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Сьогодні, як не парадоксально, прогрес у 
розвитку країни визначають не виробничі по-
тужності, не природні ресурси, а інтелектуаль-
ний людський потенціал. Сучасне інформацій-
не суспільство ставить перед навчальними за-
кладами ряд завдань з підготовки фахівців, ко-
трі могли б критично мислити, уміли побачити 
і долати непередбачувані проблеми, що вини-
кають в швидкозмінному реальному житті 
шляхом використання сучасних технологій та 
вміння працювати з інформацією, самостійно 
підвищувати культурний рівень та розвивати 
інтелект. Вирішенню цих завдань  сприяє дис-
танційна освіта.  

Сьогодення в освіті ознаменувалося широ-
ким впровадженням технологій навчання з ви-
користанням інформаційних систем та сучас-
них засобів комунікації, зокрема варто вказати 
на вагоме місце в інноваціях освіти саме диста-
нційної форми навчання.  

Поступ у питаннях щодо організації диста-
нційного навчання у ВНЗ України відбувся під 
час громадського обговорення «Проекту поло-
ження про дистанційне навчання в навчальних 

закладах» від 2012 року, де вказано, яким чи-
ном та за якими критеріями вищий навчальний 
заклад (ВНЗ), який прийняв рішення про запро-
вадження дистанційної форми навчання, фор-
мує пакет нормативних документів та вимоги 
до практичної реалізації дистанційної форми, 
що враховують специфіку та особливості орга-
нізації навчального процесу та регламентують 
його діяльність за цим напрямом. 

В ІФНТУНГ значна увага приділяється 
розвитку дистанційної форми навчання, що вті-
люється шляхом створення науково-методич-
ного забезпечення для ефективного викорис-
тання інформаційних технологій, зокрема сис-
теми Moodlе як базової системи дистанційного 
навчання та психологічна адаптація щодо особ-
ливостей дистанційної форми навчання, прове-
дення курсів підвищення кваліфікації для ви-
кладацького складу з метою проектування еле-
ктронних навчальних курсів, а також наукових 
конференцій та семінарів [3, 1]. 

Особливої актуальності гнучкість та про-
гресивність навчальних підходів набуває при 
розподілі наших випускників на робочі місця за 
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фахом підготовки, зважаючи на те, що  
ІФНТУНГ єдиний нафтогазовий заклад на 
Україні. До випускників загалом усіх технічних 
вищих навчальних закладів висуваються додат-
кові освітні та практичні вимоги, які можна 
отримати скориставшись широким спектром 
можливостей власне дистанційної форми осві-
ти. Потреба сучасного суспільства у спеціаліс-
тах зумовлює необхідність пошуку нових конс-
труктивних ідей для вирішення проблеми оп-
тимізації та інтенсифікації навчання, здобуття 
нових знань та удосконалення рівня теоретич-
ної та практичної підготовки. Об’єктивною те-
нденцією у вищих закладах освіти є скорочення 
кількості аудиторних годин та збільшення го-
дин, що відводяться на самостійну роботу сту-
дентів. Трансформується роль викладача у на-
вчальному процесі: поступово втрачає актуаль-
ність функція викладача як основного джерела 
інформації, він перетворюється на організатора, 
консультанта, керівника та експерта самостій-
ної роботи студентів. Усе це потребує пошуку 
більш ефективних засобів навчання, які б вико-
нували у навчальному процесі такі функції, як 
інформуючу, формуючу, систематизуючу, кон-
тролюючу та мотивуючу. Таким вимогам мо-
жуть відповідати новітні комп’ютерні засоби 
навчання, до яких належать електронні посіб-
ники, мультимедійні курси, тренінгові програ-
ми тощо, що, власне, і формує методичне, про-
грамне та матеріальне забезпечення дистанцій-
ного навчання.  

На виконання ухвали Вченої ради універ-
ситету від 29.02.2012 р. про впровадження дис-
танційного навчання за 12 напрямками підгото-
вки на 2012/2013 н.р. започатковано навчання 
студентів за скороченим курсом за одним на-
прямком та повним навчальним курсом за 
трьома напрямками підготовки. 

