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УДК 371.3 

МОДЕЛЬ ТЬЮТОРА У ДИСТАНЦІЙНОМУ ТА ЗМІШАНОМУ 

НАВЧАННІ 

Кухаренко В. М.  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

У роботі розглядаються особисті характеристики тьютора – організатора 

навчального процесу на сучасному етапі, компетентності, особливості роботи у 

відкритих дистанційних курсах та змішаному навчанні. Повний текст можна 

знайти у посібнику «Тьютор дистанційного та змішаного навчання», 

підготовлений автором доповіді.  

1 Тьютор – ключова фігура дистанційного навчання. У дистанційному 

навчанні тьютор є ключовою фігурою, що відповідає за проведення занять зі 

студентами, створює відповідне навчальне середовище. Він керує процесом 

навчання як діяльністю і намагається забезпечити заплановані результати як щодо 

отриманих знань та умінь, так і до набутих особистих здібностей студентів. Багато 

досвідчених викладачів віддають перевагу технології дистанційного навчання 

при проведенні занять зі студентами денної форми навчання. Найбільш сильним 

мотивом використання дистанційного навчання у навчальному процесі є 

внутрішня впевненість у його особистій доцільності, а лише потім іде зовнішнє 

задоволення від використанні ІКТ і своєї причетності до сучасних способів 

навчання. 

2 Модель тьютора. Тьютор часто виступає більш ніж джерелом інформації. 

Він може допомогти студенту стати вельми автономним, самостійно навчатися 

вчитися. Все це йде через спілкування у діалозі. Діалог дозволяє студенту 

переказувати його потреби, розуміння, ділитися сумнівами, долати невпевненість, 

разом обмірковувати стратегії діяльності і шлях до рішення. 

Найбільш важливі функції і ролі тьютора (Salmon Gilly. 2002): спостерігач, 

тренер, наставник, експерт, фасилітатор, модератор, менеджер (знань, 

інформації), учасник, консультант, коректор, дослідник, технолог.  

Головна роль викладача – розробник навчальних середовищ. У теперішній 

час, завдяки перевагам моделювання, комунікаційних технологій та 

мультимодальних інтерфейсів, вчитель має можливість проектувати середовища, 

які наближаються до реальних умов. 

Друга головна роль викладача – практик дисципліни. Це поєднання функцій 

професора (дослідника та розробника у дисципліні) та педагога, що очолює 

навчання студентів. Під час навчання студент залучається до процесів мислення, 

когнітивним та не когнітивним аспектам дисципліни. Студент стає практиком, 

інструктором. 

3 Функції тьютора-керівника. Якість навчання залежить у великій мірі від 

умінь тьютора, який повинен ефективно направляти груповий та індивідуальний 

навчальний процес у потрібному напрямку. Ключові вміння залучають студентів 
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у глибокий діалог та фокусують на навчанні. Стратегії включають використання 

різних ролей у спільній діяльності, стилів сприйняття і здійснення діяльності та 

керування процесом у великій мірі за рахунок питань різного призначення. 

Добре підготовлений тьютор знає більшість з тих вмінь, які є в репертуарі 

стратегій успішного модерування курсу. Ефективний тьютор спроможний 

створити оточення, у якому учасники сумісно визначають смисл, генерують ідеї 

та розуміння. 

У процесі навчання тьютор виконує інформаційну та організаційну функції 

які, у свою чергу, складаються зі своїх компонентів і щільно переплетені одна з 

одною. Інформаційна функції відповідає за передачу інформації та 

супроводження процесу її переробки у діяльності. Її педагогічна складова має 

відношення і до навчальної діяльності, і до забезпечення процесу навчання, і до 

формування певних особистих рис і здібностей тих, хто навчається. Як бачимо, 

педагогічна складова за своїм впливом на ефективність навчального процесу, як 

різнопланової діяльності займає найбільш вагоме місце серед системи функцій 

тьютора. 

Соціальна роль тьютора полягає у створенні у студентів відчуття 

дружнього, доброзичливого середовища або співтовариства, де демонструється 

загальний позитивний тон з використанням гумору, сопричетності. 

Емпатія - необхідна перспектива для ери мережі. 

Організаційна роль тьютора – це планування та формування положень до 

проведення навчального процесу, розповсюдження та роз’яснення їх, формування 

груп, керування роботою форуму (визначення тем, встановлення розкладу), 

роз’яснення структури курсу, коректування навчального матеріалу.  

4 Обов’язки тьютора. Обов’язки тьютора теж дуже різноманітні і 

змінюються на різних етапах навчального процесу. З точки зору соціального і 

особистісного значення їх можна представити у таких діяльнісних блоках. На 

етапі розвитку курсу це: знайомство з матеріалом навчального курсу, вивчення 

принципів та методів дистанційного навчання. Обов’язки тьютора під час 

навчального процесу: підготовка найпростіших навчальних матеріалів для 

доставки студентам, фіксація серйозних та змістовних труднощів у студентів. 

