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ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ ТА СУПУТНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК :  

ВІД УЧБОВО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛУ  
ДО ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
В статті висвітлюється еволюція технологій дистанційного навчання 

(ДН) від традиційних освітниіх програм до сучасних конвергентних 
мультимедіа технологій за допомогою супутниковго зв’язку. Досліджуються 
особливості доправлення учбового контенту через супутникові цифрові 
платформи.  

Ключові слова: дистанційне навчання, освітнє телебачення, супутниковий 
зв’язок, конвергенція телевізійних технологій та Інтернету, інтернет-
трансляції. 

 
В статье освещается эволюция технологий дистанционного обучения от 

традиционных образовательных телепрограмм к современным 
конвергентным мультимедиа технологиям при помощи спутниковой связи. 
Исследуются особенности доставки учебного контента через спутниковые 
цифровые платформы.   

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательное телевидение, 
спутниковая связь, конвергенция телевизионных технологий и Интернета, 
интернет-трансляции. 

 
The article covers the evolution of distant learning technologies from traditional 

educational TV programming to contemporary convergent multimedia tools and 
technologies based on satellite communication. Features of educational content 
delivery via digital satellite platforms are researched by the author. 

Key words: distant learning, e-learning, educational TV, satellite 
communications, convergence between television technology and the Internet, web 
casts. 
 

Дистанційне навчання (ДН) останнім часом дуже популярне й 
конкурує з традиційним заочним навчанням та системами підвищення 
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кваліфікації [18,5]. Воно дозволяє нівелювати географічну віддаленість 
учня від наукових та освітніх центрів, дозволяє людині планувати час 
на власний розсуд, воно дешевше звичайної освіти (стаціонару та 
заочної), дає можливість залучити людей з обмеженими можливостями; 
складає підвалину неперервної системи освіти дорослих. В Україні 
розвиток ДН поки що відносно повільний, знаходиться на неналежному 
рівні порівняно як з Європою, так і Росією [3,4], що обумовлює 
актуальність дослідження. 

ДН ґрунтується на застосуванні технічних, зокрема інформаційних 
та телекомунікаційних засобів доставки педагогічного контенту. 
Розмаїття цих засобів широке, тому звузимо коло нашого розгляду – до 
розповсюдження контенту через супутник. Цей метод покриває великі 
території – тому підходить для ДН, але вимагає порівняно більш 
складного обладнання, здатний передавати значні обсяги інформації. 

Об'єктом нашого дослідження ми обираємо процес доставки 
навчального контенту за допомогою супутникових методів зв'язку.  

Предметом дослідження виступає - конвергенція технологій 
традиційного освітнього телебачення (ТБ) з інтернет технологіями на 
основі супутникових платформ зв'язку в рамках концепції ДН.  

Мета дослідження: прослідкувати еволюцію інформаційних 
технологій передачі освітнього контенту від класичного телебачення до 
інтернету на основі супутникових платформ зв’язку та їх впровадження 
в діяльність навчальних закладів. Прослідкувати взаємини між 
елементами підсистеми технічних засобів при застосуванні ДН. 

Постановка проблеми. Розвиток технологій ДН пов'язаний як з 
досягненнями в області педагогічних технологій навчання, так і з 
розвитком технічних засобів – методів доставки педагогічного 
матеріалу: зв’язку та інформаційних технологій; носіїв інформації: 
друкованої продукції, лазерних дисків, касет, радіохвиль; 
розповсюдженістю комп’ютерних учбових програм тощо. Разом з тим, 
роль технічних засобів у організації ДН уходить з поля зору 
дослідників. Часто ДН класифікується через поточний стан технічних 
засобів, зовнішнє за ними спостереження, і це призводить до 
поверхового погляду на технології. Так, О. Левіна [10] виокремлює три 
форми ДН. Перша, традиційна, відома ще з часів кореспондентського 
навчання, коли в Європі запрацювала регулярна пошта, це освіта на 
паперових носіях-підручниках з додаванням аудіо-відеокасет. 
Листування з викладачем поштою. Друга форма телевізійно-
супутникова. Третя - інтернет-навчання. Ю. Юткіна [21] каже про 
кейсову технологію «на основі паперових носіїв», телевізійно-
супутникову, інтернет-освіту, або «мережеву освіту». При тому 
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телевізійно-супутникова технологія визначається як коштовна, без 
зворотнього зв’язку. В роботі І.Логойди [11 ] класифікація йде у руслі 
роботи Левіної, але автор з одного боку вважає, що ДН це нова 
технологія освіти в Україні, а з іншого боку, що ДН давно знана під 
назвою «заочне навчання».  

