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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навчальний процес 

у вищих закладах освіти – це система організацій-
них і дидактичних заходів, спрямованих на реаліза-
цію змісту освіти на певному освітньо-
кваліфікаційному рівні, відповідно до державних 
стандартів освіти. Він охоплює всі компоненти на-
вчання: учасників навчального процесу (викладачів, 
студентів), засоби, форми й методи навчання [1]. 

Поняттям процесу навчання як системи є мета 
навчання, діяльність викладача (викладання), діяль-
ність студентів (навчання) і результат. Змінними 
складовими цього процесу виступають засоби керу-
вання. Вони у загальному вигляді включають зміст 
навчального матеріалу (відбір та структурування 
матеріалу, підбір прикладів тощо), методи навчання, 
організаційні форми навчання (лекції, семінари, 
практичні та лабораторні заняття, самостійну робо-
ту) як процесу й навчальної діяльності студентів. 
Зв'язок і взаємна зумовленість засобів навчання за-
лежать від мети навчання і його кінцевого результа-
ту. 

Сучасні процеси реорганізації освіти об'єктивно 
призводять до реорганізації навчально-методичної 
роботи, принципів і технології впровадження ком-
п'ютерної та пов'язаних із нею інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, корінним чином 
змінюють характер і стиль взаємодії викладача і 
студента – на перший план виступає самостійна ро-
бота, спланувати, забезпечити і спрямувати яку – 
найважливіше завдання викладача. Особливого зна-
чення набувають концепції, принципи та реалізація 
технологій зі створення й використання в навчаль-
ному процесі комп'ютерних засобів навчального 
призначення, а також вирішення питань забезпечен-
ня доступу до них. Загальним є те, що всі вони пе-
редбачають розробку електронних засобів навчання 
(підручників, навчальних посібників тощо), спеціа-
льно призначених для самостійного вивчення при  
консультативній підтримці викладача, і вирізняють-
ся особливим способом подачі матеріалу (діалогова 
інтерактивна форма з достатньою кількістю питань і 
завдань для самоконтролю розуміння матеріалу й 
рефлексії) [2]. 

Однією з особливостей побудови програм на-
вчання є модульна технологія навчання. Існує декі-
лька підходів до визначення модуля. Автори [3] під 
модулем розуміють такий обсяг навчального  
матеріалу, завдяки якому забезпечується набуття 
теоретичних знань, практичних умінь і навичок для 
виконання конкретної професійної діяльності. Оди-
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ницею навчання є модуль, тобто доза, певний обсяг 
навчальної інформації, необхідної для виконання 
якої-небудь конкретної професійної діяльності на 
заданому рівні навчання. 

Навчальний модуль як педагогічне поняття є за-
собом реалізації та формою втілення змісту освіти в 
контексті діяльності викладача й студента [3]. Ви-
кладення теоретичного матеріалу може прирівнюва-
тися до традиційних лекцій і мати вигляд послідов-
но-паралельного подання інформації з коментарями 
автора. Набуття практичних умінь може прирівню-
ватися до традиційних практичних і семінарських 
занять, лабораторних робіт, тренінгів тощо. Переві-
рка рівня отриманих знань і вмінь може прирівню-
ватися до традиційних контрольних заходів, запи-
тань для самоперевірки, завдань для самостійного 
виконання тощо. Модуль пред'являється студентові 
у вигляді навчального пакета, що складається з ком-
понентів, які узгоджуються з переліком основних 
складових навчально-методичного комплексу дис-
ципліни (НМКД), зокрема електронного НМКД 
(ЕНМКД). Навчальний пакет пропонується розши-
рити запропонованими комп’ютеризованими навча-
льно-методичними комплексами (КНМК) з інтегро-
ваними віртуальними лабораторними комплексами 
(ВЛК). 

За суттю КНМК з інтегрованим ВЛК є 
комп’ютеризованим засобом навчання, який містить 
навчальні модулі, передбачені робочою навчальною 
програмою (РНП) дисципліни [4–6]. Комплекс може 

бути використаним для різних форм навчання (очна, 
заочна, дистанційна, екстернатна). 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Моделювання організації навчання з використанням 
КНМК з інтегрованим ВЛК виконано за структурно-
функціональним підходом засобами пакета BPWin 
(All Fusion Process Modeler компанії Computer 
Associates) [7]. На рис. 1 наведено розроблену за 
стандартом IDEF0 контекстну діаграму модельова-
ної системи із зазначенням контенту, мети та точки 
зору. 

