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технологий на психику и соматику человека 
[3,4] позволяет сделать вывод о том, что 
современные информационные технологии 
могут представлять реальную угрозу для 
здоровья человека. 

При неконтролируемом использовании 
информационных технологий создаются 
весьма благоприятные условия для форми-
рования особой психической зависимости. 
Эта зависимость по своему проявлению 
сходна с уже известными формами адди-
тивного поведения. Такое одержимое пове-
дение стало настоящей проблемой в неко-
торых студенческих городках развитых 
стран, где персонал вынужден насильно от-
ключать компьютеры у информационно 
зависимых студентов, использующих интер-
нет-технологии более 18 часов в сутки. В 
этой связи примечательно высказывание 
профессора психологии Питтсбургского 
университета Кимберли Янг: «Зависимость 
от Интернета можно сравнить с употреб-
лением наркотиков. Это, скорее всего, на-
поминает патологический азарт. В этом 
состоянии человек теряет контроль над сво-
ими действиями». Преступления, соверша-
емые на почве наркотической зависимости 
от информационных технологий, происхо-
дят также в России, Украине и других стра-
нах СНГ. 

Из перечисленных фактов совершенно 
не следует необходимость запрета исполь-
зования современных информационных 
технологий в образовании и ограничения 
развития дистанционного образования. 
Важно знать, что современные информа-
ционные технологии, безусловно, влияют на 
человека. Поэтому разработку компьютери-
зированных систем образования, в част-
ности, обучающих и контролирующих про-
грамм, важно вести не только с дидак-
тических позиций, но и с учетом возмож-

ных психологических последствий инфор-
мационных педагогических технологий. 

Приведенные факты настоятельно 
требует коррекции методов и форм пре-
подавания цикла компьютерных дисциплин 
в вузах, а в средних школах – коррекции 
программ по информатике. Необходима 
целенаправленная разъяснительная работа 
по предотвращению преступлений в об-
ласти информационных технологий, и та-
кую работу особенно интенсивно необ-
ходимо проводить среди молодежи на ос-
нове ознакомления с соответствующими 
нормативно-правовыми документами. 
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Методичні основи дистанційного тестування знань засобами FTN-технологій 

Денисюк В.А. (КФ АКБ “Приватбанк”, м.Кривий Ріг) 
Семеріков С.О., канд. пед. наук, доц., Теплицький І.О., канд. пед. наук, доц. (КДПУ, м.Кривий Ріг) 

Статтю присвячено актуальній темі – реалізації дистанційного навчання в умовах обмеженості 
використовуваних технічний засобів. Розглядається авторська система дистанційного тестування знань, 
побудована на основі протоколів некомерційної мережі електронної пошти FidoNet. 

Мережні технології є основою побу-
дови систем збереження, обробки і пред-
ставлення інформації. Архітектура «клієнт-

сервер», реалізована спочатку в системах 
розподіленої обробки інформації, знаходить 
усе більш широке застосування. Її реалі-
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зація в навчанні – дистанційна освіта – за-
раз є однією з найбільш затребуваних освіт-
ніх технологій, спрямованої на такі кате-
горії осіб, що мають гостру потребу в освіт-
ніх послугах, але не можуть одержати їх 
традиційним способом у рамках сформо-
ваної освітньої системи. Це, зокрема, 
 особи будь-якого віку, що проживають 

у віддалених регіонах країни; 
 фахівці, що мають освіту і бажають 

придбати нові знання чи отримати 
другу освіту; 

 особи, що готуються до вступу в вузи; 
 студенти, що прагнуть паралельно 

одержати другу освіту; 
 особи, специфіка роботи яких не доз-

воляє учитися в ритмі діючих освітніх 
технологій; 

 особи, що мають медичні обмеження 
для одержання регулярної освіти в ста-
ціонарних умовах [1]. 
Але, як відомо, ніхто не повинний бу-

ти позбавлений можливості навчатися че-
рез бідність, географічну чи тимчасову ізо-
льованість, соціальну незахищеність чи не-
можливість відвідувати освітні установи в 
силу фізичних вад чи зайнятості вироб-
ничими й особистими справами. 

Вихід полягає в пошуку нових форм 
освіти. Однією з них є дистанційна освіта – 
система, у якій реалізується процес дистан-
ційного навчання, досягнення і підтвер-
дження тим, кого навчають, визначеного 
освітнього цензу, що стає основою його 
подальшої творчої і (чи) трудової діяльності. 

