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ОНЛАЙН КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Анотація. В умовах дистанційного навчання важливою стає якісна онлайн робота як
викладачів, так і студентів. Окремої уваги заслуговує онлайн контроль самостійної роботи
студентів, що впливає на результати перевірки знань під час виконання тестів, практичних
робіт і складання фінальних іспитів. Інтеграція до освітнього процесу спеціальних засобів і
налаштувань, розроблення нових програм, що інтегруються до існуючих освітніх платформ,
дозволяють викладачам оцінити рівень самостійної підготовки студентів із засвоєння
пройденого матеріалу, а також спонукають студентів до академічної доброчесності під час
їх онлайн навчання за місцем фізичного знаходження. У роботі представлено розробку й
використання оригінального підходу Українсько-американського університету Конкордія
до проведення онлайн викладання під час викликаної коронавірусною інфекцією (COVID19) світової пандемії з використанням онлайн інструментів, необхідних для навчання,
викладання та моніторингу віддаленого процесу передачі знань та їх оцінки.
У статті запропоновані висновки щодо експериментальної перевірки ефективності
застосування цього підходу з використанням обраних онлайн інструментів, що дозволяють
викладачам в онлайн режимі, по-перше, контролювати процес тестування та складання
іспитів студентів за місцем їх фізичного знаходження, а по-друге, наглядати за процесом
самостійного виконання робіт великої кількості студентів (слухачів) з використанням
функції прокторінгу. Експериментальне випробування розробки виконано на основі
впровадження технічного підходу «два гаджети» в інноваційній технології відстеження
електронного навчання з використанням програмного комплексу ЕуеPass. Автори
використовували зазначений комплекс під час онлайн навчання студентів й
експериментально підтвердили можливість забезпечення процедури онлайн тестування осіб
за допомогою електронних інструментів, що дозволяють здійснювати моніторинг
віддаленого процесу оцінки з використанням телематичних ресурсів. Навчальний комплекс
може бути застосований під час віртуального навчання у вищих і середніх закладах освіти, а
також під час підвищення професійних знань.
Ключові слова: онлайн освіта; дистанційне навчання; онлайн моніторинг процесу
дистанційного оцінювання знань; прокторінг; комплекс ЕуеPass.
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1. ВСТУП
Під час пандемії, що розповсюджується досить швидко й недостатньо зрозуміло,
та через загрозу зараження COVID-19 коледжі, інститути та університети в усьому світі
стикаються з питаннями про те, як продовжувати викладати та навчати, як безпечно
продовжувати викладати та навчати у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з
громадським здоров’ям. Багато установ вирішили скасувати всі очні заняття, зокрема в
лабораторіях та інший досвід навчання, і зобов’язали викладачів перевести свої курси в
Інтернет, щоб запобігти поширенню вірусу, що викликає COVID-19. Список ЗВО, які
ухвалюють це рішення, щодня збільшується. Показово, наприклад, що інститути будьякого розміру та типу – державні коледжі та університети, установи Ліги Плюща,
коледжі та інші –створюють свої класи в Інтернеті [1]–[4].
Наявність інструкцій в Інтернеті може забезпечити гнучкість викладання та
навчання в будь-якому місці і в будь-який час, але швидкість, з якою передбачається
здійснити цей перехід до онлайн навчання, є безпрецедентною і приголомшливою.
Незважаючи на те, що співробітники та команди в кампусі зазвичай допомагають
викладачам дізнатись про тонкощі дистанційної освіти та впровадити навчання в
Інтернеті, ці групи, як правило, підтримують невеликий пул викладачів, зацікавлених у
навчанні в Інтернеті. У нинішній ситуації ці люди та команди не зможуть
запропонувати однаковий рівень підтримки всім викладачам у такому вузькому вікні
підготовки [5].
Планування надання освіти під час кризових ситуацій потребує творчого,
креативного вирішення проблем: необхідно мислити нестандартно, щоб отримати різні
можливі рішення, які допоможуть задовольнити нові потреби учнів, студентів і
суспільства.
У нинішній ситуації команди фахівців з підтримки кампусів ЗВО, які зазвичай
доступні для допомоги викладачам у вивченні та впровадженні онлайн навчання, не
зможуть запропонувати однаковий рівень підтримки всім викладачам, які цього
потребують. Команди підтримки викладачів і співробітників відіграють вирішальну
роль у навчанні студентів, допомагаючи викладачам розвивати досвід особистого
онлайн навчання. Поточні моделі підтримки можуть містити підтримку проєктування
повного курсу, можливості професійного розвитку, розробку контенту, навчання та
підтримку системи управління навчанням та створення мультимедіа в партнерстві з
викладачами. Викладачі, які шукають підтримки, як правило, мають різний рівень
цифрової плавності (здатності ефективно та етично інтерпретувати інформацію,
виявляти сенс, розробляти зміст, конструювати знання та передавати ідеї в цифрово
пов’язаному світі) та часто звикають до індивідуальної підтримки, експериментуючи з
онлайн інструментами. Перехід до масового (або тотального) дистанційного навчання
(МДН) вимагає, щоб викладачі взяли на себе більше контролю над процесом
планування, конструювання, розробки та впровадження курсів. Очікуючи швидкого
розвитку онлайнових викладацьких і навчальних заходів і великої кількості викладачів,
які потребують підтримки, команди з розвитку та підтримки викладачів і
співробітників повинні знайти способи задовольнити інституційну потребу в
забезпеченні наступності навчання, допомагаючи викладачам розвивати навички
роботи та викладання в інтернет середовище. Отже, ЗВО повинні переосмислити спосіб
роботи підрозділів інструктажу, принаймні під час кризи. Водночас виникає нова
проблема, притаманна масовому онлайн навчанню: як організувати контроль за
самостійною діяльністю студентів, особливо – при проведенні дистанційних
контрольних робіт, тестів, іспитів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтернет-освіта, зокрема викладання
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та навчання в Інтернеті, вивчається десятки років. Численні наукові й практичні
дослідження, теорії, моделі, стандарти та критерії оцінки зосереджені на якісній онлайн
освіті, онлайн навчанні та розробці онлайн курсів. Викладачі повинні імпровізувати і
приймати швидкі рішення в менш ідеальних обставинах. Якими б розумними не були
рішення, що з’являються, багато викладачів, зрозуміло, вважають цей процес
напруженим. У роботах [6]–[7], наприклад, аналізуються найпоширеніші помилки, які
можуть допускати викладачі при стрімкому вимушеному перенесенні лекцій і
навчальних матеріалів у віртуальне інтернет-середовище в умовах епідемії COVID-19 і
необхідності переходу до цілковитого онлайн групового та індивідуального викладання
для студентів і слухачів, які перебувають за місцем свого проживання (фізичного
знаходження).
З досліджень відомо, що ефективне навчання в Інтернеті є результатом
ретельного проєктування та планування навчальних занять з використанням
систематизованої моделі проєктування та розробки [8]. Процес проєктування та
ретельний розгляд різних дизайнерських рішень впливають на якість навчання. І саме
цей ретельний процес проєктування в більшості випадків може бути відсутній у цих
авральних змінах.
Одним з найґрунтовніших досліджень онлайн є праця [9]. Автори виділяють
дев’ять вимірів, кожен з яких має безліч варіантів, враховуючи складність дизайну та
процес прийняття рішень. Дев'ять вимірів – це модальність, темп розвитку,
співвідношення студент-викладач, педагогіка, роль викладача в Інтернеті, роль
студента в Інтернеті, синхронність онлайн спілкування, роль оцінок в Інтернеті та
джерело зворотного зв'язку.
На відміну від досвіду, який планується із самого початку та призначений для
роботи в режимі онлайн у нормальному середовищі, МДН – це тимчасовий перехід
викладання в альтернативний режим внаслідок кризових обставин [5]. Він передбачає
використання повністю віддалених навчальних рішень для викладання чи навчання, які
в іншому випадку могли б проводитись очно або у вигляді змішаних або гібридних
курсів і які повернуться до цього формату, як тільки криза чи надзвичайна ситуація
закінчиться. Першочерговою метою за цих обставин є не відтворення міцної освітньої
екосистеми, а швидше надання тимчасового доступу до інструктажів таким способом,
який швидко встановлюється та надійно доступний під час надзвичайних ситуацій чи
кризи. Коли ми так розуміємо МДН, то можемо почати відокремлювати його від
«онлайн навчання». Є багато прикладів реагування різних країн на закриття шкіл та
університетів у кризовий період шляхом впровадження таких моделей як мобільне
навчання, радіо, змішане навчання чи інші рішення, які в контексті позааудиторного
навчання є більш здійсненними.
Американські фахівці зазначають, що добре сплановане навчання в Інтернеті
суттєво відрізняється від курсів, що пропонуються там, у відповідь на кризу або
катастрофу [5]. Коледжі та університети, які працюють над підтримкою інструктажу
під час пандемії COVID-19, повинні розуміти ці відмінності, оцінюючи важливість
дистанційного навчання.
Швидкий підхід, необхідний для МДН, може знизити якість проведених курсів.
Повний проєкт розробки може зайняти місяці, якщо його правильно виконати. Потреба
«просто отримати його в Інтернеті» суперечить часу та зусиллям, які зазвичай
витрачаються на розробку якісного курсу. Інтернет-курси, створені у такий спосіб, слід
сприймати не як довготермінове рішення, а як тимчасове рішення негайної проблеми.
Особливо турбує те, що доступність навчальних матеріалів не може бути вирішена під
час МДН. Це лише одна з причин того, що універсальний дизайн навчання (УДН)
повинен бути частиною всіх дискусій навколо викладання та навчання. Принципи УДН
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грунтуються на розробці навчальних середовищ, які є гнучкими, інклюзивними та
орієнтованими на студентів, гарантуючи їм отримання доступу до матеріалів курсу,
заходів і завдань та їх вивчення [10].
ЗВО, установи та організації, безумовно, мають проводити оцінку своїх зусиль
щодо МДН. Що ж вони повинні оцінювати, а що – не оцінювати?
Цікаві й важливі рекомендації «куди» і «як» слід зосереджувати свою оцінку,
пов’язану із зусиллями МДН, наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Умови оцінки масового дистанційного навчання (МДН)
Контекстні оцінки
«Оцінити потреби,
проблеми, активи та
можливості, а також
відповідні
контекстуальні умови
та динаміку»

