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Вступ 

 

Підготовка фахівців сфери цивільного захисту здійснюється для 

виконання завдань забезпечення пожежної безпеки, яка є невід'ємною частиною 

державної політики щодо охорони життя та здоров'я людей, національного 

багатства і навколишнього природного середовища. У загальноосвітніх і 

професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, 

навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів 

організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, 

а також навчання дій на випадок пожежі. Особи, яких приймають на роботу, 

пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти 

спеціальне навчання - так званий, пожежно-технічний мінімум. Працівники, 

зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік 

проходять перевірку знань відповідних нормативних актів із пожежної безпеки, 

а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз 

на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Але завдяки науково-технічному прогресу зараз стрімко зростає швидкість 

оновлення інформації в кожній галузі, в тому числі, й у галузі ліквідації 

надзвичайних ситуацій. Невпинний розвиток науки та техніки призводить до 

створення нових технологій, виробництв, матеріалів, сполук тощо, які несуть в 

собі нові небезпеки з точки зору як пожежної, так і техногенної безпеки.  

В останні роки для ліквідації та прогнозування розвитку надзвичайних 

ситуацій почали використовуватися методи імітаційного моделювання, 

геопросторові технології, нейронні мережі, інформаційно-аналітичні системи 

підтримки прийняття рішень, змінилися стандарти щодо засобів 

протипожежного захисту. Для того, щоб забезпечити якісний рівень 

кваліфікації фахівців, що отримали освіту раніше і працюють у системі 

забезпечення пожежної безпеки, необхідно докорінно доповнити парадигму 

навчання та тренування. Фахівці цивільного захисту та пожежної безпеки, а 

також інші фахівці, які мають відношення до цього напряму, повинні постійно 

оновлювати свої знання і підвищувати кваліфікацію. В цьому випадку процес 
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навчання фахівців доцільно організовувати на основі концепції неперервного 

навчання – навчання впродовж життя, яка базується на використанні новітніх 

інформаційних технологій.  

Для реалізації окреслених вище завдань виникла необхідність 

впровадження в Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності, який займається підготовкою фахівців у сфері цивільного 

захисту та пожежної безпеки, віртуального навчального середовища під назвою 

«Віртуальний університет». Це середовище, яке сприяє процесам 

інформаційно-навчальної взаємодії між студентами, викладачами і засобами 

нових інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності 

студентів за умови наповнення компонентів середовища предметним змістом 

певного навчального спрямування.  

Пропонований посібник призначений для підготовки викладачів до 

використання дистанційних технологій навчання. Він складається з трьох 

частин: в першій частині розглядаються передумови запровадження 

Віртуального університету: використання в навчальному процесі ресурсів 

мережі Internet, створення та розвиток електронної бібліотеки. В другій частині 

аналізуються методичні підходи до створення дистанційних курсів у 

середовищі Віртуального Університету. Третій розділ присвячений Web-

дизайну електронних матеріалів, якими надалі необхідно наповнювати курси 

Віртуального університету. 
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Розділ 1. Передумови запровадження Віртуального університету 

 

1.1. Поняття віртуального університету 

Сучасне суспільство розвинутих країн світу дедалі більше набуває рис 

інформаційного, в якому головними продуктами виробництва є інформація і 

знання. Для інформаційного суспільства характерні такі риси: збільшення ролі 

інформації й знань у житті суспільства; збільшення частки інформаційних 

комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; 

створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну 

інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і 

задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.  

В інформаційному суспільстві знання перетворюються в найважливіший 

фактор суспільного розвитку. Для більшості розвинених країн темпи базового 

довгострокового зростання економіки залежать від підтримки й розширення 

глобальної бази знань, що стало можливим в умовах інформаційного 

суспільства. Сьогодні ці країни розбудовують свою економіку, яка ґрунтується 

на знаннях; там створюються мільйони робочих місць, пов'язаних із 

використанням новітніх знань. За даними Світового банку, в більшості 

розвинутих країн протягом останніх п'ятнадцяти років зростання доданої 

вартості в галузях, що ґрунтуються на знаннях, у середньому становило 3%, що 

стабільно перевищувало темпи загального економічного зростання, які не 

піднімалися вище, ніж 2,3%. Економіка розвинутих країн уcе менше 

визначається багатством природних ресурсів або дешевою робочою силою і 

дедалі більше - застосуванням знань та науковими інноваціями.  