З метою обміну передовим досвідом та ви-
рішення проблемних питань стосовно розвитку 
дистанційної форми навчання на теренах Укра-
їни в ІФНТУНГ проведено першу Всеукраїнсь-
ку науково-методичну конференцію «Дистан-
ційна освіта: стан і перспективи для технічних 
спеціальностей» об’єднала багатьох науковців, 
викладачів, методистів – людей, котрим небай-
дужий стрімкий розвиток сучасних технологій 
освіти України та цілеспрямоване впроваджен-
ня та вдосконалення дистанційної форми на-
вчання. 

В конференції прийняло участь 120 учас-
ників (в тому числі 21 доктор наук, 61 кандидат 
наук) з 23 вищих навчальних закладів України 
та інституту фізики напівпровідників 
ім. Лашкарьова Національної академії наук 
України, привітання учасникам конференції 
надійшло із Швейцарії та Польщі. Конференція  
відбулася традиційно та в режимі вебінару. 

Із вступним словом та привітанням від 
імені організаторів конференції Івано-Франків-
ського національного технічного університету 
нафти і газу виступив проректор з науково-
педагогічної роботи Чеховський Степан Андрі-
йович. 

     
Рисунок 1 – Обговорення доповідей проректорами Галущаком М.О. та Чеховським С.О. 

 

     
Рисунок 2 – Виступи професора Кухаренка В.М. та доцента Лучицького Р.М. 
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Запитання проректора з науково-педаго-
гічної роботи, професора Галущака Мар’яна 
Олексійовича та його коментарі в обговоренні 
виступів налаштовували учасників на активну 
та конструктивну роботу  

Конференція охопила коло таких важливих 
питань, як існуюча нормативна база дистанцій-
ної освіти в Україні та ІФНТУНГ, проектуван-
ня віртуальних лабораторних робіт, створення 
інтелектуальних спільнот для створення вірту-
альних лабораторних робіт, ліцензоване вико-
ристання програмного забезпечення, захист 
авторських прав розробників курсу, створення 
єдиного ЕНК для гуманітарних дисциплін, пси-
хологічні особливості самонавчання. Стосовно 
цих питань і відбувалася дискусія між учасни-
ками конференції-вебінару, що відбулася в 
приміщенні проблемної лабораторії (ауд. 1213) 
та представниками багатьох ВНЗ України, які 
11.10.12 приєдналися до вебінару, обговорюва-
ли доповіді  та ставили свої запитання у чаті. 

Основним питанням дистанційного на-
вчання в ІФНТУНГ все ж залишається питання 
про те, яким має бути дистанційне навчання 
для технічних спеціальностей, де переважаюча 
кількість дисциплін – це дисципліни, що перед-
бачають виконання різноманітних лаборатор-
них робіт на унікальних реальних установках і 
тренажерах у режимі реального часу. 

Виступили та взяли участь в обговоренні: 
Прокопенко Ігор Васильович, д.т.н., про-

фесор заступник директора інституту фізики 
напівпровідників національної академії наук 
України про можливість набуття науковцями 
України та зарубіжжя навичок  роботи з сучас-
ними науковими приладами. Детально ознайо-
мив з роботою Центрів колективного користу-
вання приладами, створеними на базі провідних 
установ НАНУ. 

Литвин Оксана Степанівна, к.т.н., старший 
науковий співробітник інституту фізики напів-
провідників національної академії наук України 
про можливі аспекти застосування атомно-
силового мікроскопа та набуття навичок роботи 
з цим приладом (дистанційно). 

Кухаренко Володимир Миколайович, про-
фесор, завідувач проблемної лабораторії диста-
нційного навчання ХПІ, який ознайомив учас-
ників конференції з відкритим дистанційним 
курсом «Проектування E-LEARNING». 

Професор Мазур Микола Петрович та 
професор Гладкий Ярослав Миколайович ґрун-
товно ознайомили зі здобутками та особливос-
тями розвитку дистанційного навчання в Хме-
льницькому національному університеті. 

