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Впровадження дистанційного навчання як 
форми організації навчально-виховного проце-
су у вищих навчальних закладах суттєво впли-
ває на зміст, організаційні форми і методи на-
вчання та управління навчально-виховним про-
цесом, а також спричинює істотні зміни в дія-
льності студентів, науково-педагогічних пра-
цівників, керівників вищих навчальних закла-
дів. 

Широке впровадження засобів інформа-
ційно-комунікаційних технологій у навчальний 
процес за дистанційною формою його організа-
ції створює додаткові можливості для розроб-
лення та впровадження нових, особистісне орі-
єнтованих освітніх технологій, диференціації 
навчального процесу для якомога повного ви-
користання здібностей студентів, задоволення 

їх освітніх запитів і потреб, розкриття творчого 
потенціалу. 

Використання засобів інформаційно-кому-
нікаційних технологій як засобів навчальної та 
комунікативної діяльності в системі дистанцій-
ного навчання сприяє формуванню інформа-
ційної культури студентів та науково-педаго-
гічних працівників, що стає сьогодні невід’єм-
ною складовою загальної культури кожної лю-
дини і суспільства загалом, впливає на особис-
тісні психічні та психофізіологічні особистісні 
якості суб’єктів навчальної діяльності. 

Система дистанційної освіти університету 
– це інформаційна система, що об'єднує за до-
помогою мережевих технологій програмні й 
технічні засоби, організаційне, навчальне і ме-
тодичне забезпечення, призначене для підви-
щення ефективності та доступності освітнього 
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Висвітлюється питання застосування елементів дистанційної форми навчання під час викладанні ди-
сципліни технічного напряму „Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” студентам 
денної форми навчання 3 курсу напряму підготовки 6.070106 „Автомобільний транспорт” на кафедрі тех-
нології машинобудування електромеханічного факультету університету. 

Застосування елементів дистанційної форми навчання відбувалось в рамках проведення в університе-
ті експерименту „Впровадження педагогічних інновацій у формах і методах навчання та виховання, 
пов’язаних з технологіями дистанційного навчання”. 

Проілюстровано приклади елементів дистанційного курсу  навчальної дисципліни, наведено порівняль-
ні дані результатів підсумкового контролю ступеня опанування студентами експериментальної групи ма-
теріалом курсу навчальної дисципліни ,,Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”. 

Ключові слова: електронне навчання, лабораторний практикум, дистанційний навчальний курс. 
 
Освещается вопрос применения элементов дистанционной формы обучения при преподавании дисцип-

лины технического направления „Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения” студе-
нтам дневной  формы обучения 3 курса направления подготовки 6.070106 „Автомобильный транспорт" на 
кафедре технологии машиностроения электромеханического факультета университета. 

Применение элементов дистанционной формы обучения происходило в рамках проведения в универси-
тете эксперимента „Внедрение педагогических инноваций в формах и методах обучения и воспитания, 
связанных с технологиями дистанционного обучения". 

Проиллюстрированы примеры элементов дистанционного курса  учебной дисциплины, приведены сра-
внительные данные результатов итогового контроля степени овладения студентами экспериментальной 
группы материалом курса учебной дисциплины „Взаимозаменяемость, стандартизация и технические из-
мерения”. 

Ключевые слова: электронное обучение, лабораторный практикум, дистанционный учебный курс. 
 
The article deals with the issue of applying the distance education elements in teaching the technical subject 

“Interchangeability, standardization and technical measurements” to the full-time third-year students of speciality 
“Automobile Transport” at the Machine Building Technology Department (Electro-Engineering Faculty of the 
University). 

 The distance education elements have been applied within the framework of the University experiment 
“Pedagogical innovations implementing in the forms and methods of distance technologies education”. 

The models of distance course subjects elements have been illustrated, comparative data have displayed 
the summative assessment results for determining the experimental group students’ level of mastering the subject 
“Interchangeability, standardization and technical measurements”. 
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процесу підготовки фахівців за дистанційною 
формою. Як електронне навчальне середовище 
системи дистанційного навчання університету 
обрано Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – Модульне 
об’єктно-орієнтоване динамічне середовище 
навчання) і як схему освітнього процесу – дис-
танційну підтримку денного (заочного) навчан-
ня. Функціональна модель системи дистанцій-
ної освіти в університеті зображена на рис. 1. 

