шляхом прийому та від-
правлення електронних листів з одного комп’ютера на 
інший Глобальної мережі. Електронна пошта поєднує 
в собі такі властивості Інтернет, які дуже корисні у 
будь-якій системі освіти:

здатність передавати інформацію різних типів • 
(текст, зображення, звук) на значні відстані;
здатність зберігати та структурувати надану інфор-• 
мацію на комп’ютерах відправника та отримувача 
електронних листів;
здатність відстежувати шлях електронних листів • 
(виявляти та повідомляти про затримку листа, про 
невірну адресацію тощо);
здатність програмного забезпечення комп’ютера • 
відправника та отримувача електронних листів ро-
зібратися у структурі зберігання одержаних листів, 
видаляти або архивувати листи, які втратили акту-
альність, вести базу даних адрес кореспондентів.

Необхідно наголосити, що дидактичні можливос-
ті електронної пошти більш доступні з усіх інфор-
маційних та телекомунікаційних технологій, але й 
найбільш недооцінені. Спеціальні поштові програми 
засновані на схожих принципах, та відповідно, для 
користування електронною поштою не треба склад-
ної професійної підготовки. Електронна пошта має 
широкі можливості для покращення якості освітнього 
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процесу. Це, перш за все, засіб додаткової підтримки 
навчально-пізнавальної діяльності, які надає чудові 
можливості спілкування учнів з викладачем та один 
з одним (причому – конфіденційного спілкування), та 
засіб управління ходом освітнього процесу. Так, за до-
помогою електронної пошти викладач може терміно-
во поширити відповіді на питання які найбільш часто 
виникають у учнів, причому не тільки тим хто запиту-
вав, але й усім, хто навчається. Крім цього, електро-
нна пошта дозволяє знімати перешкоди, які заважають 
учню поставити питання, які пов’язані з проблемами 
поза межами дисципліни, що вивчається. Електронна 
пошта може якісно змінити управління навчально-
виховним процесом, надаючи можливість завчасно 
поширювати результати атестації, розпорядження та 
іншу інформацію адміністративного характеру. За до-
помогою електронної пошти учні можуть пояснити 
причини своєї відсутності на заняттях, надіслати по-
відомлення про хворобу, поточні звіти про практику 
тощо. Таке використання електронної пошти створює 
у учнів відчуття особистого контакту як з викладачем, 
так і з адміністрацією навчального закладу.

Електронну пошту, або, так званий асинхронний 
телекомунікаційний зв’язок (режим офф-лайн), до-
цільно використовувати під час створення «розподіле-
них» за інтересами учнівських колективів, учасники 
яких знаходяться у різних місцях (містах або країнах) 
та можуть проводити сумісні роботи навчального, 
пошукового або дослідницького характеру. Переваж-
ною організаційною формою роботи учнів з викорис-
танням асинхронного телекомунікаційного зв’язку у 
навчальних цілях є метод проектів. Саме цей метод 
завдяки різноманіттю видів навчальної діяльності та 
запровадженню дослідницького методу навчання дає 
можливість встановлення інтелектуального контакту 
між партнерами по проекту.

Ще однією дидактичною можливістю комп’ютерної 
комунікації, яка реалізується в асинхронному режимі 
зв’язку є участь у роботі всесвітніх тематичних те-
леконференцій (newsgroups). Одержувати матеріали 
телеконференції та відправляти до них свої репліки 
можуть практично всі користувачі глобального спів-
товариства Інтернет. В усіх країнах її використовують 
самі різні категорії користувачів. 

Але організація постійно діючої електронної 
конференції (телеконференції) для розподіленої 
групи учасників (або розподіленої навчальної гру-
пи) може бути ще однією дидактичною можливістю 
комп’ютерних комунікацій. Засобом організації такої 
телеконференції є технологія листсервера (програма 
listserv – засіб роботи зі списками розсилки по елек-
тронній пошті). Листсервер організується, за прави-
ло, з метою взаємодії обмеженої розподіленої групи 
учасників (від декількох одиниць користувачів – учас-
ників навчальної групи – до декількох сотень адрес 
суб’єктів, які створюють те чи інше педагогічне се-
редовище) та діє протягом певного часу, залежно від 
педагогічної цілі організаторів телеконференції.