Когут Л.Ф. – завідувач кафедри німецької 
та французької мови ІФНТУНГ – «Дистанційна 
освіта на службі саморозвитку особистості», а 
також подала свої пропозиції підготовки та ре-
алізації навчальних програм і курсів. 

Піндус Наталя Миколаївна – керівник 
Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ – 
«Про ефективність впровадження дистанційної 
форми в начальний процес ІФНТУНГ» Виступ 
став своєрідним звітом роботи Центру за час 
його існування під її керівництвом. Було пред-

ставлено нормативні документи для дистанцій-
ного навчання в ІФНТУНГ та методичні розро-
бки Центру, за допомогою яких і викладачі, і 
студенти мають змогу навчитися працювати у 
середовищі Moodle. Персонально для виклада-
чів створено пакет документів (в якому міс-
тяться приклади) щодо розробки електронного 
навчального курсу. Працівники Центру дистан-
ційного навчання проводять консультації та 
тренінги з питань організації навчального про-
цесу за дистанційною формою, створення елек-
тронних навчальних курсів, роботи на платфо-
рмі Moodle та надають технічний супровід при 
проходження екзаменаційних сесій. 

Степанов Костянтин Валентинович – ме-
тодист вищої категорії відділу методичного 
забезпечення навчального процесу Полтавсько-
го національного технічного університету ім. 
Ю.Кондратюка представив доповідь на тему: 
«Досвід використання технологій дистанційно-
го навчання при викладанні навчальних дисци-
плін технічного напряму». Костянтин Валенти-
нович розповів про організацію навчального 
процесу за дистанційною формою навчання та 
привів функціональну модель системи дистан-
ційної освіти в університеті. 

Венгринюк Мирослава Іванівна - доцент 
кафедри перекладу ІФНТУНГ продемонструва-
ла можливості застосування дистанційного на-
вчання, як елемента організації самостійної та 
індивідуальної роботи з іноземними студента-
ми  при вивченні української мови. 

Скрипник Віра Валентинівна старший ви-
кладач кафедри педагогіки і психології Одесь-
кого обласного інституту підвищення кваліфі-
кації у своїй доповіді загострила увагу учасни-
ків вебінару на психологічному аспекті студен-
тів та викладачів, що працюють за дистанцій-
ною формою. 

Васильєва Ксенія Сергіївна – аспірантка 
Київського національного університету будів-
ництва і архітектури продемонструвала напра-
цювання стосовно застосування компетентніс-
ного підходу в дистанційному навчанні. Ксенія 
Степанівна розповіла про модуль «Репозиторій 
компетентностей», його призначення і можли-
вості, створення та використання, а також оці-
нювання компетентностей за допомогою діяль-
ностей Moodle. 

Військову кафедру ІФНТУНГ представили 
полковник Вязніцев Юрій Вікторович - началь-
ник кафедри та майор Станецький Андрій Іго-
рович - начальник предметно-методичної групи 
з доповіддю на тему «Досвід впровадження 
програми для дистанційного тестування у на-
вчальний процес кафедри військової підготовки 
ІФНТУНГ». У доповіді висвітлено використан-
ня програми «Тест КВП ІФНТУНГ» при прове-
денні поточного та підсумкового контролю рів-
ня засвоєння навчального матеріалу курсанта-
ми та студентами, які навчаються на кафедрі та 
самоконтролю при підготовці до занять, а та-
кож створення бази даних тестових завдань 
програми. 

Салижин Юрій Мирославович – доцент 
кафедри буріння нафтових і газових свердло-
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вин ІФНТУНГ представив доповідь на тему: 
«Програмне забезпечення для підготовки сту-
дентів технічних спеціальностей», з демонстра-
цією програми для моделювання технології лі-
квідації прихватів з допомогою ударних меха-
нізмів та для обробки даних ротаційної віско-
зиметрії. 

Ващишак Сергій Петрович – доцент кафе-
дри ІВТ висвітлив тему: «Застосування програ-
много пакету Electronics Workbench при диста-
нційному вивченні курсу «Основи електроні-
ки»». Сергій Петрович виклав основні задачі 
вивчення дисципліни та продемонстрував їх 

вирішення з використанням  програмного за-
безпечення Electronics Workbench. 