Вхідні оцінки
«Оцінити стратегію програми,
план дій, штатний розклад та
бюджет щодо доцільності та
потенційної економічної
ефективності для досягнення
цільових потреб та досягнення
цілей»

Процес оцінки
«Моніторинг,
документування,
оцінка та
звітування про
виконання планів»

Оцінки продуктів
«Визначити та
оцінити витрати та
результати –
передбачувані та
ненавмисні,
короткострокові та
довгострокові»

Джерело: [11]
У випадку МДН ЗВО, організації та установи можуть розглянути такі питання:
 З огляду на необхідність переходу на дистанційне навчання які внутрішні та
зовнішні ресурси були необхідні для підтримки цього переходу? Які аспекти контексту
(інституційні, соціальні, державні) вплинули на доцільність та ефективність переходу?
(контекст)
 Як взаємодія університету зі студентами, сім’ями, персоналом і місцевими та
державними зацікавленими сторонами вплинула на прийняття рішення про перехід на
МДН? (контекст)
 Чи була технологічна інфраструктура достатньою для задоволення потреб
МДН? (вхід)
 Чи мав допоміжний персонал університету достатній потенціал для
задоволення потреб МДН? (вхід)
 Чи був професійний рівень професорсько-викладацького складу достатнім
для забезпечення МДН? Як ми можемо розширити можливості для негайного та
гнучкого навчання, пов'язаного з альтернативними підходами до навчання та
викладання? (вхід)
 Де викладачі, студенти, допоміжний персонал та адміністратори відчували
складнощі стосовно МДН? Як ми можемо адаптувати наші процеси для реагування на
такі оперативні виклики в майбутньому? (процес)
 Якими були програмні результати ініціативи МДН (тобто коефіцієнти
закінчення курсу, сукупний аналіз оцінок тощо)? Як подолати проблему впливу цих
результатів на якість викладання та навчання? (продукт)
 Як зворотний зв'язок від учнів, викладачів та команд підтримки в університеті
може інформувати про необхідність МДН у майбутньому? (продукт)
Оцінка масового дистанційного навчання повинна бути більше зосереджена на
контексті, вхідних даних та елементах процесу, ніж на продукті (навчанні). Це не
означає не оцінювати, чи відбулось навчання, чи в якій мірі воно відбулося, а
підкреслює, що терміновість МДН і все, що потрібно буде здійснити за короткий
проміжок часу, будуть найбільш критичними елементами для оцінки під час цієї кризи.
Кожен, хто бере участь у різкому переході до навчання в Інтернеті, має
усвідомлювати, що ці кризи та катастрофи також створюють стреси та перешкоди для
життя студентів, персоналу і викладачів поза межами їх асоціації з університетом. Тож
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всю цю роботу краще робити з розумінням того, що перехід на МДН, швидше за все, не
буде пріоритетом усіх залучених. Викладачам та адміністраторам рекомендується
врахувати, що студенти можуть не мати змоги відразу відвідувати курси. Як результат,
асинхронні дії виглядають більш розумними, ніж синхронні. Слід враховувати
гнучкість із зазначенням термінів призначення в рамках курсів, курсової політики та
інституційної політики. Як приклад високого рівня Міністерство освіти США
пом'якшило деякі вимоги та політику щодо COVID-19 [12].
Загроза COVID-19 спричинила деякі унікальні проблеми для ЗВО в усьому світі.
Усім залученим сторонам – студентам, викладачам та персоналу – необхідно зробити
надзвичайні дії щодо проведення курсів і навчання, які ще ніколи не зустрічались у
такому масштабі. Впровадження МДН є конче необхідним для підтримання
безперервності навчання. Також важливо не прирівнювати МДН до онлайн навчання, а
завдяки ретельному плануванню адміністрація ЗВО може оцінити свої зусилля,
дозволяючи тим, хто бере участь, виділити сильні сторони та виявити слабкі місця, щоб
бути краще підготовленими на випадок майбутніх потреб щодо впровадження МДН.
Постановка проблеми. Серед головних особливостей дистанційного навчання в
умовах пандемії є індивідуальне онлайн навчання студентів за місцем їх фізичного
перебування. Зрозуміло, що є значна категорія студентів, яка розглядає навчання як
отримання нової професії, можливості підвищення свого соціального статусу,
кар’єрного зростання, досягнення бажаних життєвих цілей, отримання незалежності,
фінансової стабільності, можливості долучитися до загальнолюдських цінностей. Такі
студенти серйозно підходять до набуття необхідних для них знань, систематично і
наполегливо навчаються, не порушують академічну доброчесність і корпоративну
етику навчального закладу. З погляду на платну форму навчання майже в усіх
провідних зарубіжних університетах і коледжах питань із студентським шахрайством,
обманом, плагіатом та іншими формами недоброчесної поведінки під час навчального
процесу практично не виникає. Інша справа – бюджетна форма навчання, коли
студенти навчаються майже безкоштовно за рахунок податків громадян тієї країни, де
вони знаходяться. Іноді в адміністрації ЗВО, де навчаються такі студенти, виникає
необхідність перевірки їх ставлення до навчального процесу, їх реальних знань і
виконання вимог кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики. Особливо
це є важливим при онлайн навчанні.
Так, наприклад, Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики
Українсько-американського університету Конкордія (УАУК) передбачає і вимагає від
студентів: самостійного навчання, самостійного виконання ними завдань, самостійного
і чесного складання тестів, іспитів (екзаменів). Забороненими для студентів є:
списування та отримання несанкціонованої керівництвом ЗВО допомоги від інших осіб
під час контролю (перевірки) обсягу знань за матеріалами пройденого курсу, обман
викладачів та колег-студентів, плагіат, неетична поведінка під час навчання в УАУК.
Застосування новітніх інформаційних технологій і засобів навчання,
використання онлайн технологій для індивідуального дистанційного навчання в умовах
переважно дистанційного навчання вимагає від викладачів і адміністрації ЗВО
використання додаткових заходів контролю правдивості, чесності та порядності
студентів під час підготовки й написання ними контрольних робіт, складання ними
тестів, іспитів (екзаменів), під час їх атестування,
Метою статті є: ознайомлення з розробкою нового підходу й експериментальною
перевіркою ефективності його застосування, що дозволяє викладачам у режимі онлайн
контролювати процес тестування студентів і складання ними іспитів за місцем
знаходження, а також наглядати за процесом самостійного виконання робіт великої
кількості студентів (слухачів) із використанням функції прокторінгу.
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2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Авторами розроблено та впроваджено експериментальний проєкт з контролю
діяльності студентів під час проведення освітніх компонентів у форматі онлайн
групових та індивідуальних занять, а також дотримання студентами вимог Кодексу
академічної доброчесності та корпоративної етики УАУК під час їх навчання,
самостійного виконання ними завдань і чесного складання тестів, іспитів (екзаменів),
написання робіт з розгорнутими відповідями, есе.
Підґрунтям для проведення таких досліджень в УАУК стали роботи закордонних
представників освітньої галузі: наукових інститутів або окремих науковців, викладачів,
інформаційних департаментів, кафедр в кооперації з освітніми стартап-компаніями.
Важливість прокторінгу в Українсько-американському університеті Конкордія
почала набувати значного розвитку під час розширення функціональної діяльності
відділу дистанційного навчання, збільшення кількості студентів на дистанційній формі
