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Ось уже кілька десятиліть в усьому світі активно розвивається концепція 
MOOК (від англ. MOOC – Massive Open Online Courses) як альтернатива дорогої і не 
завжди зручній системі традиційної освіти. Прикладів таких систем, які набрали 
популярність і певну кількість постійних користувачів (один з головних ознак 
успішності MOOC), можна навести десятки. Такі гіганти як Coursera, edX, Khan 
Academy, Lectorium, Stepik, Prometeus і баг. ін., виникали в різних ситуаціях і з 
різними цілями, але техніка реалізації бізнес-моделі у них однакова. Користувач може 
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записатися на більшість курсів навчання безкоштовно і так само безкоштовно їх 
проходити. А ось менторство і підсумкова сертифікація в курсі зазвичай вимагає 
оплати. Бурхливому розвитку таких сервісів сприяли саме особливості бізнес-ідеї: 
зручність доступу до даних в будь-який час і з будь-якої точки, де є інтернет; швидкі 
зміні курсів відповідно до інтересів користувачів і вимогами роботодавців; активний 
зворотний зв'язок або навпаки мінімальна взаємодія при навчанні за вибором 
користувача системи; темп навчання і повтори проходження також повністю залежать 
від користувача. Однак, є загальний істотний недолік таких систем - результативність 
проходження курсу, навіть при дуже високій мотивації та серйозному настрою на 
навчання хорошим показником повного завершення курсу є 7…15% від початкової 
кількості слухачів, які записалися і на курс і почали навчання. 

Існує інший підхід до організації освітніх курсів – СПОК (від англ. Small 
Private Online Courses). Цей підхід відрізняється своїми цілями, закритістю від 
масового використання і підходами до питань оплати навчання. Однак принцип 
побудови системи, зазвичай, аналогічний МООК. Використовується інтернет сервер з 
системою менеджменту навчального процесу та системою наповнення контентом. 
Такі системи беруть на себе рутинні операції по підтримці працездатності та 
актуальності процесу он-лайн навчання, залишаючи адміністраторам і творцям курсів 
творчу частину роботи по створенню і просуванню своїх освітніх ініціатив. Головною 
особливістю цього виду курсового навчання є обов'язкове менторство і тотальний 
контроль досягнень результатів користувача курсів. У переважній більшості випадків 
компанії вирішують за допомогою СПОК проблему підготовки кваліфікованого 
кадрового складу та рекрутингові завдання. В даному сегменті теж спостерігається 
відсів, але при постійній підтримці персонального ментора він, звичайно, не є таким 
катастрофічним як в МООК.  

Таким чином для організації ефективного навчання з підтримкою сучасних 
цифрових технологій існують два підходи, кожен зі своїми перевагами і недоліками і 
приблизно однаковою технічною реалізацією. 

Історія виникнення і розвитку цих систем відмінно показана в 
документальному фільмі "Вежа зі слонової кістки". Тут ми вкажемо тільки на 
найважливішу перевагу цифрових систем перед традиційною освітою - швидка 
перекваліфікація і отримання навичок в зручній для слухача формі. 

Виходячи з перерахованого вище перед сучасним навчальним закладом, що 
надає освітні послуги, виникає фундаментальна задача: яку систему обрати і як її 
підтримувати на належному технічному і інформаційному рівнях. Досвідом 
реалізації, розвитку і тренди в стратегіях постійного зростання системи підтримки 
навчального процесу iXTF-NEXT Хіміко-технологічного факультету Одеського 
національного політехнічного університету (далі за текстом ХТФ ОНПУ) ми 
поділимося у цій статті. 