Остапів Володимир Васильович – асистент 
кафедри ІВТ представив основні підходи до 
реалізації дистанційних лабораторних робіт із 
технічних дисциплін та продемонстрував при-
клади їх реалізації у формі віртуальних вимі-
рювальних стендів на базі Cloud-технологій. 

Дискусійними питаннями конференції бу-
ли особливості та відмінності організації на-
вчального процесу за заочною та дистанційною 
формою; особливості реалізації віртуальних  
лабораторних  робіт, тестові технології в дис-

Нормативні документи для 
дистанційного навчання в ІФНТУНГ

     
Рисунок 3 – Виступ керівника Центру дистанційного навчання Піндус Н.М. 

 

Слайд 1

I Всеукраїнська науково-методична конференція
Досвід використання технологій дистанційного навчання при викладанні

навчальних дисциплін технічного напряму

Функціональна модель системи дистанційної освіти в університеті   

Слайд 2

I Всеукраїнська науково-методична конференція
Досвід використання технологій дистанційного навчання при викладанні

навчальних дисциплін технічного напряму

Наповнення навчального ресурсу лабораторної роботи № 4   

Слайд 3

I Всеукраїнська науково-методична конференція
Досвід використання технологій дистанційного навчання при викладанні

навчальних дисциплін технічного напряму

Фрагменти варіантів вимірів та показань приладів до лабораторних робіт  
Рисунок 4 – Фрагменти презентації методиста Полтавського національного технічного  

університету ім. Ю.Кондратюка Степанова К.В. 
 

   

На кожну відповідь
встановлюється час.

Тестове питання може
містити
– креслення,
– рисунок,
– фотографію тощо.

Створення бази даних тестових завдань       
програми “Тест КВП ІФНТУНГ”

5

Варіанти питань:

– декілька відповідей з 
різною кількістю балів;

– послідовність дії, роботи,
операції тощо;

– введення правильної відповіді;

– відповідність встановленим
критеріям.

– з однією правильною 
відповіддю;

   
Рисунок 5 – Виступ полковника Вязніцева Ю.В. 

 
Програма для моделювання технології ліквідації 

прихватів з допомогою ударних механізмів  

 

Програма для моделювання технології ліквідації 
прихватів з допомогою ударних механізмів  

 

Програма для обробки даних ротаційної 
віскозиметрії  

 
Рисунок 6 - Програмне забезпечення для підготовки студентів технічних спеціальностей 
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танційному навчанні, методичне та програмне 
забезпечення 

На жаль, не всі матеріали, що опубліковані 
в збірнику тез доповідей були виголошені без-
посередньо перед учасниками конференції у 
зв’язку з обмеженим часом вебінару. Тому  
більшість учасників конференції знайомилися з 
надрукованими поданими матеріалами. В усних 
запитаннях та запитаннях чату, в процесі обго-
ворення виносились питання, що подані в ма-
теріалах докторами технічних наук, професо-
рами, Заміховським Леонідом Михайовичом, 
Семенцовим Георгієм Нікіфоровичем, Чигуром 
Ігором Івановичом, Чорноусом  Віктором Ми-
колайовичом, Шкіцею Лесею Євстахіною, Пет-

ришином Романом Андрійовичем, Витязем 
Олегом Юлійовичем, Юрчишиним Володими-
ром Миколайовичем, Навроцьким Богданом 
Івановичем, Яновським Михайлом Леонідови-
чем та багато ін. 

Значний інтерес в учасників вебінару ви-
кликали питання щодо практичної організації 
навчального процесу за дистанційною формою, 
на які вичерпну відповідь дав директор інсти-
туту фундаментальної, гуманітарної підготовки 
та заочно-дистанційного навчання, доцент Ма-
зур Мирослав Павлович. 