У зв’язку з цим вимоги самого суспільства до освіти, обсягу й об’єму 

знань фахівця та пересічного громадянина помітно змінилися і продовжують 

змінюватися; все більше це стосується й України. Інформаційне суспільство 

вимагає нового рівня освіти й нових підходів до її надання та отримання. Ці 

вимоги зумовлено активнішим залученням людей до процесів, у яких потрібна 

висока вузькопрофесійна освіченість, а також постійною потребою в 

перекваліфікації працівників, оскільки технології розвиваються дуже швидко і, 
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відповідно, швидко втрачають актуальність знання. Сучасний вищий 

навчальний заклад повинен оперативно змінювати навчальні курси, способи 

викладання цих курсів і передбачати зміни запитів споживачів освітніх послуг. 

Досвід університетів США, Канади, Великобританії та ряду країн Європейської 

Спільноти свідчить, що вищі навчальні заклади, а особливо університети, уже 

не прив’язуються до місцевості. Зникає поняття циклічності навчання 

(вступити в деякі ВУЗи можна будь-якого дня). Замість спеціальності тепер є 

список курсів, необхідних для здобуття кваліфікації. Університет стає 

глобальною організацією, а в центрі безпосереднього освітнього процесу 

знаходиться вже не професор, котрий збирає навколо себе аудиторію, а студент, 

якого обслуговують професори. 

Все більше розвиваються нові освітні технології. Вони призвели до 

створення дистанційного навчання та нової генерації навчальних закладів – 

віртуальних (електронних) університетів, які повинні зробити освіту 

доступнішою та підняти її на якісно новий рівень. Отже, освіта приходить у 

кожен дім, незалежно від відстані та розташування у просторі. Утверджуються 

принципи відкритої освіти «свобода у часі» та «свобода у просторі». 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного 

навчання дозволяють прибрати бар’єри, пов’язані з фізичними відстанями, 

наблизити освіту до споживачів. 

Як не дивно, але дистанційне навчання має вже досить давню історію. 

Окремі автори вважають його засновником відомого чеського мислителя, 

педагога та письменника Яна Амоса Коменського, який ще у XVII столітті ввів 

у широкий вжиток в системі освіти ілюстровані підручники. За іншими 

джерелами, дистанційне навчання виникло в 1840 році, коли Ісаак Пітман 

запропонував навчання через поштовий зв'язок для студентів Англії. У 1856 

році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови заочно в 

Німеччині.  

Проект першого в світі університету дистанційної освіти був 

започаткований 1960 року у Великобританії і отримав назву Open University. 

Відкритий університет заснувала сама королева Великобританії, а канцлером 
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(ректором) призначили спікера палати общин, тобто, було зроблено все, щоб 

університет став одночасно і масовим, і престижним. Назва університету була 

вибрана так, щоб показати його доступність у зв’язку з невисокою ціною і 

можливістю не часто відвідувати аудиторні заняття. Тепер в університеті 

щорічно навчається близько 200 тис. студентів. 

Французький національний центр дистанційного навчання (CEND) був 

заснований у 1969 році. Про масштаби його діяльності свідчать такі дані: 

кількість навчальних курсів - 2,5 тисячі, кількість користувачів - 350 тисяч, 

філії в 120 країнах світу, 5 тисяч викладачів беруть участь у розробці учбових 

курсів і освітньої діяльності. Технічні засоби, використовувані в організації 

роботи CEND, включають супутникове телебачення, відео- і аудіокасети, 

електронну пошту, Internet, а також традиційні літературні джерела.  

Інші старі центри дистанційної освіти в Європі - це Національний 

університет дистанційної освіти (UNED) в Іспанії (58 учбових центрів у країні, 

9 за кордоном) і Балтійський університет (BU) з штаб-квартирою в Стокгольмі, 

що об’єднує 10 країн Балтійського регіону.  

У 1987 р. було засновано Європейську асоціацію університетів з 

дистанційного навчання, яка згодом переросла в Європейський відкритий 

університет, до складу якого входять 17 членів-організаторів із 15 країн.  

Нині дистанційне навчання у вищих навчальних закладах Європи стало 

повсякденною практикою. Найбільш відомими в галузі відкритої дистанційної 

освіти стали такі вищі навчальні заклади: Національний університет 

дистанційної освіти, Іспанія (Universidad Nacional de Education a Dictancia, 58 

учбових центрів в країні та 9 за кордоном), Відкритий університет Нідерландів 

(Open University of the Netherlands), Центр відкритого навчання, Іспанія (Cento 

de Ensenanza a Distancia), Дистанційний університет Хагена, Німеччина та ін.  