В рамках Програми та плану-графіку впро-
вадження і розвитку дистанційного навчання в 
Полтавському національному технічному уні-
верситеті імені Юрія Кондратюка проведено 
два етапи експерименту „Впровадження педа-
гогічних інновацій у формах і методах навчан-
ня та виховання, пов’язаних з технологіями ди-
станційного навчання”. 

Завданнями дослідження експерименту є: 
– визначення кількісних та якісних зако-

номірностей результатів навчальної діяльності 
чисельно неоднорідного контингенту студентів 
в реальних умовах навчання за допомогою тех-
нологій дистанційного навчання; 

– апробація викладання навчальних дисци-
плін гуманітарного напряму „Управлінський 
облік” та технічного напряму „Взаємозамін-
ність, стандартизація та технічні вимірювання” 
з використанням елементів технології дистан-
ційного навчання; 

– ступінь опанування за допомогою техно-
логій дистанційного навчання матеріалів курсів 
зазначених навчальних дисциплін студентами 
експериментальних груп; 

– відпрацювання пропозицій щодо удоско-
налення методичного, навчального, наукового, 
кадрового, програмно-технічного забезпечення 
системи дистанційного навчання університету. 

Всі завдання дослідження обох етапів екс-
перименту було виконано. Підсумки проведен-
ня першого етапу експерименту було обговоре-
но на засіданні ректорату. В зв’язку з тим, що 
загальний висновок за результатами першого 
етапу виявився позитивним, під час проведення 
другого етапу експерименту, рішенням керів-
ництва університету було визначено викладан-
ня в шостому семестрі (друге півріччя 
2010/2011 навчального року) навчальної дис-

 
Рисунок 1 – Функціональна модель системи дистанційної освіти в університеті 
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ципліни технічного напрямку „Взаємозамін-
ність, стандартизація та технічні вимірювання” 
із застосуванням елементів технології дистан-
ційної навчання. 

Для участі в експерименті були залучені 
студенти двох груп: експериментальна та конт-
рольна. Обидві групи 3 курсу навчалися за на-
вчальним планом напряму підготовки 6.070106 
„Автомобільний транспорт” денної форми на-
вчання. Експеримент проводився на навчально-
матеріальній базі кафедри технології машино-
будування електромеханічного факультету уні-
верситету. 

Відповідно до програми експерименту на 
підготовчому етапі було проведено анкетуван-
ня тих, хто навчається з метою з’ясування на-
ступних питань: 

– ступінь забезпеченості студентів особис-
тою комп’ютерною технікою; 

– можливість підключення до мережі Inter-
net за місцем постійного проживання студентів; 

– які операційні системи та пакети прикла-
дних і спеціалізованих програмних продуктів 
встановлені на комп’ютерах користувачів; 

– види та версії браузерів які використо-
вують користувачі для перегляду ресурсів 
Internet; 

– наявність реальних електронних пошто-
вих скриньок у користувачів. 

Студентам було запропоновано зробити 
самооцінку своїх навичок, як користувачів 
комп’ютерної техніки. 

В результаті обробки анкетних даних 
з’ясу-валося, що майже всі студенти забезпече-
ні комп’ютерною технікою та можливістю під-
ключення до мережі Internet за місцем постій-
ного проживання. Наявні пакети програмних 
продуктів, які встановлені на комп’ютерній 
техніці студентів, дозволяють працювати із за-
пропонованим дистанційним курсом. Деякі 
спеціалізовані програмні продукти із ліцензією 
„freeware” було запропоновано скопіювати з 
ресурсу дистанційного курсу. Переважна біль-
шість студентів оцінила себе як користувачів 
„середнього” рівня, лише одиниці, як „початко-
вого”. 