навчання, розширення штату. Особливого значення зазначені технології набули під час
пандемії COVID-19 та необхідності перевірки глибини вивченого матеріалу студентами
особливо на спеціалізованих компонентах освітніх програм в умовах самостійного
опанування деяких матеріалів.
За основу були взяті такі освітні компоненти: «Бухгалтерський облік», «Фінанси»,
«Міжнародний бізнес», «Менеджмент», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». Вказані
дисципліни були обрані через важливість знань та навичок для підготовки
висококваліфікованих випускників, а також підготовки їх до комплексних
кваліфікаційних екзаменів з дисциплін професійного спрямування з освітніх програм
«Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес». До
експерименту було залучено більше 1000 студентів.
Під час пандемії великим викликом для всіх університетів стало надання
однакових навчальних можливостей усім студентів. УАУК був готовий до вимог 2020
року, адже дистанційне навчання розвивається з 2014 року на освітній платформі
Moodle. Важливими удосконаленням стали такі опції: регульоване самостійне вивчення
матеріалу студентом, унеможливлення відкриття додаткових вікон під час проведення
контрольних заходів, доступ до екзаменів тільки в зазначений час, індивідуалізація
завдань, уніфікація особистості, формування великої кількості білетів для різних груп,
проведення іспитів у прямому ефірі з можливістю спілкуватись безпосередньо зі
студентами в будь-який момент часу або проведення контролю без залучення великої
кількості викладачів. Зазначені вимоги УАУК зміг реалізувати, об’єднавши
інформаційні технології в єдину систему, яка працювала в синхронному режимі. Для
цього використовувались технології Moodle, Zoom та новостворена під сучасні виклики
EyePass технологія.
Для використання технології EyePass кожен студент мав бути підключений до
Інтернету та використовувати комп’ютер з камерою. Камера фіксувала рухи студента
та за допомогою аналізу зіниць видавала результати нелегальних дій. У цілому для
проведення дослідження кожен студент використовував два гаджети (один –
стаціонарний комп’ютер, з підключенням до Мудлу та з налаштованою технологією
EyePass, другий – для Zoom-конференції, де викладач надавав консультації щодо умов
проведення іспиту). Технології EyePass дають можливість знаходитись студенту в
будь-якій точці світу та складати екзамени в онлайн режимі. Технологія EyePass
підтримує академічну доброчесність, адже студенти, відчуваючи відслідковування їх
дій штучним способом, намагаються уникати зайвих порушень під час складання
екзаменів. Але навіть з такими підходами коефіцієнт успішності зменшився в
середньому на 13%.
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Для успішного проведення дослідження надавалась додаткова консультація з
налаштування технологій, а під час проведення екзаменів функціонувала «гаряча лінія»
для надання швидкої допомоги при виникненні технічних проблем.
Також технології EyePass були налаштовані на відслідковування опрацювання
інформації для самостійної роботи, лекційного матеріалу, перевірки рівня їх засвоєння
та виведення кореляції з отриманими результатами під час перевірки знань. Результати
показали, що увага студентів зосереджується на графіках та малюнках, вивчення
теоретичного матеріалу проходить поверхово, якщо не надаються сучасні відео- або
аудіозаписи.
Технології EyePass допомагають викладачам знайти найбільш недосліджені
студентами матеріали та сконцентрувати увагу під час наступної зустрічі на тій
частині, яка була найменш засвоєна.
Методологія, що почала використовуватись під час пандемії, стала популярною і
використовується вже 1,5 року. Сукупність інформаційних технологій, програм Moodle,
Zoom, EyePass стала ідеальною системою для унеможливлення виникнення ситуацій
порушення академічної доброчесності і слугуватиме гарним початком для формування
чесної української молоді, що незнайома зі списуванням, обманом, недобросовісним
виконанням завдань та тестів.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З початком пандемії COVID-19 і вимушеним впровадженням у системі вищої
освіти МДН онлайн навчання підвищилась роль дистанційної самостійної освіти,
зросла кількість ділових, наукових і навчально-методичних вебінарів, але й з’явилися
проблеми з порушенням студентами принципів доброчесності та академічної етики.
ЗВО почали фіксувати випадки списування й обману студентами викладачів під час
самостійного написання контрольних робіт, тестування і складання іспитів, а також –
надання деякими успішними студентами платних послуг іншим недбайливим колегам.
Це прямо суперечить нормам моралі, етики та має ознаки плагіату, хабарництва й
корупції. У віртуальній вищій освіті виникла потреба в ефективному контролі
самостійних дій студентів під час перевірки, аналізу та оцінювання їхніх залишкових
знань. Також необхідним стало контролювати самостійність роботи студентів під час
тестувань.
Науковці та викладачі УАУК разом з розробниками інноваційного програмного
комплексу ЕуеPass підготували експериментальний проєкт, який міг забезпечити
процедуру тестування осіб, утворену електронними інструментами, що дозволяють
моніторити віддалений процес оцінки за допомогою телематичних ресурсів.
Регулярний формат розширеного онлайн навчання в УАУК базується на
формуванні незалежного асинхронного навчання на спеціальній освітній платформі
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).
Платформа Moodle – це об’єднання педагогів, адміністраторів та студентів в одне
безпечне інтегроване навчальне середовище з персоналізованими даними [13]. Вона
представляє собою не просто мережу для спілкування викладачів та студентів, а
формує цілісну деталізовану навчальну систему з чітко вибудованою структурою
начального процесу. Вона містить багато процесів, що є підґрунтям для надання
студенту якісних освітніх послуг:
1.1. У системі кожен викладач надає зі свого курсу деталізований навчальнометодичний комплекс (підручники, інтернет-ресурси, заздалегідь підготовлені
відеолекції, додаткові матеріали), необхідний для глибокого та детального вивчення
курсу студентом.
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2.1. Система забезпечує можливість одночасного інформування великої кількості
студентів, зареєстрованих на певний курс (миттєва розсилка інформації).
3.1. Інформація, що надається в Moodle, доступна кожному авторизованому
студенту в будь-який момент часу з будь-якої точки планети, де підтримується
Інтернет.
4.1. Кожен студент має власний акаунт з електронним журналом, де
відображаються поточні результати, рейтинг.
5.1. Спілкування між викладачами та студентами може відбуватись за допомогою
засобів Moodle.
6.1. Студенти мають можливість записуватись на предмети, не відвідуючи
університет. У такий спосіб університет заохочує можливість ухвалення студентами
незалежного рішення у виборі предметів на певний навчальний семестр. А УАУК зі
свого боку виконує важливу функцію: забезпечує виконання важливого критерію в
освіті – надання предметів на вибір студента.
Під час пандемії до щоденного інструментарію викладачів УАУК увійшли такі
програми:
1. Mentimenter – інтернет-додаток, який у реальному часі проводить опитування
та видає результати на загальний розсуд (рис. 1). Програма сприяє інтерактивності
кожного заняття, адже дає можливість у реальному часі будувати графіки,
структурувати відповіді та залучати до роботи кожного з учасників навчального
процесу.