В роботі Я.Абдулаєвої [1] тризвенна класифікація розвивається в 
напрямку її осучаснення. Вона грунтується по суті на тимчасових 
положеннях Міносвіти РФ від 04.12.2003. 1. Кейс-технологія: учбові 
матеріали надаються у друкованій формі, на машинних носіях в формі 
тексту чи мультимедіа. Ця технологія поєднується  з очними заняттями. 
Частина взаємодії з викладачем відбувається через інтернет. 
2. Мережева – використовуються електронні підручники та навчальні 
комп’ютерні програми, що розміщуються на електронних серверах 
навчального закладу в інтернеті. В інтернеті проходять тести, 
підтримують контакт з викладачем. 3. Телевізійно-супутникова – 
«схожа з мережевою, але контакт викладачів і студентів відбувається по 
супутниковим каналам зв’язку». Ці визначення доволі неоднозначні і 
здається, що пробема полягає в тлумаченні ДН саме через технічний 
аспект. Прослідкуємо як наведені погляди корелюють з розвитком 
технічних засобів ДН.  

Основний виклад. В Великій Британіії 1962 року на створеному 
тоді каналі BBC 2 виходила освітня програма «Відкритого 
університету». В СРСР (1965) почалося мовлення освітньої програми 
центрального телебачення (четвертої ЦТ); де згодом з’явилися 
телевізійні уроки для школярів. Відеомагнітофони були дорогі й 
недоступні в школах. Отже для прослуховування дистанційних лекцій 
змінювався розклад занять в кожній конкретній школі, крім того їх 
транслювали тільки на Європейську частину СРСР («підйому на 
супутник» не було). Але головною проблемою дистанційних телеуроків 
була відсутність зворотнього зв’язку з авторами курсу, оцінювання 
проводили шкільні вчителі. В Україні свого освітнього каналу не було, 
а програми для школярів були в складі каналу «Українське 
телебачення». В 1989 році в США ідея ДН була реалізована в системі 
публічного телемовлення PBS TV. Було започатковано чотири 
навчальні телеканали.  

Освітні технології на телебаченні вирізняються особливим 
характером та змістом спілкування учасників програми та глядача 
(учня), підкреслюються певними художньо-естетичними засобами, 
напрацьованим методом впливу на аудиторію, що зумовлюють 
функціонування ТБ як засобу комунікації, пропаганди, освіти; як 
культурне явище загалом.  
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Доля освітнього телебачення в пострадянських державах на початку 
1990-х років була сумною. Так, в Росії освітня програма була 
перетворена на канал «Российские университеты» (1992), але вже 1994 
року ефірні частоти передають приватній компанії НТВ. Боротьба 
інтелігенції за освітнє ТБ призвела до створення каналу «Культура» 
(1997, супутник Eutelsat 36E та ін.). Але він не транслював телевізійні 
уроки, тому заміною «Российским университетам» не став. Цю 
прогалину заповнив телеканал «Школьник ТВ» (нині «Знание»). На 
каналі виходили телеуроки з основних шкільних дисціплин для 10-11 
класів; а для дорослих уроки малого підприємництва (проект 
«Телешкола»). Розклад уроків в 1200 школах Москви, та інших школах 
в Росії (Тверська, Амурська, Ніжегородська обл.) було синхронізовано з 
програмною сіткою «Школьник ТВ». Канал цілодобовий, супутниковий 
(Ямал-200, 90Е); із зоною поширення СНД та Європа, 8-годинна 
програма повторювалась тричі на добу для компенсації часових поясів. 
Також учбовий супутниковий канал мав Московський гуманітарний 
відкритий університет (МГОУ, МГОУ ТВ, Intelsat 604 60E).  

