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організації роботи центрального органу системи управління освітою неможливо 
організувати управління всією системою в цілому. Використання ІКТ в 
управлінні освітою є необхідною складовою організації управління школою. 

Застосування інформаційних технологій у системі управління школою є 
особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити 
всю систему роботи школи в цілому, а від їх правильності та своєчасності 
залежить ефективність роботи закладу. Таким чином, впровадження 
інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінську діяльністю директора 
ЗНЗ сприятиме: зміні освітньої ситуації в бік осмисленості, більшої 
визначеності та цілеспрямованості; скороченню часових ресурсів усіх учасників 
навчально-виховного процесу; активізації пізнавальної діяльності учнів і 
здійсненню особистісно зорієнтованого навчання. 
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
У статті розглядаються питання проведення лабораторно-практичних 

занять під час дистанційного навчання студентами технічних спеціальностей 
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у закладах вищої та фахової перед вищої освіти. Для занять, що потребують 
спеціальне обладнання або лабораторні макети з підключенням до 
персонального комп’ютера, автор запропонував використовувати сервіс 
віддаленого доступу AnyDesk.   

 
The article considers the issues of conducting laboratory-practical classes during 
distance learning by students of technical specialties in institutions of higher and 
professional pre-higher education. For classes that require special equipment or 
laboratory layouts connected to a personal computer, the author suggested using the 
AnyDesk remote access service.  
 

Лабораторно-практичні заняття є одним з видів освітньої діяльності 
студентів, на яких формуються їх професійні компетентності. В умовах 
дистанційного навчання виникають виклики з якісного їх проведення, особливо 
для студентів з технічним напрямком освіти. Також постає питання, якщо для 
проведення таких занять потрібне спеціальне обладнання або програмне 
забезпечення, яке є тільки в спеціальних лабораторіях закладів освіти. Завдяки 
сучасним IT-технологіям онлайн навчання, викладачі вищих закладів освіти та 
фахової передвищої освіти користуються однією з поширених в світі платформ 
Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams. Для проведення лабораторно-
практичних занять вони вибирають різні підходи та стратегії. Якщо навчальна 
дисципліна дозволяє, то це можуть завдання з використанням встановленого 
або доступного (freeware) програмного забезпечення або з використанням 
різноманітних хмарних сервісів. Так для проведення занять з програмування 
можна порадити Scratch Online,  Arduino Create, ThinkerCad, Repl.it, Online 
GDB, Jdoodle, CodePen. Необов’язково встановлювати громіздке програмне 
забезпечення користувачу, а можна скористуватись запропонованими 
хмарними сервісами або онлайн додатками. Викладачі, що використовують 
реальні лабораторні макети, можуть замінити виконання завдань з віртуальною 
комп’ютерною схемою у пакетах прикладних програм Proteus, MultySym, 
MicroCap. Ці пакети мають студентські версії та їх потрібно встановлювати 
локально на свій комп’ютер кожному здобувачу освіти, однак, не завжди 
конфігурація комп’ютера користувача дозволяє це зробити.  

Для деяких освітніх закладах, що здійснюють підготовку з напрямку 
телекомунікацій, комп’ютерних мереж, вбудованих систем, Інтернету речей 
характерно використання лабораторних макетів або обладнання в комплексі з 
прикладним програмним забезпеченням. Для організації лабораторно-
практичних занять у такій ситуації є використання програм віддалено доступу 
через мережу Інтернет типу Microsoft Remote Desktop, TeamViewer, Armyy 
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admin, Radmin, Any Desk [1].   Програма віддаленого доступу Any Desk 
дозволяє коректно працювати при низькій швидкості Інтернету (менше 100 
кб/с), що є проблемою для онлайн-освіти. Програма Any Desk є безкоштовна та 
сумісна з різними версіями iOS, macOS, Linux, Android, Windows [2]. Для 
проведення лабораторно-практичних робіт з відділеним доступом необхідно 
встановити програму на свій комп’ютер або мобільний пристрій та на 
комп’ютер, до якого підключений лабораторний стенд або обладнання, та 
встановити програму користувачу. Для віддаленого доступу студентам 
потрібно надати адресу AnyDesk або псевдонім як на рис. 1 та пароль, який 
буде необхідний для встановлення з’єднання. 

 
Рисунок 1 – Установка з’єднання для відділеного доступу у сервісі  AnyDesk 

 

 

Рисунок 2 – Налаштування режиму інтерактивного  доступу  
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Також необхідно поміняти опцію «Інтерактивний доступ» на «Завжди 
дозволяти запити на підключення», що дозволить студентам автоматично 
підключатись до віддаленого комп’ютера. У роботі [3] розглядались 
особливості застосування логічного аналізатора для дослідження інтерфейсів 
інформаційно-вимірювальних систем. За результатами роботи [3] була 
розроблена та впроваджена лабораторна робота дослідження цифрових 
протоколів передавання інформації [4] для студентів Вінницького технічного 
коледжу за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка». На рис. 3 
представлений сеанс зняття даних програмою Saleae Logic з лабораторного 
макета, що підключений до персонального комп’ютера з псевдонімом 
sovm_dell@ad через сервіс віддаленого доступу AnyDesk. Сервіс AnyDesk 
дозволяє ввести запис віддаленого сеансу для підтвердження роботи студентом 
з лабораторним макетом або надання відео інструкцій викладачем.  Сервіс 
AnyDesk дозволяє відтворювати звук та зображення, тому відеофайли не 
потрібно завантажувати кожному студенту. Також AnyDesk може виступати 
файловим сервісом з якого можна відкривати та завантажувати різноманітні 
файли та програми студентам. 

 
Рисунок 3 – Приклад даних отриманих під час виконання лабораторної роботи 

через сервіс віддаленого доступу AnyDesk 
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Keywords: computer interaction, oculography, eye-track.  

 
Вступ. Сьогодні комп’ютер займає велику частину нашого життя, його 

використовують у різних сферах від виробництва до розваг, він давно став 
атрибутом який є майже у кожного з нас [1]. Але комп’ютер це не розумна 
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