Рис. 1. Результати опитування студентів під час проведення анкетування на занятті
Сутність програми полягає в тому, що викладач створює питання, а студенти за
допомогою посилання заходять на сайт, вписують три слова-відповіді на питання.
Програма видає відповіді на екрані. Ті слова, що повторюються найчастіше, будуть
виділятися крупнішим розміром та розташовуватимуться найближче до центру екрана.
Тож рисунок 1 свідчить, що, відповідаючи на питання «Яка найперша асоціація у Вас з
Ковід-19», студенти найчастіше згадували слово «локдаун», а також «брак особистого
спілкування». Також у студентів є можливість обрати певну відповідь та побачити
загальну картину голосування своєї групи на екрані (рис. 2).
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Рис. 2. Використання додатка Mentimenter для проведення опитування студентів
Як видно з рисунка 2, студенти мали три варіанти відповідей. Найбільша кількість
студентів (26 з 30 осіб) проголосували за другий варіант. Тож викладач промоніторив
ситуацію та зрозумів, що студенти правильно сприйняли матеріали та готові працювати
далі.
2. IDroo - сервіс з онлайн дошкою в реальному часі [14], який використовуємо
для спільного розв’язання задач, зображення математичних формул.
На рисунку 3 викладач з курсу «Сучасні проблеми міжнародної економіки»
магістерської програми розглядає зі студентами моделі, необхідні для розв’язання
задач. Студенти можуть приєднуватись до дошки за посиланням та показувати хід
розв’язок задачі. Так підтримується ефект «викликання до дошки» студента задля
перевірки знань викладачем.

