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Розглянуто питання підвищення ефективності застосування
технічного, кадрового, навчально-методичного фінансового та інших видів
забезпечення процесів дистанційного навчання. Запропоновано моделі
оптимального використання ресурсного забезпечення дистанційного
навчання. Розроблені рекомендації, які дадуть змогу підвищити якість
використання ресурсного забезпечення та навчання у навчальноконсультаційних центрах загалом.
Ключові слова: дистанційне навчання, ресурсне забезпечення, якість
освітніх послуг.
The question of improving of effectiveness using of technical, educationalmethodical, financial and other types of allowance of distance education processes
was reviewed. The model of optimal using of resource allowance of distance
education was offered. The recommendations that will give the opportunity to
improve a quality of using resources and studying in educational-consultation
center in general were developed.
Keywords: distance education, resourced, quality of education.
Використання дистанційної форми освіти сприяє реалізації основного
завдання освіти – допомога людині у розкритті свого потенціалу та здійснення
її життєвих планів з повноцінного життя в суспільстві. Роль дистанційного
навчання зростає, якщо розглядати освіту як шлях до самовдосконалення,
самореалізації і здобуття економічної незалежності.
Вагомими перевагами дистанційного навчання є те, що воно найбільш
адаптоване до індивідуальних потреб людини у навчанні. Системи дистанційної
освіти дають рівні можливості всім незалежно від соціального стану, місця
проживання або фізичних можливостей реалізувати права людини на освіту.
Проте ряд питань і, зокрема, питання щодо забезпечення ресурсами процесів
дистанційного навчання, залишаються нерозглянутими. Практичний досвід
запровадження новітніх технологій дистанційного навчання в організацію
навчального процесу для студентів навчально-консультаційних центрів
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Львівської політехніки дав змогу дослідити проблеми при проведенні відео
лекцій, проблему зростання втомлюваності та скорочення «часу уваги»
студентів на лекційних і практичних заняттях, проведених з використанням
відеозв’язку. Відповідно з’явилась потреба у пошуку шляхів найбільш
оптимального використання технічного, кадрового, методичного та інших видів
ресурсного забезпечення таких занять [1].
Вирішення зазначених проблем потребує розв’язання таких завдань:
- визначити оптимальний «час уваги» для запобігання втомлюваності
студента під час занять з використанням відеозв’язку;
- розрахувати оптимальну кількість пар на день, яка б дала змогу запобігти
надмірній та швидкій втомлюваності студента та сприяли кращому засвоєнню
матеріалу;
- розподілу та оптимального використання технічних засобів, каналів
зв’язку та спеціалізованих приміщень для проведення занять з використанням
відеозв’язку;
- узгодження розкладу занять викладачів, які вони проводять за допомогою
відео зв’язку у навчально-консультаційних центрах, з розкладом занять для
студентів денної та заочної форми навчання;
- узгодження термінів проведення занять з використанням відеозв’язку у
різних навчально-консультаційних центрах;
- запропонувати заходи з покращення сприйняття студентами
дистанційного навчання.
Математичну модель оптимального використання ресурсного забезпечення
у навчальному процесі можна подати у вигляді:
f = (x1, х2, х3,….хn)
max
(1)
g1(x1,x2, …,хn) ≤ R1,
…
gm(x1,x2, …,хn) = Rm,
gk(x1,x2, …,хn) ≤ Rm+1 ,
gk(x1,x2, …,хn) = Rk ,
(2)
gk(x1,x2, …,хn) ≤ Rk+1
gp(x1,x2, …,хn) = Rp,
…
x1,x2,…,хn ≥0.
де i – номер технічного ресурсу, який використовується для організації
дистанційного навчання, наприклад, комп’ютери, аудіо та відео обладнання,
параметри зв’язку, аудиторні площі тощо у навчально-консультаційних центрах
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та у Львові, де розташовані корпуси Львівської політехніки, i=1,n; R – ресурсне
забезпечення процесу дистанційного навчання, наприклад, кількість приміщень
для лекторів, чисельність кваліфікованих кадрів, які задіяні у дистанційному
навчанні, обсяг фінансового забезпечення процесу дистанційного навчання
(погодинна оплата праці), обсяг навчально-методичного забезпечення
навчання.
У результаті застосування зазначеної моделі можна сформувати такі
висновки:
- для скорочення втомлюваності і підвищення «часу уваги» студента на
заняттях з використаннях відеозв’язку слід використати чергування у розкладі
занять проведених за допомогою відеозв’язку і звичайних занять;
- для запобігання надмірній та швидкій втомлюваності студента і сприяння
кращому засвоєнню матеріалу проводити не більше 4 занять з використанням
відео зв’язку за день ;
- для консультування студентів та забезпечення кращого розуміння ними
тем лекційних, практичних або лабораторних занять сприяти активнішому
використанню матеріалів віртуального середовища Львівської політехніки [2].
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