В Україні просвітницький канал довго не відкривався – бракувало 
коштів. Початок мовлення 2005 рік, канал супутниковий (Hellas Sat 
39E) створений на основі студії «Укртелефільм». В своїй дільності 
стикається з нестачею грошей, частотного ресурсу, повноцінного сайту 
нема [8,13] .  

Цікавий досвід пропаганди економічних знань був накопичений в 
програмі «Азбука инвестора» на діловому супутниковому телеканалі 
РБК ТВ за допомогою компаніїї Фінам (LMI-1 75E; Hot .Bird 13 E). 
Поштою авторам можна було ставити запитання. Телеканал РБК в 
програмі «Наши деньги» запрошував експертів та аналітиків для 
відповідей на запитання інвесторів-початківців (інтерактивний 
випуск)[2].  

Вищеописані методи навчання за допомогою телеуроків дійсно 
коштовні та їх можна віднести до ДН без зворотнього зв’язку. В таких 
системах ДН матеріали у вигляді друкованої продукції, машинних 
носіїв розповсюджуються поштою; але може існувати пересилка 
цифрових матеріалів через інтернет. Головне, що автори дистанційного 
курсу передають свою розробку в учбовий заклад, де успішність 
слухачів оцінюється без їх участі.. 

Для организації повноцінного зворотнього зв’язку створюють учбові 
заклади ДН. Європейських центрів ДН існує велика кількість,  
виокремимо два відомих центра, що відомі опануванням супутникових 
технологій. Це Французський національний центр дистанційного 
навчання (Centre national d’enseignemnet a distance – CEND), що має 
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супутниковий канал поряд з усіма іншими засобами ДН, та Балтійський 
університет (The Baltic university) (Швеція) з технологіями телемостів за 
допомогою супутникового телеканалу.  

Розвиток швидкісного інтернету, з можливістю завантаження 
великих файлів та перегляду відеотрансляцій, згодом дозволив 
перенести весь учбовий процес у «всесвітню павутину» (інтернет-
навчання). Це дало поштовх новим інформаційним технологіям: 
текстовим, гіпертекстовим, дизайнерським, на яких грунтується 
розробка сайтів (і інших електронних ресурсів). Це комп’ютерні 
«ремесла», або «мистецтва». [див. 20, с.229]. А телеглядача ця 
інформаційна революція перетворила на людину, що працює з 
інтернетом, тобто з текстом [20, с.19]. 

Позитивний досвід мережевого (інтернет) навчання накопичений у 
Російському Державному Гуманітарному університеті (РДГУ, РГГУ, 
ООО «Исот»), де студенти отримують доступ до освітніх ресурсів на 
серверах ДН РДГУ (urrdo.rggu.ru) та двічі на тиждень відбуваються  
відеосемінари та лекції (IP-трансляція). (http://www.isot-
rggu.ru/company/).  

Розвиток інформаційних технологій призводить до поступового 
зближення різнопланових послуг. Ми вже не дивуємося, що кабельні 
телеоператори надають послуги інтернету – яка це компанія ТБ чи 
інтернет? Мобільні оператори надають не тільки голосові послуги, а й 
передають дані, телебачення теж може бути мобільним. За допомогою 
компаній зв’язку через інтернет можна приймати деякі канали ТБ, 
радіо; користуватися іншим змішаним конвентом, як текстовим, так і 
мультимедійним. Останнє притаманно сучасним інтернет-технологіям. 