Участь у розвитку матеріалів курсу. 

До інших обов’язків тьютора можна віднести організацію мотивації 

студентів підтримку у самоповазі зв’язок з колегами по навчанню роз’яснення 

вивченого матеріалу допомогу у переосмисленні знань та контакт зі змістом  

5 Підготовка тьютора. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в дистанційному навчанні це нова генерація у проектуванні 

навчальної діяльності. Дослідники кажуть, що ця генерація вимагає нових знань 

та вмінь у викладачів для ефективного дистанційного навчання. Приклади 

показують, що викладачі повинні змінити власні навчальні стилі з урахуванням 

ІКТ. І це створюватиме їм комфортні умови. 

Тому важливо організувати навчання викладачів. Це породжує море ідей та 

стимулює критичне та нестандартне мислення. 
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6 Компетенції тьютора. Протягом тривалого часу міжнародна організація 

ISTE - International Society for Technology in Education розробляє міжнародні 

стандарти для викладачів. (https://www.iste.org/standards/for-educators). Для 

практичного використання необхідно до кожної компетентності додати 

відповідні показники, що її демонструють. Слід зазначити, що показники можуть 

бути різними для кожної організації. 

7 Майстерність персональних знань. Майстерність персональних знань 

(МПЗ) на першому етапі мало назву управління персональними знаннями (УПЗ). 

Джарч звертав увагу, що успішне використання систем управління знаннями в 

організації може бути тільки тоді, коли в основі лежить управління 

персональними знаннями (1). 

Модель зрілості цифрової ери - це «Майстерність персональних знань» 

(МПЗ) людей, які найкращим чином використовують свої мережі та інші джерела 

знань, щоб вони могли стежити за найбільш ефективним мисленням в своїй 

області і практикувати нові способи ведення справ. Лідери, які беруть на себе 

відповідальність за свою ефективність через МПЗ, створюють важелі і цінність 

для своїх організацій. 

Майстерність персональних знань - (2) це сукупність індивідуально 

побудованих процесів для розуміння світу і ефективної роботи.  

Потрібен час для створення мережі обміну знаннями та розвитку дисципліни. 

Навчання людей МПЗ становить всього 10% (3). Пошук людей, які можуть 

підтримати це навчання, становить, можливо, 20%. Але практика і рефлексія - це 

70% зусиль. МПЗ добре вписується в рамки 70:20:10. МПЗ професіонала активно 

впливає на створення знань. 

Основа майстерності персональних знань – це три процеси: пошук -> 

сенс -> спільне використання (4), в яких: шукати - це пошук, підтримка 

актуальності; аналіз інформації, перехід до достовірних джерел; сенс - це знання, 

на які перетворилася включена в ментальні моделі людини інформація, спільне 

використання - це співпраця; обговорення професійних знань в робочих групах, 

тестування нових ідей, розширення зв'язків в соціальних мережах.  

Склад майстерності персональних знань: фільтри суджень, механічні 

фільтри, методи пошуку знань, додавання цінності, придбання знань, 

курирування, поширення знань, допомога в пошуку знань. 

8 Тьютор – куратор змісту. Майстерність персональних знань – це перший 

крок до діяльності куратора змісту. Будь який науковий співробітник чи викладач  

може стати куратором змісту, якщо він після опрацювання наукової інформації 

свого напряму почне розміщувати її в мережі для конкретної аудиторії і буде це 

робити постійно.  

Курування змісту - акт постійного виявлення, відбору та поширення кращого 

і найбільш відповідного онлайн-контенту різних типів та інших інтернет-ресурсів 

за конкретною темою, щоб відповідати потребам конкретної аудиторії. 

https://www.iste.org/standards/for-educators


Адаптивні технології управління навчанням ATL-2018 

 

10 

 

 

Курування змісту важливо для освіти і навчання з наступних причин: 

перевантаження інформації, яку необхідно організувати; зростаюче число 

відкритих ресурсів, світ інформації перетворюється на динамічний.  

9 Портфоліо тьютора. Швидкі кроки генерування знань та короткий час 

їхнього життя без змін робить невідкладною необхідність для викладачів 

обмінюватися новою інформацією з колегами. В процесі проведення 

дистанційних занять у викладача з’являються особисті наробки, які на Заході 

носять назву “портфоліо” (portfolio, briefcase). Навчальний портфоліо – це один з 

найкращих шляхів демонстрації якості та рівня навчання. Він містить основні 

документи та свідчення, що характеризують навчальний процес. Як його 

створити? 

10 Тьютор у змішаному навчанні. У змішаному класі можна виділити 

чотири ролі тьютора [5]: Майстер у студії, Адміністратор, Навчання консьєржа, 

Куратор навчання. 

11 Тьютор у відкритих курсах. Технології допомагають викладачам і 

студентам підвищувати ефективність навчального процесу. Це змушує педагогів 

шукати відповідні цілям навчання і аудиторії педагогічні технології і підбирати 

соціальні сервіси. 
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