Рис. 3. Використання віртуальної дошки IDroo викладачами університету
3. Miro – інструмент із загальним доступом (через посилання або електронною
поштою) [15], де можливе структурування, планування процесів та систематизація
мозкового штурму (рис. 4).
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Рис. 4. Використання віртуальної дошки Miro під час лекції з дослідження
маркетингових процесів
Дошка дозволяє будувати графіки, блок-схеми, розмішувати великі обсяги
інформації для колективної роботи. Основна перевага – можливість інтеграції онлайн
дошок з будь-якими корпоративними системами для відображення даних. Так, на
рисунку 7 зображені структурні блок-схеми, які пропонуються для проведення
маркетингових досліджень у компаніях. Дані блок-схеми можуть бути побудовані як
однією людиною, так і створені в результаті колективної роботи.
4. AWWApp [16] – віртуальна дошка, що запускається з браузера. Вхід вільний, а
доступ студентам до необхідного матеріалу можливий за QR кодом. Дає можливість
візуалізувати бізнес-моделі, проводити бізнес-аналіз, мозкові штурми, product та design
thinking та ін. (рис. 5).

Рис. 5. Можливості віртуальної дошки AWWApp
Функціонал дошки, зображеної на рисунку 5, може використовуватися під час
занять з предметів економічного напряму, різних видів менеджменту
5. Gosoapbox (https://www.gosoapbox.com/) – це вебінструмент з клікабельним
інтерфейсом, який використовується викладачами в усьому світі для залучення
студентів до навчання. Дає можливість створювати тести (квізи), відкриті питання,
проводити дискусії, «барометр розуміння» (спеціальна функція додатка, яка
представляє викладачу інформацію щодо розуміння студентами запропонованої під час
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лекції інформації), має окреме табло для питань та відповідей, а також функцію, що
автоматично оцінює надані відповіді студентами та підводить підсумок. Додаток
працює в реальному часі, відображає інтерактивну присутність студента на занятті.
Розглянемо використання цього інструменту на прикладі одного з предметів в
Українсько-американському університеті Конкордія. У вересні 2020 року Gosoapbox
використовувався для проведення інтерактивного заняття з курсу «Макроекономіка»
(рис. 6). Під час практичного заняття застосовували всі можливі функції програми.
Студенти брали участь у тестуванні, пропонували відповіді на відкриті питання,
голосували, дискутували, задавали питання та колективно знаходили відповіді на них.
Наприкінці заняття викладач виводив на екран результати роботи студентів у вигляді
зведеної ексель-таблиці і весь час слідкував за рівнем засвоєння інформації аудиторією.
У цілому основне завдання цієї програми – надати можливість інструкторові
передавати інформацію та мислити неординарно, допомагати зацікавити аудиторію та
залучити якнайбільшу кількість студентів до навчання.

Рис. 6. Використання функціоналу вебінструменту Gosoapbox під час занять в
Українсько-американському університеті
У квітні 2020 році в умовах пандемії до системи Moodle було додано ще один
інструмент, що виконував функції проведення відеоконференцій, онлайн зустрічей у
синхронному режимі за допомогою хмарних обчислень – Zoom [17]. Сервіс Zoom
виступав платформою, де відбувалися заняття як для маленьких груп (1-5 осіб), так і
великі міжнародні наукові конференції (понад 100 осіб), що об’єднували представників
Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, України на одному
спільному майданчику в реальному часі.
Платформа Zoom гарно себе зарекомендувала під час проведення спільних лекцій
з нашими закордонними партнерами. Так, наприклад, в осінньому семестрі 2020 було
проведено 9 заходів з професорами з Кенії, Мексики, Сполучених Штатів Америки,
Німеччини, Великобританії, де кожен з них представляв наукові та професійні здобутки
в рамках курсу «Entrepreneurship». На лекціях були присутні не тільки студенти УАУК,
а також представники інших наукових та освітніх кіл. Тож загальна чисельність
наближувалась до 100 осіб.
Можливості цієї платформи часто використовуємо під час звичайних лекцій в
університеті. Цікавими є приклади занять, де запрошені гостьові лектори. За
допомогою Zoom відбувається робота як з усією аудиторією студентів на певному
курсі, так і можливий поділ студентів на окремі групи (за кількістю, тематикою,
цілями). Для роботи з маленькими групами створюються спеціальні кімнати, у яких
можлива робота за вузько направленими ідеями.
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Zoom-платформа виступає основним інструментом як під час проведення
офіційних онлайн зустрічей з працівниками університету, так і під час проведення
зустрічей з партнерами. Можливості зазначеного додатка сприяють проведенню
відеозаписів, що уможливлює поширення інформації серед більшої аудиторії.
Цікавою є практика використання Zoom-платформи під час проведення
модульних та фінальних контрольних робіт. У травні 2020 року УАУК проводив
експеримент, коли студенти складали іспити в реальному часі безпосередньо
викладачеві. Для цього використовувались два інформаційні засоби («два гаджети»)
(рис. 7):
1) транслюючий (комп’ютер або ноутбук), необхідний для виведення на екран
монітора автоматично сформованого для студента білета в рамках дії навчальної
платформи Moodle (під номером 1 на рисунку 7);
2) сприймаючий (наприклад, мобільний телефон, під’єднаний до Інтернету з
можливістю приєднання до Zoom-конференції) – транслював у прямому ефірі всі дії,
екран та обличчя студента:

2

3

1

Рис. 7. Схематичне зображення розташування студента та інформаційних засобів під
час складання екзаменів (авторська розробка)
За цих обставин варто враховувати, що кут нахилу між гаджетами (1) та (2) так
само, як між інформаційним засобом (2) та студентом (3), повинен становити
приблизно 45 градусів, що забезпечить можливість одночасної трансляції як екрана
монітора комп’ютера, так і особи, яка складає екзамен (рис. 8).
50 см