У 1989 р. в США створена система публічного телемовлення (PBS TV), 

яка є консорціумом 1500 коледжів і телекомпанії; PBS TV містить декілька 

учбових програм, які передаються по чотирьох освітніх каналах. Особливе 

місце серед них займає програма навчання дорослих (PBS Adult Learning 

Service), яка пропонує курси в різних галузях науки, бізнесу, управління. У 
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рамках системи PBS-TV навчається більше, ніж мільйон студентів. 

Одним з найбільш авторитетних у галузі дистанційної освіти сьогодні 

визнається Пенсільванський університет (Penn State University). Його досвід 

використовувався ЮНЕСКО при створенні концепції віртуального 

університету.  

Дистанційні освітні програми бізнесу складають 25% усіх дистанційних 

освітніх програм в Америці. Такі компанії, як General Motors, J. C. Penny, Ford, 

Wal-Mart, Federal Express здійснюють підвищення кваліфікації персоналу через 

приватні корпоративні освітні мережі. Внутрішню супутникову освітню 

мережу використовує для цих цілей корпорація IBM.  

Нині у понятті «дистанційна освіта» розуміють широкий спектр освітніх 

програм і курсів, починаючи від курсів підвищення кваліфікації, що не мають 

акредитації, закінчуючи акредитованими програмами вищої освіти, які 

реалізують можливість тісного спілкування студентів зі своїми викладачами і 

однокурсниками, як це відбувається при очному навчанні. Для забезпечення 

ефективної взаємодії при дистанційному навчанні використовується цілий 

спектр засобів: інтерактивні комп'ютерні програми, різноманітні сервіси 

Internet, електронна пошта, телефон, факс і звичайна пошта. 

Аналізуючи особливості й принципи організації системи дистанційного 

навчання, президент АПН України, академік НАН України В.Г. Кремень 

зазначив, що дистанційне навчання –– це інструмент розв’язання сучасних 

завдань модернізації освіти. 

Організаційні структури, які займаються дистанційним навчанням у сфері 

вищої освіти,  умовно можна поділити на 4 основні моделі:  

1. Доповнення традиційної університетської освіти. Переважна більшість 

вищих навчальних закладів, що надають дистанційну освіту, це 

традиційні університети, інститути та коледжі. Такі заклади 

пропонують у рамках дистанційної освіти деякі дисципліни або навіть 

цілі програми. Студенти такої форми навчання зараховуються в 

навчальний заклад за традиційною схемою, працюють із тими самими 

викладачами, що й студенти очного навчання. Різниця полягає лише в 
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спілкуванні: викладачі створюють сайти в мережі Internet, які 

доповнюють їхні курси та забезпечують доступ до знань студентам, 

котрі перебувають за межами навчального закладу.  

2. Консорціуми. Існують різні угоди, за якими кілька навчальних закладів 

(університетів) об'єднуються через державну або регіональну мережу з 

метою надання бажаючим програми дистанційної освіти. Право 

надання диплома (сертифікату) або кредитних годин зберігається за 

навчальним закладом, а не за консорціумом. Прикладом такої моделі 

організації дистанційного навчання є,  так звана, Освітня мережа 

штату Мен (The University of Maine System, UNET), створена на базі 

Університету штату Мен у 1988 р. для обслуговування вищих 

навчальних закладів цього штату.  

3. Угоди між вищими навчальними закладами, викладачами й 

провайдерами щодо надання послуг дистанційної освіти. На відміну 

від консорціумів, право надання документа про освіту за такими 

угодами належить структурі, яка виникає внаслідок підписання й 

реалізації угоди, а не закладам, що підписали угоду. Як приклад такої 

структури, можна назвати "Університет губернаторів штатів" 

(Governors State University), яка сьогодні співпрацює з 25 місцевими 

коледжами по всій країні, надаючи "дорослим" студентам можливість 

здобути вищу освіту на рівні бакалавра, будучи вдома.  

4. Віртуальні університети. До цього типу належать вищі навчальні 

заклади, які надають більшу частину своїх програм за допомогою 

засобів сучасної технології. Прикладом таких організаційних структур 

є Open University та Інтернет-Університет Інформаційних Технологій.  

Для України характерний розвиток організаційних структур 

дистанційного навчання першого та четвертого типів. Причому, превалює 

перший тип.  