Поруч з традиційними дротовими та бездротовими технологіями 
доступу до інтернету, існує супутникова технологія. Розрізняють 
однонаправлений та двонаправлений супутниковий інтернет. В 
першому випадку запит посилається традиційними способами, а 
результат приходить з супутника на «тарілку». В другому і запит, і 
відповідь здійснюється за допомогою супутникового приймально-
передаючого пристрою (наприклад, Hughes Network Systems випускає 
термінали HughesNet : HN-6000, 7700 що рекомендовані фірмою для 
ДН), тут гарантується повна незалежність від наземної інфраструктури. 
Методи супутникового інтернету найбільш доцільні при завантаженні 
великих файлів, організації відеотрансляцій. При відвідуванні сайтів 
великої швидкості може і не бути, надто складною виявляється низка 
черг на завантаження, бо канал використовується багатьма 
користувачами. Загалом же двонаправлений супутниковий інтернет 
задорогий для більшості вітчизняних користувачів (мала абонентська 
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база), він по кишені у нас професійним організаціям; натомість у Європі 
такий сервіс недорогий та масовий. Разом з тим, у віддалених регіонах 
це єдиний спосіб отримання інтернету. Зазначимо, що деякі 
супутникові телевізійні компанії також практикують надання послуг 
однонаправленого інтернету. 

В технологіях ДН частіше всього використовують однонаправлений 
супутниковий зв’язок. З лекційної студії здійснюється інтернет – 
трансляція (IP-трансляція), яка по мережі поступає до оператора 
супутникового зв’язку (провайдеру), який здіснює перекодування 
відеосигналу в стандарт DVB (digital video broadcasting) й передає на 
супутник. Супутник приймає цей сигнал й ретранслює його на великі 
території. Регіональний центр, де встановлено комп’ютер, оснащений 
приймальною декодуючою DVB картою, транслює зображення на 
великий екран (проектор, плазма) перед слухачами, чи записує 
інформацію на жорсткий диск. Учні мають зворотній зв’язок за 
допомогою телефону, інтернету іт.ін. Такий метод дозволяє передавати 
зображення за допомогою бюджетної апаратури, сплачуючи тільки 
оператору супутниковго інтернету, не отримуючи дозвіл на ефірний чи 
кабельний ресурс. Трансляція в інтернеті окрім того не є діяльністю 
ЗМІ, реєстрація не потрібна. Окремий канал зв’язку для відео теж 
непотрібний: відеодані передаються в єдиному цифровому потоці разом 
з іншими даними супутникового інтернету – після здійснення трнсляції 
він вивільняється для інших користувачів інтернету. Отже розуміння 
супутникових технологій як засобу трансляції ТБ (учбового) сьогодні 
вже вузьке і застаріле. Супутникові семінари в сучасній Росії це вже 
бізнес. Їх організують компанії з бізнес-освіти [7], урядові структури, 
приватні фірми. Розглянуті методи влаштування дистанційних учбових 
заходів є окремим випадком організації відеоконференцій, селекторних 
нарад різної конфігурації [15; 20, с.87].  

У Томському державному університеті (ТДУ) створений Інститут 
дистанційної освіти [14], а в системі довузовської підготовки 
використовується IP-телебачення в формі однонаправленого 
супутникового інтернету. Заняття щоденні, двогодинні реального часу, 
за допомогою інтернет-технологій школяри пишуть контрольні та 
отримують консультації. В ролі координаторів занять на місцях 
виступають шкільні педагоги (заздалегідь знають розклад лекцій, 
записують їх до архіву); коригують зміст занять ТДУ відносно рівня 
підготовки школярів. При організації занять використовується 
автоматизована система ДН «Електронний університет». Там містяться 
бази даних методичних матеріалів, інструмент документообігу, 
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супроводу учбового процесу, автоматизованого контроля за навчанням. 
При вході в систему учень, методист, викладач мають різні статуси.  