1

50-70 см

3

2

45°

Рис. 8. Схематичне розташування місцезнаходження транслюючого, приймаючого
інформаційних засобів та особи, що складає екзамен
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Експеримент мав позитивні результати. В осінньому семестрі 2020 року його
взяли за основу. Упродовж 2020 – 2021 навчального року використання цих засобів
стало основною умовою участі в навчальному процесі та призвело до успішних
результатів у складанні екзаменів як з окремих предметів, так і проведенні підсумкових
комплексних кваліфікаційних екзаменів для студентів різних освітніх програм. Усі
екзамени мають записи та зберігаються на внутрішніх носіях університету. Тому при
виникненні апеляційних питань до будь-якої зі сторін заходу адміністрація
університету може звернутися до інформаційного відділу та переглянути процедуру
дотримання встановлених УАУК вимог складання екзамену, а особливо правил
академічної доброчесності.
У двадцятих роках ХХІ століття дотримання правил академічної доброчесності
стає прерогативою побудови висококваліфікованого освітнього простору. Така
практика розповсюджується в Україні. Задля цього розробляються та впроваджуються
нові технології, які призводять до зменшення кількості процесів, що суперечать
принципам академічної доброчесності, особливо в умовах онлайн навчання. За даними
ЮНЕСКО, навіть через рік після пандемії COVID-19 майже половина студентів у світі
страждають від часткового або повного закриття навчальних закладів. Серед країн, що
закрили навчальні заклади на найбільший строк (від 41 тижня до 56 тижнів), були
країни Південної та Північної Америки, деякі країни Європи (Польща, Чехія,
Словаччина, Литва), Азії (Казахстан, Монголія, Індія). В Україні навчальні заклади
були закриті 27 тижнів. За даним показником країна знаходилася на рівні з такими
країнами Європи, як Норвегія, Швеція, Великобританія, Бельгія, Нідерланди, а також
країни з інших регіонів: Китай та Австралія [18]
Гарним прикладом швидкого реагування на глобальні пандемічні виклики може
стати досвід УАУК. На особливу увагу заслуговує співпраця з відомою як в Україні,
так і за її межами Академією Beehiveor [https://beehiveor.com/] і компанією ЕуеPass
[https://education.eyepass.tech/]. Під час пандемії університет, удосконалюючи вже
існуючі методи викладання з використанням технічних засобів, запустив новий
технологічний проєкт, що стосувався підвищення рівня академічної доброчесності.
Кооперація між УАУК та компанією почалася в квітні 2020 року з невеликого проєкту
задля прокторінгу студентів під час проведення фінальних контрольних робіт.
В умовах пандемії присутність студентів в університеті під час складання сесії
була неможлива. Тому вирішили застосувати новітні інформаційні технологій, що
дозволяють слідкувати за процесом виконання робіт великої кількості слухачів.
Функція прокторінгу стала надзвичайно актуальною в 2020 році в УАУК.
Після вивчення досвіду іноземних колег [19]–[20] стало зрозуміло, що найкращим
рішенням може стати використання саме функції прокторінгу, яка допомагає
організаціям дистанційно контролювати тестування учасників під час онлайн
екзаменів. Рішення з прокторінгу дозволяють адміністраторам освітньої платформи
створити безпечне середовище для проведення екзаменів викладачами, стримуючи та
попереджаючи випадки академічної недоброчесності з боку здобувачів освіти [21].
Основні інструменти, які при цьому використовуються, – перевірка особи учасника
екзамену, блокування додаткових веббраузерів, відслідковування поведінки студента.
Такі програми дозволяють студентам складати екзамени вдома, використовуючи власні
комп’ютери. Серед найкращих світових прокторінгових платформ відомі Talview,
Disamina, RPNow [22]. Проте на базі університету тестувалася саме українська
розробка.
Проведення контрольованого самостійного навчання або прокторінгу з системою
EyePass передбачає дистанційний доступ до курсів, завдань іспитів або тестів з
ноутбуків чи персональних комп’ютерів, обладнаних вебкамерами. Система за
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допомогою алгоритмів комп’ютерного зору (computer vision) та розпізнавання
поведінкових патернів аналізує поведінку користувача.
Особливістю системи EyePass є те, що її основне завдання – не ідентифікація
особистості, а робота виключно з рухом зіниць під час складання екзамену (рис.9).

Рис. 9. Положення користувача перед камерою для розпізнавання його фокусу уваги за
напрямком погляду
Як видно з рисунка 9, фокусування програми відбувається на двох білих точках –
очах студента. Панель EyePass демонструє модель проєкції очей без демонстрації
всього обличчя, тому дуже важливим стає виконання специфічних вимог, які потрібно
враховувати для отримання якісних результатів прокторінгу в системі EyePass:
1) якісне освітлення,
2) відкрите обличчя,
3) окуляри з прозорими лінзами;
4) заборона виходу за межі монітору,
5) спрямованість камери лише на обличчя.
Задля реалізації всього опціоналу EyePass кожен студент перед тестом проходить
калібровку погляду (рис. 10).

а)

б)

Рис. 10. Налаштування калібрування системи EyePass у середовищі Moodle
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На рис. 10а зелений колір індикатора сигналізує, що система реєструє наявність
користувача перед екраном. У разі втрати фіксування обличчя в межах дозволеної
траєкторії (коли користувач відвертається) колір індикатора змінюється на червоний
(рис.10б) і в додатковому меню з’являється попередження «can’t see your face». У меню
модуля EyePass є доступ до функцій калібровки та демонстрації проєкції руху очей
екраном.
Система EyePass, орієнтуючись на першочергові візуальні орієнтири в
калібруванні, у подальшому звертає увагу на порушення, що виникають під час
складання тесту:
1) відведення погляду вбік, де може знаходитись додаткова література;
2) покидання робочого місця під час тесту;
3) переміщення особи в кімнаті;
4) закривання обличчя долонями або сторонніми предметами та інші невластиві
дії під час екзамену.
Новизна запропонованого підходу EyePass полягає в тому, що система дозволяє
аналізувати поведінку під час прокторінгу без запису відеопотоку. Достатньо тільки
обробки координат положення обличчя й очей, в ідеальному варіанті, коли система не
виявляє жодного епізоду підозрілої поведінки, проходження іспитів і тестів можливо
взагалі без запису відео. Такий підхід суттєво знижує навантаження на системи обміну і
зберігання даних і, що дуже важливо, зменшує тривогу студентів щодо надання
доступу до відео з їх помешкань і тих, що за ними стежать.
В Українсько-американському університеті Конкордія систему ЕуеPass було
інтегровано у вже розгорнуте Moodle-середовище, тобто вона виступила додатковим
налаштування для проведення екзаменів. Для оцінки якості знань студентів
використовувався стандартний модуль ‘quiz’, який містив питання з вибором
правильної відповіді, а також питання відкритого характеру, які вимагають розгорнутої
відповіді.
Основним інструментом, що використовує EyePass для процедури прокторінгу, є
камера студента. Для всіх спроб виконання студентами тестів записувалися відео з
їхніх вебкамер. У такий спосіб можна було відстежувати дії студентів упродовж
складання екзамену. Також для автоматичного аналізу відеозаписів використовувались
алгоритми машинного зору та машинного навчання. Для їх коректної роботи кожен
студент перед складанням іспиту проходив процес калібровки погляду. За допомогою
цього підготовчого етапу система навчалася за картинкою з вебкамери передбачати
проєкцію погляду на площину екрана.
Також було додано можливість відстежувати фокус уваги на елементах
інтерфейсу Moodle, щоб аналізувати поведінку роботи з системою за допомогою
пристроїв введення інформації і відстежувати моменти, коли студент намагався
використовувати сторонні джерела для пошуку відповіді на запитання. Для
розгорнутих питань було вимкнуто можливість копіювання та вставляння інформації в
поле для вводу тексту.
За результатами екзаменів у весняному та осінньому семестрах 2020 року були
підготовлені звіти системи EyePass. Приклад одного з них наведено на рисунку 11.
Як видно з рисунка 11, звіт системи EyePass містить:
1) поведінковий аналіз (behavioral analysis) відповідей на тестові питання, у якому
зазначався час, який студент витрачав на ознайомлення з питанням, та час, що студент
витрачав на вибір відповіді;
2) відеозапис з вебкамери студента;
3) шкалу часу з проміжками, коли студент мав підозрілу активність (flag of
suspicious behavior):
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– моменти, коли студент відводив погляд з монітора комп’ютера, втрачав фокус
на елементах інтерфейсу сайту (no gaze);
– переходив на інші джерела інформації (escaped);
4) загальний час тестування, відсоток часу, коли увага студента була на тесті (%
focused), та відсоток часу, коли студент не дивився на екран (% away), у блоці оцінки
загальної активності (Activity progress bar).