Для практичної реалізації дистанційного навчання в більшості випадків 

використовуються спеціалізовані інформаційні системи, які називають 

системами управління навчанням (learning management system, LMS) або, 
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інколи, програмно-педагогічними системами. Як правило, такі інформаційні 

системи складаються з наборів модулів, що забезпечують проведення 

повноцінного дистанційного навчання. Зараз є досить широкий спектр 

розроблених систем управління навчанням, які розповсюджуються як на 

комерційній основі, так і вільно. Разом із цим є досить багато розробок 

навчальних закладів «під себе». Однак усе більше навчальних закладів віддає 

перевагу відомим, вже перевіреним на практиці системам. До найбільш 

поширених систем управління навчанням нині відносять такі: 

 Moodle; 

 Ilias; 

 Webtutor; 

 IBM Learning Space; 

 eLearning 3000; 

 WebCT; 

 Веб-клас ХПІ та ін. 

Незважаючи на суттєві відмінності в інтерфейсах, у наборах 

функціональних можливостей, у вимогах до ресурсів та іншому, всі перелічені 

системи схожі структурно, оскільки реалізовані на основі принципу 

модульності та розподілу користувачів на групи за ролями у навчальному 

процесі. 

Відповідно до сказаного вище, назріла необхідність впровадження в 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, який 

займається підготовкою фахівців цивільного захисту, віртуального навчального 

середовища. Під віртуальним навчальним середовищем розуміємо середовище, 

яке сприяє виникненню й розвитку процесів інформаційно-навчальної взаємодії 

між студентами, викладачем і засобами нових інформаційних технологій, а 

також формуванню пізнавальної активності студентів за умови наповнення 

компонентів середовища предметним змістом певного навчального курсу. До 

переваг віртуального навчального середовища належать: 

 побудова навчання навколо студента - на противагу традиційному 

навчальному середовищу, орієнтованому на центральну роль викладача, 
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віртуальна оболонка надає можливість студентам вчитися в будь-який час, у 

будь-якому місці, відповідно до їхнього індивідуального стилю навчання, 

інтересів, розкладу; 

 відповідність реаліям навколишнього світу - в реальному житті 

момент навчання наступає тоді, коли починається вирішення проблеми або 

виконання завдання, віртуальне середовище дає можливість вчитися 

безпосередньо в реальному часі;  

 співпраця - при умові правильного використання таких засобів та 

інструментів, як електронні дискусії (форуми), електронна пошта, конференції, 

віртуальне середовище стимулює взаємодію, співпрацю, командну роботу. 

Віртуальне середовище – віртуальна реальніста, що створюється 

технічними засобами: гіпертекстові сторінки,  електронну пошту, News, chat, 

аудіо та відеоконференції тощо. Виходячи з особливостей цього терміну, 

випливає, що віртуальна  освіта - це зміна та приріст внутрішніх реальних 

суб'єктів  (студента, викладача), що відбуваються в результаті їхньої діяльнісної  

взаємодії (віртуального процесу). 

Ключовими ознаками віртуального процесу такі:   

 попередня невизначеність для суб'єктів взаємодії;  

 унікальність для кожного роду їхньої взаємодії, в тому числі і з  

навчальними об'єктами;  

 існування тільки протягом самої взаємодії. 

Існування віртуального освітнього простору поза комунікацією  

викладачів, студентів та навчальних об'єктів неможливе. Поняття віртуальної 

освіти тісно пов'язане з поняттям неперервної освіти (life long learning). 

Неперервна освіта – це єдність трьох складових:  автономних систем освіти; 

забезпечення всебічного розвитку людини і створення «відкритого 

(віртуального) університету» особистості, а також  випереджаючої підготовки 

спеціалістів та фахівців до активної діяльності  у позаосвітніх системах. Це 

означає, що система освіти відіграє роль  центру формування та розвитку нових 

зразків діяльності. Це пов’язано, насамперед, із тим, що на даному етапі 

розвитку людської діяльності швидко зростають темпи оновлення інформації. 
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Якщо раніше через кілька років інформація в галузі комп‘ютерних технологій 

ставала застарілою, то тепер новітні технології проникають у найрізноманітніші 

галузі життєдіяльності людей. Якщо брати до уваги сферу цивільного захисту, 

то з роками з’являються нові методи ліквідації надзвичайних ситуацій, 

розробляється нове технічне забезпечення, зміняюються стандарти пожежної та 

виробничої автоматики і сигналізації,  досліджуються способи використання 

геопросторових технологій тощо. Фахівець, який отримав певний рівень знань з 

роками стає неконкурентноздатним порівняно з новими фахівцями, незважаючи 

на класичну модель перепідготовки та підвищення кваліфікації. Вирішенням 

цієї проблематики, на нашу думку, може бути впровадження віртуального 

навчального середовища (далі – Віртуальний університет). Позитивним 

моментом щодо цього є те, що, для прикладу, курсант напряму «Пожежна 

безпека», який закінчив університет, може впродовж всього життя неперервно 

навчатися, будучи студентом Віртуального університету. Для цього йому 

потрібно мати лише логін та пароль, а взамін – він отримає доступ до 

дистанційних курсів, в яких він зможе отримати нові знання зі своєї 

галузі(спеціальності).  