Як приклад реалізації ідей дистанційного 
навчання великий інтерес викликала лекція За-
харова Ігора Петровича на тему «Неопределен-

3

Рис. 1 – Схема підсилювача змінної напруги з використанням операційного підсилювача
Середовище Electronics Workbenc   

4

а) б)
Рис. 2 – Результати вимірювання напруги на вході та виході підсилювача при 

частоті 100 Гц та синусоїдальній формі вхідного сигналу в середовищі 
Electronics Workbenc  

Рисунок 7 - Застосування програмного пакету Electronics Workbench  
при дистанційному вивченні курсу «Основи електроніки» 

 

Локальне програмне забезпечення

   

Приклади реалізації

 
Рисунок 8 - Приклади реалізації лабораторних робіт  

у формі віртуальних вимірювальних стендів на базі Cloud-технологій 
 

  
4

«нет ничего более 
противоречащего складу ума, 

памяти и соображению, чем то, что 
предлагают эти ученые. 

Абстракциям и пустым надеждам 
принесено в жертву благо 

теперешних поколений, ибо чтобы 
заставить старую нацию принять 

новые единицы мер и весов,
надо переделать все 

административные правила, все 
расчеты промышленности. Такая 

работа устрашает разум».

Наполеон о 
метрической 

системе:

концепцию неопределенности,

 
Рисунок 9 - Лекція професора Харківського національного університету радіоелектроніки 

Захарова І.П. на тему «Неопределенность в измерениях» 
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ность в измерениях». Прочитана з використан-
ням мережі інтернет одночасно для студентів 
Харківського національного університету ра-
діоелектроніки та Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і газу. 

Практичним  досвідом проектування вірту-
альних лабораторних робіт та створення елект-
ронних посібників з демонстрацією конкретних 
власних напрацювань поділилась Боднарчук 
Анастасія Петрівна. 

Інженер Центру дистанційного навчання  
ІФНТУНГ Ярошенко Ірина Олексіївна провела 
тренінг з питань створення електронного дека-
нату та практичної роботи на навчальній плат-
формі Moodle. 

Проведена конференція стала добрим се-
редовищем обміну досвідом між людьми, які 
задіяні і працюють у сфері дистанційної освіти 
та дозволила заявити про ІФНТУНГ як універ-
ситет, що не відкидає впровадження та розви-
ток технологій які сприяють гнучкості та  про-
гресивності в наданні освітніх послуг. 

На підставі заслуховування та обговорення 
80 доповідей та виступів учасників конферен-
ція констатувала наступне:  

1. У ВНЗ України існує достатньо потужна 
та інтелектуально насичена науково-
педагогічна база у галузі дистанційної освіти.  

2. Більшість провідних ВНЗ України роз-
вивають і впроваджують дистанційну форму в 
навчальний процес на підставі наказу МОН 
України № 40 від 9.04.2004. 

3. Офіційні веб-сайти більшості ВНЗ міс-
тять достатню інформацію, яка розкриває зміст, 
суть та можливості навчання за дистанційною 
формою в конкретному ВНЗ . 

 4. Кількість  та якість навчальних підруч-
ників та посібників з грифом МОН не повною 
мірою відповідає потребам проведення навчан-
ня за дистанційною формою. 

5. Існуючі нормативні документи для фор-
мування розкладу та розрахунку навчального 
часу викладачів орієнтовані на заочну форму 
навчання і не повною мірою адаптовані до умов 
дистанційної форми навчання. 

6. Діюче Положення про організацію на-
вчального процесу (затверджено наказом Міні-
стерства освіти України від 2 червня1993 р. 
№161) недостатньо висвітлює можливості і 
враховує потреби в організації дистанційної 
форми навчання. 

7. Вважати позитивним досвід ІФНТУНГ в 
запровадженні дистанційного навчання;  

- активну участь у формуванні норматив-
но-правових документів університету за диста-
нційною формою навчання прийняли: прорек-
тори з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ 
Чеховський С.А. та Галущак М.О; начальник 
навчально-методичного управління Свирида 
Б.В.; директор інституту заочно-дистанційного 
навчання фундаментальної та гуманітарної під-
готовки Мазур М.П., керівник Центру дистан-
ційного навчання Піндус Н.М. у повній мірі 
розробили та впровадили в навчальний процес 
(положення про дистанційне навчання; поло-
ження про атестацію електронних навчальних 
курсів; внесено доповнення до методичних вка-
зівок до складання індивідуального плану ро-
боти викладачаі розрахунку навчального нава-
нтаження та інших видів робіт кафедр, додаток 
до журналу обліку відвідування, поточної ус-
пішності і атестування студентів, які вивчають 
дисципліни за дистанційною (змішаною фор-
мою) навчання. 