Ще однією дидактичною можливістю комп’ютерних 
комунікацій у режимі офф-лайн є робота з електронни-
ми банками інформації, розташованими на так званих 

файлових серверах. Велика кількість файлових серве-
рів мережі Інтернет з банками навчальної інформації, 
наукової або будь-якої іншої дозволяють звертатися 
до себе з запитами, відправленими по електронній по-
шті. Таким чином учень може замовити собі той чи 
інший матеріал, який є на сервері.

Отже, як відмічають багато дослідників, режим 
офф-лайн відіграє важливу роль у становленні дис-
танційних форм освітньої діяльності. По-перше, він 
доступний учням не залежно від ступеню удоскона-
лення комп’ютерної техніки, яку вони використову-
ють – тим самим цей режим виступає як фактор, який 
демократизує дистанційну освітню діяльність. По-
друге, застосування офф-лайн технологій зв’язку для 
вирішення педагогічних завдань сьогодні у певних 
випадках більш ефективне ніж використання техноло-
гій синхронного  телекомунікаційного зв’язку (режим 
он-лайн), застосування якого висуває більш високі ви-
моги до апаратної бази.

Але, враховуючи позитивні якості офф-лайн тех-
нологій зв’язку, не можна ігнорувати той факт, що 
он-лайн-технології надають цілу низку нових дидак-
тичних можливостей, важливих з точки зору продук-
тивної організації дистанційної освітньої діяльності. 
А саме:

навігація по гіпертекстовим ресурсам мережі Інтер-• 
нет – ця  можливість є практично одним з головних 
досягнень сучасних Інтернет-технологій.
Створення та розміщення в глобальній мережі влас-• 
них гіпертекстових ресурсів, які відображають ре-
зультат тієї чи іншої педагогічної діяльності.
Проведення телеконференцій (обміну думками), так • 
званого форуму, у форматі відправлення реплік на 
«дошку оголошень», до якої мають доступ усі учас-
ники даної телеконференції у зручний для них час.
Проведення телеконференцій (обміну думками) у • 
форматі листування в реальному часі, так званий – 
чат, дидактичний ресурс чату, як і будь-якого заходу, 
що відбувається «у прямому ефірі» значною мірою 
порівняно з іншими технологіями інформаційної 
взаємодії залежить від рівня попереднього опра-
цювання його тематики, рівня підготовки ведучого, 
уміння учасників швидко мислити, лаконічно фор-
мулювати думки, швидко працювати з клавіатурою.
Пошук матеріалів у мережі Інтернет. Ця можливість • 
забезпечується сьогодні сервісом глобальної мере-
жі, що полегшує користувачу пошук потрібної ін-
формації – мережеві каталоги, пошукові системи, 
метасистеми.

Неперервність спілкування користувача з цен-
тральним інформаційним банком даних або партне-
ром  по інформаційному обміну, яка реалізується за-
вдяки телекомунікаційному зв’язку (синхронному або 
асинхронному), сприяє оптимальному використанню 
інформації, у тому числі навчальної, яка за бажанням 
розробників може бути подана у вигляді навчальних 
систем та передана на великі відстані.

Обидва варіанти спілкування за допомогою телеко-
мунікаційних мереж сприяють розвитку у учнів умінь 
у стислій формі подавати інформацію; створювати 
короткі інформаційні повідомлення, які виражають 
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сутність наданої інформації; відсортовувати за певни-
ми ознаками необхідну інформацію. Все це розвиває 
комунікативні здібності, які відіграють важливу роль 
у розвитку особистих якостей індивіда.

Висновки.
Аналізуючи практику реалізації дистанційної 

форми освітньої діяльності з застосуванням інтернет-
технологій  та дидактичні можливості комп’ютерної 
комунікації на основі інтернет-технологій можливо 
зробити висновок про доцільність та необхідність 
інтегрального використання інтернет-технологій 
зв’язку у якості інструменту, що забезпечує станов-
лення освітньої діяльності за дистанційною формою.

Отже, розглянуті дидактичні можливості 
комп’ютерних комунікацій можуть бути покладені в 
основу розробки дидактичної моделі підвищення ква-
ліфікації вчителів за дистанційною формою.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших можливості комп’ютерних 
технологій у підвищенні кваліфікації педагогів за дис-
танційною формою.
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