Географія учнів школи ТДУ велика: Москва, Петербург, 
Красноярськ і область, Краснодарський та Пермський край, Чувашія, 
Хакасія, Якутія, Карачаєво-Черкесія, Башкортостан, Алтай; і, звичайно, 
Томська область; та закордонні учні з Республіки Казахстан. 
Супутникові технології ТБ та відеоконференції тут основа для 
викладання в територіально розподілених групах. Різні культури й 
можливості, освітній рівень, нетотожні шкільні програми являють 
собою певну проблему при викладанні предметів. На базі районних 
населених пунктів Томської області створено районні ресурсні центри 
ТДУ, де учні можуть замовити індивідуальне дистанційне навчання 
(відеоконференції за допомогою IP-телефону).  

В Росії був створений спеціальний позабюджетний вищий 
навчальний заклад – Сучасна гуманітарна академія (СГА), що здійснює 
ДН переважно для молоді й діє на території Росії та СНД [6]. В 
діяльності СГА широко представлені супутникові технології. Ним був 
започаткований власний супутниковий ДН-телеканал СГУ ТВ 
(Сучасний гуманітарний університет). Учні мали зворотній зв’язок 
через сайт СГУ [12]. Також СГУ ТВ транслював лекції СГА для його 
слухачів та регіональних центрів через супутник у вигляді звичайних 
телепрограм.   

Регіональні центри СГА розташовані у Росії, Казахстані, 
Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Україні, Грузії, Білорусі та 
Молдові, й передача педагогічного контенту через телеканал стала 
вузьким місцем викладацького процесу. СГА звертається до 
супутникового провайдера «Телепорт Сервис», який почав 
розповсюдження учбових матеріалів СГА через супутникову 
платформу SkyEdge. Це система двонаправленого інтернету, що 
передає відео та дані по одному каналу (зі швидкістю 100 Мбит\с, число 
наземних станцій прийому-передачі 32000); забезпечує доступ до 
інтернету, здійснення відеоконферецій між віддаленими площадками 
(педагог і студенти бачать один одного), доступу до методичних 
матеріалів; по каналам SkyEdge може транслюватися традиційне 
супутникове ТБ (як і раніше, до впровадження системи). В СГА 
встановлено центральний сервер, де знаходиться учбовий контент та 
комп’ютерні навчальні програми, там же містяться відеостудії з 
засобами перекодування і доправлення сигналу на супутник. 
Регіональний центр наряду з прийомом-передачею відео, забезпечує 
супутникову інтернет-телефонію з центром та іншими філіями; дає 
учням доступ в інтернет, з можливістю запуску навчальних програм, що 
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містяться на центральному сервері СГА. СГУ ТВ перетворюється з 
учбового на канал сімейного перегляду, лекції там більше не 
транслюються.  

З 2009 року програмна політика каналу «Школьник-Знание» мігрує в 
бік просвітницького каналу, основна частина телеуроків пішла з ефіру. 
Телеуроки роздають (платно) з сервера телеканалу. МГОУ ТВ 
зачинився.  

В Україні дистанційне навчання здійснює Український інститут 
інформаційних технологій в освіті при НТТУ КПІ, а також учбово-
навчально виробничий комплекс «Академія дистанційного навчання», 
навчання держслужбовців та керівників, науково-педагогічних 
працівників. Третій крупний центр дистанційного навчання базується в 
Харкові – це Харківський гуманітарно-технічний інститут (ГТІ), який 
має мережу філіалів (Київ, Донецьк, Вінниця, Миколаїв, Полтава) та 
працює за програмою та в тісній співдружності з російською Сучасною 
гуманітарною академією (СГА). ГТІ є представництвом СГА в Україні 
[19].  

До систем ДН можна віднести коорпоративні системи підготовки та 
перепідготовки кадрів. Такі компанії як General Motors, J. C. Penny, 
Ford, Wall Mart, Federal Express, IBM здійснюють підвищення 
кваліфікації персонала через приватні корпоративні освітні мережі. 
Внутрішня супутникова мережа використовується для ДН в корпорації 
IBM [20, c.81].  