Першими ластівками у застосуванні цифрових технологій в далекому тепер 
1998 році стали конспекти лекцій і методичні посібники викладачів, які викладалися 
на сайті ХТФ у вигляді файлів для скачування або інтерактивних серверних структур, 
що надавали доступ до різних елементів курсу. Все це вимагало значних зусиль і 
витрат часу персоналу Лабораторії обчислювальної техніки та студентів, які бажали 
освоїти Web розробку і публікацію проектів у вільний від навчання час. 
Цілеспрямованість та націленість на результат дали відмінні результати - вже до 2000 
року більшість методичних матеріалів базових курсів ХТФ перебували в мережі і в 
вільному доступі. Але проблема постійно зростаючих вимог до вмісту й 



КОМП'ЮТЕРНО - ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ 

 368 

інтерактивності та різнобічного характеру матеріалів закривалася на той момент 
тільки одним способом, - збільшенням ресурсів для її вирішення [1]. В кінцевому 
підсумку, при зміні чергових технічних рішень була прийнята до реалізації система 
менеджменту освітнього процесу MOODLE (від англ. Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment). Слід зазначити, що дана система відносно проста в 
розгортанні, обслуговуванні та має велику документацією. Тепер викладачі самі 
могли створювати й адмініструвати лекційні курси, практичні заняття і навіть 
тестування у різноманітних формах. Технічні вимоги MOODLE до серверного 
комп'ютера і інтернет-з'єднання мінімальні, присутні відмінні локалізації на різні 
мови інтерфейсу взаємодії з системою, ведеться бюлетень безпеки і стрічка новин. 
Більшість сервісів надаються за вільної і відкритої ліцензії GNU General Public 
License, що дозволяє не тільки використовувати систему, але і вільно вносити в неї 
корективи. Здавалося, єдино вірне рішення знайдено, адже всі ці переваги з часом 
зробили MOODLE популярною системою для розгортання дистанційного навчання в 
навчальних закладах. Однак було виявлено низку проблем, головна з яких 
різноманітність засобів створення курсу. Більше двадцяти видів елементів 
дозволяють урізноманітнити курс, зробити його неповторним, і може здатися, що це 
безперечне благо. Але практика спростувала цю тезу. Основним завданням розвитку 
системи iXTF-NEXT є постійне вдосконалення та пошук нових рішень. Тому, на 
самому початку становлення цифрової підтримки навчального процесу на ХТФ було 
внесено основне правило: кожен семестр повна перезбірка всіх технічних систем та 
інформаційного наповнення. Таке своєрідне "кровопускання" дозволяє підтримувати 
систему в самому актуальному стані. А оскільки основна частина робіт проходять в 
межсеместровий період то немає ніякої кризи й незручностей. Поступово весь 
персонал iXTF-NEXT з одного боку і студенти, які її використовують, з іншого звикли 
до такої циклічності. Але проблема різноманітності верстки навіть одного і того ж 
курсу викликала масу проблем при його проходженні та, особливо, при необхідності 
повторно і швидко відшукати вже пройдену студентом інформацію. І логічна будова 
курсу, і система пошуку, і перегляд матеріалів в ручному режимі забирали багато 
часу і часто приводили до особистого спілкування з викладачем або ментором курсу. 
Кількість користувачів системи постійно зростає, а з ним зростає й кількість звернень 
до організації курсів. Якщо студентам очної форми навчання легко впоратися з цією 
проблемою в ході персонального "живого" спілкування, то заочникам та студентам з 
дистанційною формою доводиться витрачати невиправдано багато часу. 

Пошук гідного рішення був тривалим і різноманітним, певний зміст курсів, 
перша сторінка знайомство і структура, окремий пошуковий web-ресурс, студентська 
потокова група підтримки курсів, всі ці ініціативи частково допомагали, але не 
знімали проблеми повністю. 

Рішення прийшло з системи edX, точніше її відкритої частини Open edX 
(https://open.edx.org/). Співробітники Лабораторії обчислювальної техніки весь час 
включені в різного роду стажування та підвищення кваліфікації, та ще у різноманітні 
проекти. Це дозволяє реалізовувати концепт постійного навчання та вдосконалення 
навичок. І ось, на одному з курсів по системам менеджменту навчального процесу ми 
отримали доступ до рекомендацій по структурі курсового навчання в системі edX. 
Декілька "наполегливий" підхід як до загальній структурі курсу в цілому, так й до 
змісту з правилам реалізації його окремих частин. Особливо докладно і доступно ці 
правила роз'яснені в джерелі [2]. Принцип викладу курсу та системи контролю його 
проходження змінилися. Ми зустрічали такі вимоги на безлічі платформ при 
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публікації своїх курсів, але тепер ми самі розробляли вимоги до структури, змісту та 
медійної частини нашої системи. І могли орієнтуватися на найкращі правила 
доповнюючи їх своїм баченням. Зараз на ХТФ функціонують дві технічні системи 
цифрового супроводу навчального процесу, обидві входять до складу єдиної 
платформи iXTF-NEXT. І тепер, ми поступово переводимо весь вміст на систему Open 
edX. Для викладачів розроблена збірка простих і доступних рекомендацій щодо 
уніфікованої структури побудови курсів. Техніками змонтована проста студія запису 
кейсів для модулів курсу. Ведуться роботи по оптимізації надання вмісту: 
розширення локалізації курсів, доробка мобільного клієнта системи, різноманітність 
тестів та інтерактивних завдань, введення віддалено захисту робіт. 