Рис. 11. Приклад звіту в системі EyePass
У результаті використання системи Eyepass викладач отримував дані у зведеному
звіті про поведінку студентів, необхідні для прийняття рішення про зарахування
результатів. Викладач міг на основі комплексу ознак (час роботи, кількість фактичних
порушень, кількість епізодів підозрілої поведінки) скласти комплексне уявлення про
весь процес виконання завдання.
До експерименту були залучені студенти та викладачі з освітніх компонентів:
«Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Міжнародний бізнес», «Основи менеджменту»,
«Мікроекономіка», «Макроекономіка» (табл. 2, 3). Загальна кількість учасників 842
особи, з них 435 студентів у 2019-2020 навчальному році та 407 – у 2020-2021
навчальному році.
Експеримент проводили на основі освітніх компонентів із спеціальностей
«Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» з
максимальною кількістю студентів. До уваги бралися предмети, де упродовж довгого
терміну часу викладають ті ж самі викладачі. Такі предмети як «Мікроекономіка» та
«Макроекоміка» порівнюються в різних роках з однаковим методичним підходом, що
використовується викладачем під час своїх занять та не має похибки на суб’єктивні
відмінності при розрахунку коефіцієнта успішності.
Для розрахунку брали оцінки, які засвідчують успішне складання предмета
(враховувались оцінки за шкалою ESTC – «A», «B», «С», «D», «E»). Оцінки «F», «FX»
не брались до уваги.
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Для розрахунку абсолютної успішності до уваги брались оцінки «A», «B», «С» за
шкалою ESTC
Таблиця 2
Результати успішності студентів під час навчання з предметів, що досліджувались
у 2019-2020 навчальному році

Предмет
Бухгалтерський
облік
2 Фінанси
Міжнародний
3
бізнес
Основи
4 менеджменту
5 Мікроекономіка
Загальна кількість
студентів у
дослідженні
1

Успішно Абсолютна
Кількість Отримали Отримали Отримали
склали
успішність
студентів «А»
«В»-«С»
«D»-«E»
(%)
(%)
112

50

28

13

81

70

25

18

3

2

92

84

51

5

17

22

86

43

107

34

39

23

90

68

140

13

41

52

76

39

435

120

128

112

83

57

Джерело: авторська розробка
Як можемо побачити з таблиці 2, успішно навчались ¾ від загальної кількості
студентів. Щодо оцінок «добре» та «відмінно» (абсолютна успішність), то в середньому
53% студента мали гарні результати навчання.
Після введення системи контролю від EyePass показники змінилися (табл.3).
Частина предметів мали від’ємний коефіцієнт порівняно з попереднім роком. Студенти
мали меншу можливість проводити недоброчесну діяльність, отримали нижчі
результати, а система якісно спрацювала та унеможливила виникнення порушень
академічної доброчесності.
Таблиця 3
Результати успішності студентів під час навчання з предметів, що досліджувались
у 2020-2021 навчальному році
Склали на АС (%)

5 Макроекономіка
Загальна кількість
студентів в
дослідженні

Успішно
склали (%)

4

Отримали
«D»-«E»

3

Отримали
«В»-«С»

2

Бухгалтерський
облік
Фінанси
Міжнародний
бізнес
Основи
менеджменту

Отримали
«А»

1

Кількість
студентів

Предмет

Зміни в
абсолютній
успішності
порівняно
з 20192020 н.р.

Порівняння
з
успішністю
в 20192020н.р.

101

6

23

32

60

29

-26

-59

55

13

26

10

89

71

-3

-16

33

8

10

11

88

55

2

26

123

16

57

23

78

59

-13

-13

95

10

26

37

77

38

1

-2

407

53

142

113

76

48

-9

-16

Джерело: авторська розробка
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З таблиці 3 видно, що оцінки з освітніх компонент «Бухгалтерський облік»,
«Фінанси», «Основи менеджмент» погіршилися, а коефіцієнти успішності мали
негативне значення. Кількість оцінок абсолютної успішності в деяких випадках вони
зменшилися вполовину (рис.12).