Позитивний досвід використання віртуальних університетів уже давно 

отримали розвинені країни Європи та США. До прикладу, в США, студентами 

віртуальних університетів є сотні тисяч людей, і концепція самоосвіти та 

неперервного навчання там давно реалізована. Якщо аналізувати досвід країн 

СНД, як приклад можна навести Московський сучасний гуманітарний 

університет, який на початку розвитку мав у своїй власності один корпус, проте 

навчав контингент, що перевищував десятки тисяч студентів за допомогою 

мережі Internet та дистанційних технологій навчання. І це найбільш актуально в 

час, коли практично всі вищі навчальні заклади мають проблеми з аудиторним 

фондом.   

Слід пам'ятати, що такий комплексний підхід до освітніх засобів повинен, 

перш за все, забезпечувати вільний вибір людиною прийнятного для неї 

підбору навчальних матеріалів.  

Великої популярності сьогодні набув термін "віртуальна реальність" - 
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взаємодія людини зі штучним тривимірним візуальним або будь-яким 

сенсорним середовищем, у якому виконуються дії. Вона широко  

використовується з 80-х років в США в навчальних цілях для вирішення  задач 

підготовки військового персоналу. Інколи вважається, що віртуальний 

університет повинен будуватися на віртуальній реальності.  Щоб зрозуміти, що 

це не так, розглянемо визначення віртуальної  реальності більш докладно.  

Віртуальна реальність породжується різними процесами, що викликають 

визначені ментальні побудови, на яких концентрується увага та які 

сприймаються як реальні.  

Вимоги до віртуального середовища:  

 персональність - можливість відтворювати особистісні 

характеристики, що дозволяють судити про характер людей, що беруть участь у 

комунікації; 

 виразність – можливість виразити невербальну інформацію; 

 конструктивність, креативність - можливість створювати об'єкти 

віртуального середовища та маніпулювати ними; 

 сталість – можливість зберігати певний час об'єкти, відтворені в 

середовищі; 

 спільність інтересів – можливість створювати на базі засобів 

інформації групи за інтересами. 

Альтернативними критеріями оцінки віртуального середовища можуть 

бути занурення та інтерактивність, які використовуються для класифікації 

засобів інформації на базі ефективності процесу передавання інформації про 

семантику віртуального середовища від засобу інформації до людини, що її 

сприймає. Занурення у віртуальне середовище визначає ступінь інформаційної 

виразності, інтерактивність - ступінь незалежності дії особистості у 

віртуальному середовищі.  

Віртуальна освіта є складовою неперервної освіти, а  віртуальний 

університет обов'язково містив  у собі  позаосвітній сектор. Перелічені чинники 

віртуальної навчальної громади взаємозв'язані та взаємообумовлені. При 

неправильному використанні або відсутності одного або кількох із них 
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віртуальна навчальна громада втрачає свою цінність як передумова 

інноваційного використання сучасних телекомунікаційних інформаційних 

технологій в освіті, як основа ефективного розвитку дистанційного навчання та 

як місток для створення нової навчальної культури. Закуповують універсальні 

комплексні рішення - Web-сервери, призначені лиш для створення та 

розміщення дистанційних курсів. Такі сервери дозволяють здійснювати весь 

навчальний процес: дизайн курсу, планування та управління навчальним 

процесом, презентацію матеріалів, самостійну та групову роботу, спілкування, 

облік успішності та відвідування, тестування тощо. Прикладами таких 

комерційних платформ можуть бути WebCT (http://www.webct.com), IntraLearn 

(http://www.intralearn.com), Blackboard (http://www.blackboard.com) та інші. 

Архітектуру програмних засобів Віртуального університету складають 

системи, що розповсюджуються безкоштовно (рис. 1.1). Це суттєва перевага, 

що дозволяє спростити процес впровадження цього проекту.  

Рис. 1.1. Структурна схема Віртуального університету ЛДУ БЖД 
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