При розробці дистанційного курсу „Взає-
мозамінність, стандартизація та технічні вимі-
рювання” було доповнено та перероблено на-
вчально-методичний матеріал щодо забезпе-
чення викладання зазначеної дисципліни. Лек-
ційний курс зазнав суттєвих доповнень та ви-
правлень в зв’язку із виходом нових ДСТУ. 
Внесені корективи до завдань та методичних 
рекомендацій до курсової роботи з дисципліни. 
Практично заново складено Методичні вказівки 
до виконання лабораторних робіт та Журнал до 
виконання лабораторних робіт із курсу „Взає-
мозамінність, стандартизація та технічні вимі-
рювання” для студентів механічних спеціаль-
ностей. Практично всі матеріали доповнено 
сучасними ілюстраціями а розділи дистанцій-
ного курсу – відео фрагментами навчальних та 
науково-популярних фільмів з тематики, що 
вивчається. Широко використовується поси-
лання на відкриті ресурси документального те-

лесеріалу How it’s made? (Як це зроблено?) ка-
налу Discovery Channel. 

З метою недопущення складнощів з органі-
зацією навчального процесу, в зв’язку з тим, 
що до експерименту залучалися студенти ден-
ної форми навчання структура дистанційного 
курсу із зазначеної дисципліни виконана в фо-
рматі календаря з потижневим розміщенням 
навчального матеріалу. Календарне прохо-
дження дистанційного курсу було прив'язано 
до реального розкладу занять. 

Навчальний процес по вивченню перших 
трьох тем навчальної дисципліни відбувався  
в спеціалізованому комп’ютерному класі під 
контролем представника підрозділу дистанцій-
ної освіти. Подальше опанування матеріалів 
дистанційного курсу студенти здійснювали са-
мостійно із допомогою технологій дистанцій-
ного навчання. 

Під час розроблення дистанційного курсу 
серйозні проблеми виникли щодо сценарію 
практичної частини лабораторного курсу на-
вчальної дисципліни. Для вирішення цих про-
блем було прийнято рішення лабораторний 
практикум забезпечити наступним чином: 

– під керівництвом науково-педагогічних 
працівників кафедри технології машинобуду-
вання за участю студентів експериментальної 
групи було знято на цифрову відеокамеру хід 
виконання лабораторної роботи із закадровим 
поясненням процесу виконання, відзнятий від-
еоматеріал розміщено у відповідних ресурсах 
дистанційного курсу; 

– методичні рекомендації щодо виконання 
лабораторних робіт було доповнено варіантами 
реальних вимірів, отриманих при виконанні 
робіт в кількості, що перевищує чисельність 
навчальної групи за списком; 

– за наявністю, матеріали лабораторних 
робіт ілюструвалися відео фрагментами із від-
критих Internet-джерел; 

– теоретичний матеріал доповнено ілюст-
ративною частиною – фотозображеннями лабо-
раторного устаткування або окремих етапів ви-
конання лабораторних робіт; 

– було використано широке посилання на 
довідковий матеріал, тексти ДСТУ. 

Реальний обсяг навчально-методичного за 
безпечення однієї із лабораторних робіт зобра-
жено на рис. 2. Рисунок доповнено кадром на-
вчального відео, відзнятого під час виконання 
лабораторної роботи. 

Приклади фрагментів варіантів вимірів та 
показань приладів до лабораторних робіт 
„Штангенінструменти” та „Визначення шорст-
кості поверхні” наведено на рис. 3. 

Під час проведення експерименту кількісні 
та якісні закономірності результатів навчальної 
діяльності студентів проводились за результа-
тами семестрового контролю. Розглядалися ре-
зультати складання семестрових екзаменів з 
навчальних дисциплін „Взаємозамінність, ста-
ндартизація та технічні вимірювання” та „Дета-
лі машин”. Обидві групи, і експериментальна, і 
контрольна вивчали навчальну дисципліну 
„Деталі машин” в умовах стаціонару, під ке-
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рівництвом одного й того ж викладача. Цей же 
викладач  вів і навчальну дисципліну „Взаємо-
замінність, стандартизація та технічні вимірю-
вання”. Семестровий контроль відбувався за 
традиційною схемою. 