Рис.12. Порівняння абсолютної успішності студентів у 2019-2020 н.р. та 2020-2021
н.р. з досліджуваних предметів
Даний експеримент також виявив, що при використанні системи EyePass
оцінювання стає більш об’єктивним та унеможливлює виникнення суб’єктивних
оцінок, що можуть значно вплинути на кінцевий результат. Так, наприклад, зміна
коефіцієнта з предметів «Макроекономіка/Мікроекономіка», «Міжнародний бізнес» у
позитивний бік свідчить про високі вимоги викладача до студентів, наявність
необхідних навчально-методичних матеріалів, ретельний відбір викладачами завдань
для контрольних робіт та якісну підготовку тестів. У такий спосіб студенти отримують
високоякісні знання під час навчання. Проте на такі предмети, як «Бухгалтерський
облік», «Фінанси», «Основи менеджменту», варто звернути більшу увагу та збільшити
вимоги до студентів.
Система підтвердила, що самостійна робота студентів, проведення контрольних
заходів для великої кількості студентів в онлайн режимі без залучення додаткових
членів комісій є її прерогативою. Такі підходи значно полегшують роль кожного
викладача як під час вивчення предмета, так і під час складання екзаменів.
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розробка нового підходу й експериментальна перевірка ефективності його
застосування підтвердили, по-перше, можливість викладачам у режимі онлайн
контролювати процес самостійного навчання, тестування й складання іспитів
студентами за місцем їх знаходження; по-друге, спостерігати за процесом самостійного
виконання робіт великої кількості студентів (слухачів) з використанням функції
прокторінгу. Також використання системи програмного комплексу ЕуеPass засвідчило
суттєве покращення самостійної роботи студентів в онлайн режимі, сприяло їх
сумлінному навчанню, академічній доброчесності і виявленню корпоративної етики
Серед важливих аспектів новітньої онлайн освіти є необхідність гарантувати, що
результати онлайн навчання студентів і стандарти якості освіти не будуть
скомпрометовані. ЗВО повинні будуть залучати усі зацікавлені сторони і консультуватися
з ними в тонкому балансі інженерно-технічних можливостей, фінансових витрат і
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громадської охорони здоров’я, які переплітаються із завданнями освіти, створенням знань і
служінням суспільству. ЗВО повинні бути готові до важкого шляху вперед після пандемії,
коли їх рішення будуть формувати й направляти майбутнє студентів.
Підсумовуючи досвід співпраці Українсько-американського університету
Конкордія з системою EyePass, варто наголосити на таких елементах:
1. Система EyePass є інноваційною у вищій школі та може кардинально змінити
підходи до складання екзаменів.
2. Інструменти та засоби, які застосовуються в системі, сприяють покращенню
показників доброчесності.
3. Система надає можливість автоматизувати складання іспитів та потокові сесії.
4. З кожного екзамену є відеозаписи із зазначеними порушеннями в певний час,
що полегшує наведення аргументацій під час апелювання результатів екзамену.
5. Викладачу немає необхідності бути присутнім під час складання іспиту.
6. У процесі використання можливостей системи EyePass виникли деякі додаткові
питання, які швидко вирішувалися. Наприклад:
6.1. Необхідно заздалегідь ознайомити викладачів і студентів з особливостями
прокторінгу, визначити порогові характеристики порушень прокторінгу, які є
прийнятними для зарахування результатів. Таке рішення залежить від адміністрації
закладу освіти та власне параметрів і вимог конкретного іспиту або тесту.
6.2. Норми прокторінгу повинні бути внесені в нормативні документи закладу.
6.3. Студенти повинні бути ознайомлені з вимогами для прокторінгу до
початку екзамену.
6.4. Важливим питанням є підготовка студентів до складання екзамену з
прокторінгом. В Українсько-американському університеті Конкордія перед
тестуванням або іспитами студенти проходили попереднє ознайомлення з
системою, отримували доступи до тестових екзаменів та відеоінструкцію.
6.5. Під час першого тестового екзамену із залученням системи EyePass варто
використовувати гарячу лінію для підтримки студентів (налаштування камер,
ввімкнення калібровки, можливості використання прокторінгу на окремих
гаджетах).
У цілому експеримент має позитивні результати, тому планується розширення
функціоналу системи EyePass, адже жодна існуюча система автоматичного прокторінгу
не може забезпечити 100% захист від недоброчинної поведінки. Основна мета таких
систем насамперед спрямована на створення умов, у яких вигадування шляхів
недоброчесного навчання втрачає сенс і студентам легше спрямувати ці зусилля на
якісне ознайомлення з лекційними, тестовими матеріалами при підготовці до екзаменів.
У подальшому було б доцільно більше уваги приділити розробці автоматизованих
програмно-апаратних комплексів, що сприяють більш поглибленому та інтерактивному
вивченню матеріалів студентами із застосуванням Learning функціоналу або навіть
штучного інтелекту, сприяння чесній і правдивій самостійній роботі в системі онлайн, з
одного боку, і впровадженню новітніх ІКТ з унеможливлення порушення принципів моралі,
доброчесності та академічної порядності, а саме: обману, списуванню, плагіату тощо.
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Аннотация. В условиях дистанционного обучения становится важной качественная онлайн
работа как преподавателей, так и студентов. Отдельного внимания заслуживает онлайнконтроль самостоятельной работы студентов, влияющий на результаты проверки знаний
при выполнении тестов, практических работ и сдачи финальных экзаменов. Интеграция в
образовательный процесс специальных средств и настроек, разработка новых программ,
которые интегрируются в существующие образовательные платформы, позволяют
преподавателям оценить уровень самостоятельной подготовки студентов по пройденному
материалу, а также побуждают студентов к академической добропорядочности в процессе
их онлайн-обучения по месту физического нахождения. В работе рассматриваются
разработка и использование оригинального подхода Украинско-американского
университета Конкордия к проведению онлайн преподавания во время вызванной
коронавирусной инфекцией (COVID-19) мировой пандемии с использованием онлайнинструментов, необходимых для обучения, преподавания и мониторинга удаленного
процесса передачи знаний и их оценки. В статье предложены выводы по
экспериментальной проверке эффективности применения этого подхода с использованием
избранных онлайн-инструментов, позволяющих преподавателям в онлайн-режиме, вопервых, контролировать процесс тестирования и сдачи экзаменов студентами по месту их
физического нахождения, а, во-вторых, следить за процессом самостоятельного выполнения
работ большого количества студентов (слушателей) с использованием функции
прокторинга. Экспериментальное испытание разработки выполнено на основе внедрения
технического подхода «два гаджета» в инновационной технологии отслеживания
электронного обучения с использованием программного комплекса ЕуеPass. Авторы
использовали указанный комплекс во время онлайн-обучения студентов и
экспериментально подтвердили возможность обеспечения процедуры онлайн-тестирования
лиц с помощью электронных инструментов, позволяющих осуществлять мониторинг
удаленного процесса оценки с использованием телематических ресурсов. Учебный
комплекс может быть применен во время виртуального обучения в высших и средних
учебных заведениях, а также в процессе повышения профессиональных знаний.
Ключевые слова: онлайн-образование; дистанционное обучение; онлайн-мониторинг
процесса удаленной оценки знаний; прокторинг; комплекс ЕуеPass.
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Abstract. In the conditions of distance learning, high-quality online work for both instructors and
students become crucial. Simultaneously, the importance of methods and tools of online control of
students' independent work increasing essentially, due to it affect the results of knowledge testing
during tests, practical work, and passing the final exams. Numerous approaches allow instructors to
assess the level of student independent training from the learned material and encourage students to
academic honesty and ethics in this new situation, including integration of specific tools and settings
into the educational process, and development of new programs integrated into existing educational
platforms. The paper represents the original approach to the development and implementation of the
set of online tools needed for training, learning, and monitor the remote process of evaluation based
on Ukrainian-American Concordia University experiences generalization and systematization.
Developed approaches based on experimental verification of their effectiveness, allow instructors to
control the process of testing and passing exams of students at their physical location, as well as to
monitor the process of independent work of a large number of students (listeners) with the help of
proctoring function. The research was performed based on the introduction of the technical approach
"two gadgets" – the innovative technology for tracking e-learning using the software package
EyePass. The University used this approach during the online training of students and experimentally
confirmed the possibility of providing an online testing procedure using electronic tools to monitor
the remote assessment process using telematics resources. The considered educational complex can
be applied during virtual training both in higher and secondary educational institutions and in course
increase of professional knowledge, etc.
Keywords: online education; distance learning; online monitoring of the remote knowledge
assessment process; proctoring; ЕуеPass complex.
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