Вивчення дисципліни навчального плану (рис. 1) 
здійснюється на основі використання КНМК з  
інтегрованим ВЛК [8] та з урахуванням накопиче-
них знань, умінь і навичок (ЗУН). Окреме виділення 
«Попередні (накопичені) ЗУН» як входу враховує як 
відповідність зазначеному в освітньо-професійній 
програмі рівню сформованості необхідних умінь, 
так і відповідає сучасним концепціям щодо реаліза-
ції індивідуалізації навчання. 

Для спрощення сприйняття у моделі під керу-
ванням «Правила та процедури» (рис. 1) зазначено 
комплекс нормативних документів, відповідно до 
якого здійснюється навчальний процес з підготовки 
фахівців, зокрема: «Положення про організацію на-
вчального процесу в КрНУ», правила та процедури 
доступу (кейс/Internet/Intranet, необхідність реєстра-
ції тощо) до комплексу тощо. 
 

 
Рисунок 1 – Контекстна діаграма 

 
Також для спрощення візуального сприйняття у 

моделі не зазначено адміністратора комплексу (си-
стеми комплексів), обов’язками якого є технічна 
підтримка роботи КНМК. 

Відповідно до прийнятих положень, викладених 
у [4–6, 8]  щодо використання КНМК з інтегрова-
ним ВЛК у навчальному процесі, з урахуванням 

визначеної мети та точки зору побудови моделі, 
розроблено діаграму А0 першого рівня декомпози-
ції (рис. 2). Визначені функціональні блоки цілком 
відповідають змісту, структурно–організаційним 
формам (навчальні заняття, індивідуальні завдання, 
самостійна робота) навчання та забезпечують на-
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вчальну діяльність студентів за консультативної 
підтримки викладача. 

За функціональним призначенням наведений на 
рис. 2 блок «Виконати самостійну роботу (підгото-
вка до ЛР, робота з ВЛК)» слід розглядати як вико-
нання самостійної роботи студента, зазначеної у 
РПН дисципліни, у тому числі й виконання самос-
тійної роботи з використанням ВЛК як тренажеру – 
при підготовці до лабораторної роботи, так і дослі-
дницького засобу – для проведення наукових дос-

ліджень, виконання розрахунків, створення проек-
тів та виконання дослідних робіт [5]. 

Зазначені можливості використання ВЛК цілком 
відповідають видам діяльності студента при вико-
нанні лабораторної роботи на фізичному стенді, 
проведення наукових досліджень тощо. Розроблену 
діаграму декомпозиції «Виконати самостійну робо-
ту (підготовка до ЛР, робота з ВЛК)» наведено на 
рис. 3. 

 

 
Рисунок 2 – Діаграма декомпозиції першого рівня 

 

 
Рисунок 3 – Діаграма декомпозиції «Виконати самостійну роботу (підготовка до ЛР, робота з ВЛК)» 

 
Окремо слід зазначити, що після опрацювання 

навчального матеріалу дисципліни, виконання  
завдань (лабораторної та самостійної роботи)  
студенти формують звіти та, залежно від вимог й 
організації (форми) навчання, мають можливість 
надати їх (звіти) для перевірки викладачеві або  
власноруч, або, використовуючи комунікаційні за-
соби, «закачують» на сервер. Захист лабораторних 
робіт здійснюється тільки в очній формі. 

ВИСНОВКИ. В актуальній проблемі забезпечен-
ня необхідного рівня успішності та якості навчання 
визначено місце КНМК з інтегрованим ВЛК в орга-
нізації навчального процесу за модульною техноло-
гією навчання. Побудована модель вивчення дисци-
пліни навчального плану підготовки фахівців техні-
чних спеціальностей із використанням КНМК із 
інтегрованим ВЛК віддзеркалює основні складові, 
які відповідають видам діяльності студента при ви-
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конанні лабораторної роботи на фізичному стенді, 
проведення наукових досліджень.  
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