- на стадії інтенсивного створення і впро-
вадження знаходиться сучасна матеріально-
технічна, наукова та методична база підготовки 
фахівців за освітніми рівнями бакалавр, спеціа-
ліст, магістр за дистанційною формою навчан-
ня; 

- проводиться навчання педагогічних пра-
цівників в плані підвищення кваліфікації у на-
прямках організації навчального процесу, ви-
вчення особливостей та набуття практичних 
навиків з впровадження інтерактивних методів 
та сучасного програмного забезпечення в на-
вчальний процес. 

За результатами роботи конференція ухва-
лила: 

1. Вважати питання впровадження дистан-
ційної форми навчання для технічних спеціаль-
ностей одним з пріоритетних, що мають пер-
шочергове значення для розвитку і покращення 
надання освітніх послуг у ВНЗ України, зокре-
ма в ІФНТУНГ. 

2. Вважати за доцільне рекомендувати на-
вчально-методичним управлінням та Центрам 
дистанційного навчання ВНЗ України продов-
жити науково-методичні дослідження і впрова-
дження сучасних технологій навчання, направ-
лених на створення нових та удосконалення 
існуючих навчальних підходів з метою підняття 
інтелектуального престижу університетів. 

Приклад виконання оцінювання навчальної діяльності 
студентів

Оцінювання навчальної діяльності студентів

Приклад виконання оцінювання навчальної діяльності студентів

  

Нормативні документи для 
дистанційного навчання в ІФНТУНГ

 
Рисунок 10 – Розробки працівників Центру дистанційного навчання 
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3. З метою покращення роботи з абітурієн-
тами, надання освітніх послуг через дистанцій-
ні підготовчі курси та отримання фахової під-
готовки при вступі на навчання за рівнем бака-
лавра, спеціаліста і магістра розглянути можли-
вість використання сайтів Центрів дистанцій-
ного навчання  ВНЗ для розробки та впрова-
дження наступних дистанційних курсів: 

- іноземної мови для вступника до ВНЗ; 
- іноземної мови для вступника до магіст-

ратури; 
- іноземної мови за професійним спряму-

ванням» (технічний аспект, відповідно до на-
прямку підготовки); 

- «ділової іноземної мови»; 
- «наукової мови діяльності»; 
- математики; 
- фізики. 
3.1 Започаткувати підготовчі курси із за-

стосуванням дистанційного вивчення певних 
елементів підготовчих навчальних курсів, вебі-
нарів та дистанційного тестування абітурієнтів. 

3.2 Підтримати ініціативу ІФНТУНГ у за-
початкуванні спільної профорієнтаційної робо-
ти з нафтовим технікумом м. Дрогобича і вико-
ристанням медійних засобів. 

4. Враховуючи достатній рівень науково-
методичного забезпечення та розробок ЦДН, 
рекомендувати ректорату ІФНТУНГ створити 
проблемну лабораторію дистанційного навчан-
ня метою функціонування якої є: 

- проведення курсів підвищення кваліфіка-
ції викладачів за специфікою дистанційної фо-
рми навчання, набуття практичних навичок ро-
боти на навчальній платформі, вивчення роботи 
електронного журналу; 

- проведення тренінгів з метою проекту-
вання (з наступною атестацією та видаванням 
сертифікатів) електронних навчальних курсів; 

- проведення лекційних занять, вебінарів, 
телеконференцій, семінарів; 

- проведення занять за дистанційною фор-
мою навчання, модульних контролів, екзамена-
ційних сесій; 

- створення зв’язку в освітньому просторі 
через проведення семінарів, конференцій, те-
лемостів між ВНЗ України та зарубіжжя. 
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