В Росії власна супутникова система є в Газпрома, Центробанка, 
Сбербанка, Лукойла. Супутникова мережа Газпрома працює на основі 
спутників «Ямал», що є комплексним рішенням, до яких входять засоби 
зв’язку на супутниковій цифровій платформі: телефонія та відеозв’язок, 
селекторні наради, мовлення телебачення та радіо, фінансові 
розрахунки та захищені канали зв’язку. [16,17]  

Роботи в галузі комп”ютерізації професійної освіти в РАО 
«Газпром» ведуться ще з початку 1980-х років [9]. За роки роботи 
створено фонд навчально-методичних матеріалів, склалась галузева 
система неперервної освіти, створено учбово-методичний центр 
«Газпрома», що широко практикує ДН без відриву від виробництва. 
Для цього було розроблено та використовуються комп’ютерні 
навчальні системи, автоматизовані навчальні системи та тренажери-
імітатори, інші технічні засоби, зокрема інформація на машинних 
носіях та учбове ТБ Газпрома. Дисціплини, що вивчаються, поєднані в 
комплекти учбово-методичних матеріалів. До цих комплектів входять 
програма, посібники тощо. Склад учбово-методичних модулів включає 
в себе традиційні підручники та методичні посібники, комп’ютерні 
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програми, що підкріплюється мультимедіа матеріалами. Для доставки 
матеріалів використовують супутникову платформу Газпрома. Після 
вивчення модуля складається контрольна робота, матеріали якої 
відправляються в учбовий центр (контрольна дискета чи пошта). 

Висновки. В наведених прикладах чітко прослідковується 
взаємопроникнення різних інформаційних технологій при передачі 
контенту на основі різних технологій та носіїв (конвергенція). І 
супутникова технологія одна з них, за її допомогою можна передавати 
будь-яку інформацію. Тому класифікація ДН з прив’язкою до технічних 
особливостей («телевізійно-супутникове»), є плинна та непродуктивна, 
яка згодом неминуче застаріє. Правильно визначають цю технологію в 
[18,с.18]: телекомунікаційна (інформаційно-супутникова). Попередній 
розгляд наводить на думку, що треба виділити з технічного компоненту 
ДН комунікативні технології, які забезпечують взаємодію учня та 
викладача, що є нетотожними педагогічним, та суто інженерні 
технології (наприклад, зв’язок). Складається тришарова класифікація: 
педагогічна технологія – комунікативна технологія - інженерна 
технологія з різноманітними носіями контенту. 

І телебачення, і інформаційні технології інтернету - це приклад 
комунікативної технології, які допомагають донести думку викладача 
до учнів (педагогічну технологію) за допомогою технічних засобів, 
відіграють важливу роль у побудові учбового діалогу. Режисер, 
телередактор, web-програміст не є педагогами, але саме такі 
«комунікатори». Інженерна технологія натомість відповідає суто за 
роботу систем зв’язку, адресацію сайтів, формати даних.  
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ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
У статті розглядається сутність комп’ютерної залежності, психологічні 

симптоми та причини адикції; представлені результати емпіричного 
дослідження емоційно-мотиваційних чинників виникнення комп’ютерної 
залежності серед студентської молоді. 

Ключові слова: комп’ютерна залежність, Інтернет-залежніть, 
комп’ютерні технології, адиктивна поведінка, азартна гра. 

 
В статье рассматривается суть компьютерной зависимости,  

психологические симптомы и причины аддикции, представлены результаты 
эмпирического исследования эмоционально-мотивационных факторов 
возникновения компьютерной зависимости среди студенческой молодежи. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, Интернет-зависимость, 
компьютерные технологии, аддиктивное поведение, азартная игра. 

 
 In the article, the results  of  an empirical research on  emotional  and  

motivational  factors affecting students’ computer addiction formation are 
scrutinized.  

 Keywords: computer  addiction, Internet-addiction, computer-technology, 
addictive behaviour, gambling. 