Відмінною ідеєю по взаємодії з потоком студентів стала поява на ХТФ 
стартапу SCON [1], наступним кроком стало введення студентів з першого курсу у 
ідеологію Agile – сімейства "гнучких" підходів до ведення проектів, а включення в 
команди розробки проектів дозволило залучити їх до процесу цікавої роботи і 
постійно отримувати зворотний зв'язок, змінюючи iXTF-NEXT у потрібному 
напрямку. Головна особливість, придбана нашими спільними командами, як і слід 
було очікувати від подібних методик, стала здатність змінюватися під вимоги до 
продукту і постійне спілкування в результаті, якого і з'являлися нові властивості 
нашої системи. 

Які ж висновки щодо реалізації цифрової системи в освітньому процесі можна 
зробити виходячи з нашого досвіду. Розгорнути і підтримувати подібні системи 
ставало все легше з кожним роком, причому, як з технічного точки зору, так і в 
різноманітності надання освітнього вмісту. Така різноманітність може стати 
проблемою подальшого зростання системи. Таку проблему можна вирішити спільної 
виробленням правил, структурування курсу, спираючись на багатий досвід подібних 
сучасних систем. 

Мотивувати студентів на повне проходження і постійне закріплення 
отриманих знань в курсі слід постійної спільною роботою по його (курсу) поліпшення 
і розвитку. Найкраще це робити спільною командою із застосуванням сучасних 
методологій бережливого продуктового дизайну і цифрових додатків, які реалізують 
подібні технології. Велика частина з них надає сервіси на початкових етапах розробки 
безкоштовно. А їх кроссплатформенність дозволяє вільно застосовувати різні 
доступні команді інструменти для швидкого досягнення результатів об'єднуючи 
зусилля спільною дистанційною роботою. 

У багатьох практичних курсах була з успіхом випробувана методологія 
"перевернутий клас", основна суть якої полягає в глибокій самостійній підготовці, а 
іноді навіть проведенні роботи дистанційно, з подальшим спільним обговоренням 
результатів, проведенням публічних виступів і захистів отриманих рішень. Така 
методика викликала масу нових цікавих ситуацій і, звичайно, шквал запитань та 
нових ідей до реалізації. 

Як і раніше, навчальні курси ХТФ ОНПУ застосовують методику введення в 
основний модуль додаткових курсів зовнішніх вендорів, які дозволяють студентам 
отримувати сертифікати відповідності значних компаній, що піднімає їх самооцінку 
та задоволеність від процесу навчання, доповнює резюме, що формується спільно з 
менторами вже на першому курсі навчання. 

Ще одна методика залучення в системі iXTF-NEXT пов'язана з постійним 
проведенням цікавих телемостів з фахівцями, випускниками та студентами ХТФ у 
різних країнах на робочих місцях, кампусах, стажуваннях та стартапах. Це 
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спілкування стимулює нові ініціативи та проекти на факультеті, наочно демонструє 
горизонти можливостей, які відкриває сучасна передова освіта.  

Ось так, секрет успіху цифрової платформи отримання знань простий, - 
постійна спільна робота по її вдосконаленню і розвитку нових напрямків. Тільки 
різноспрямованими, гібридними векторами інновацій та стратегій розвитку виходить 
досягати цікавих результатів. І, звичайно, дуже важлива творча команда, яка 
застосовує всі ці нововведення. 
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У статті розглядається питання впровадження методів і засобів машинного 
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