Результати підсумкового контролю ступе-
ня опанування матеріалу курсу навчальної дис-
ципліни ,,Взаємозамінність, стандартизація та 
технічні вимірювання” студентами експериме-
нтальної групи порівняно з результатами сту-
дентів контрольної групи зведено до таблиці 1. 

 
Рисунок 2 – Наповнення навчального ресурсу лабораторної роботи №4 

 

 
Рисунок 3 – Фрагменти варіантів вимірів та показів приладів до лабораторних робіт 
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Як бачимо, загалом результати експериме-
нту позитивні. Рівень засвоєння матеріалу на-
вчальної дисципліни „Взаємозамінність, стан-
дартизація та технічні вимірювання” в обох 
групах студентів (як в контрольній, так і експе-
риментальній) за всіма показниками майже збі-
гаються. 

В ході експерименту накопичено позитив-
ний досвід проведення викладання навчальної 
дисципліни технічного напрямку за дистанцій-
ною формою. 

Водночас у ході експерименту було вияв-
лено деякі проблемні питання, які було виріше-
но в процесі роботі, а саме: 

– переглянуто методику розміщення на-
вчального матеріалу в деяких розділах дистан-
ційного курсу; 

– запропоновано здійснювати більш жорс-
ткий контроль за відвідуванням окремими сту-
дентами навчального ресурсу та перевірку 
своєчасного відпрацювання студентами навча-
льного матеріалу. 

Викладання лабораторного курсу зазначе-
ної технічної дисципліни з використанням тех-
нологій дистанційного навчання можна розгля-
дати як допоміжну форму організації навчаль-
ного процесу для студентів як денної так і за-
очної (дистанційної) форми навчання, яка буде 
сприятимете більш глибокому вивченню теоре-
тичного матеріалу і водночас, дасть студентам 
уявлення про хід та особливості виконання ре-
альної лабораторної роботи. 

Лабораторний практикум зі студентами 
доцільно проводити в стаціонарних умовах на 
лабораторній базі кафедри. Адже жоден лабо-
раторний віртуальний симулятор, навіть вико-
наний на найвищому програмному рівні з до-
ступним інтерфейсом й візуалізацією процесів, 

що відбуваються, повністю не замінить на сто 
відсотків реальні вимірювальні прилади або 
лабораторне устаткування. Хоча, виходячи з 
принципів доцільності й економічної вигоди, 
окремі віртуальні лабораторні роботи мають 
право на існування як самостійний елемент ди-
станційного навчального курсу. 

Як загальний висновок – застосування еле-
ктронних лабораторних робіт при дистанційній 
підтримці навчального процесу сприяє реаліза-
ції діяльнісного підходу в навчанні та форму-
ванню дослідницьких навичок студента. 

 
 

Стаття надійшла до редакційної колегії 
23.01.13 

Рекомендована до друку І Всеукраїнською 
науково-методичною конференцією  

«Дистанційна освіта: стан і перспективи 
для технічних спеціальностей», 

яка відбулася 10-12 жовтня 2012 р. 
 

Таблиця 1 – Порівняльні результати підсумкового контролю 

Назва навчальної  
дисципліни, показники 

Група 301 МА 
(20 студентів) (експериментальна) 

Група 302 МА 
(19 студентів) (контрольна) 

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання * 
Відмінно – – – – 
Добре 11 55,00% 11 57,89% 
Задовільно 9 45,00% 8 42,11% 
Незадовільно – – – – 
Успішність навчання 100,00% 100,00% 
Якість навчання 55,00% 57,89% 
Середній бал 3,55 3,58 

Деталі машин ** 
Відмінно – – – – 
Добре 10 50,00% 12 57,14% 
Задовільно 10 50,00% 9 42,86% 
Незадовільно – – – – 
Успішність навчання 100 % 100 % 
Якість навчання 50,00% 57,14% 
Середній бал 3,50 3,57 
* навчальна дисципліна вивчалась дистанційно в експериментальній групі 
** навчальна дисципліна вивчалась в умовах стаціонару в обох групах 

 
 