Дистанційне навчання (ДН) – це фор-
ма навчання, що базується на використанні 
нових інформаційних технологій, що вклю-
чають телекомунікаційні і традиційні тех-
нології, які, у свою чергу, створюють умови 
вільного вибору освітніх дисциплін, що від-
повідають стандартам, а також діалогового 
обміну з викладачем. При цьому процес 
навчання не залежить від розташування 
того, кого навчають, у просторі і в часі [2]. 

Сучасні телекомунікаційні технології 
підтримки ДН базуються, як правило, на 
протоколах мережі Internet [3]. Проте ко-
мерціалізованість цієї мережі і поки що ви-
сока вартість її послуг для системи освіти 
вимагають пошуку альтернативних про-
грамно-апаратних рішень реалізації систе-
ми ДН. 

Так, існують системи електронної 
пошти, що базуються на основі некомер-
ційної мережі FidoNet [4]. Системи на основі 
FTN-протоколу використовуються з 1984 
року і добре зарекомендували себе в кра-
їнах Західної Європи, США, колишнього 
СРСР. В той же час засоби електронної 

пошти не достатньо інтерактивні для цілей 
ДН, що вимагає пошуку адекватних форм 
їх використання. 

Мережа FidoNet була заснована 20 
років тому Томом Дженнінгсом. Сьогодні в 
глобальну некомерційну комп’ютерну мере-
жу FidoNet входить більше сорока тисяч 
вузлів, більше половини з яких належать до 
другої зони (країни Євpопи і колишнього 
СРСР). Більш ніж 6,5 тисяч з них зна-
ходиться на території Росії, України, Біло-
русії і країн Балтії (регіони 45–51). До кож-
ного вузла (станції мережі) підключено від 
десяти до ста (у середньому – 20–25) постій-
них користувачів, які називаються “пой-
нтами”, так що загальна кількість людей по 
усьому світі, підключених сьогодні до 
FidoNet, вимірюється вже сотнями тисяч. 
Крім некомерційної системи електронної 
пошти (“netmail”), зв’язаної з Internet через 
спеціальні шлюзи (“gates”), основною фор-
мою існування мережі FidoNet є так звані 
“Echo-конференції”. Користувачам мережі 
Internet знайомі поняття “newsgroup” (ма-
сив оголошень і повідомлень в Internet ви-
значеної тематики) і “chat” (“розмова” де-
кількох співрозмовників через Internet у ре-
альному часі). Echo-конференція Fido поєд-
нує в собі переваги обох цих видів вірту-
ального спілкування. Учасник Echo-конфе-
ренції може спілкуватися одночасно з од-
ним, з декількома чи з всіма іншими її 
учасниками. 

На базі протоколів мережі Fidonet 
(FTN-протоколів) можна побудувати будь-
яку кількість FTN-мереж. Простота орга-
нізації, мінімум технічних і програмних за-
собів, необхідних для створення і функці-
онування таких мереж, невисока вартість 
зробили їх дуже популярними в усьому 
світі. FTN-мережі можуть застосовуватися 
практично де завгодно з усілякими цілями. 
Найбільш великою з них є власне мережа 
FidoNet – всесвітня аматорська некомерцій-
на мережа, що стала родоначальником усіх 
FTN-мереж, однак, практично кожний має 
можливість створити свою FTN-мережу для 
власних потреб. Це може бути мережа, що 
поєднує підрозділи і філії великого підпри-
ємства чи концерну, мережа, призначена 
для обміну інформацією між розробниками 
і користувачами програмних засобів – сфе-
ри використання подібних мереж можуть 
бути найрізноманітнішими. 

Основною відмінною рисою Internet 
технології є робота мережі в on-line режимі. 
Запити, що приходять від робочих станцій, 
обробляються безпосередньо в момент їх-
нього одержання, і відразу ж забезпечу-
ється доступ до запитаних ресурсів. Іншими 
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словами, якщо був зроблений запит файлу 
із сервера, що знаходиться в Америці, то 
для одержання цього файлу необхідно, щоб 
у даний момент був забезпечений доступ 
через відповідний канал зв’язку до всіх 
транзитних серверів. Звідси видно, що всі 
сервери й інші мережні ресурси повинні 
працювати в реальному часі. 

У FTN-технологіях online обмежений, і 
працює тільки при файлових запитах. При 
одержанні файлового запиту сервер у цьому 
ж сеансі зв’язку відправляє запитаний 
файл. У всіх інших сервісах FTN-технологій 
забезпечує тільки offline доступ. Користувач 
зв’язується із сервером, відправляє нову і 
забирає стару пошту, а сервер вже після 
завершення сеансу зв’язку визначає, коли і 
яким шляхом відправити нову пошту адре-
сату. 

Ще одна відмінна риса цих двох тех-
нологій: це простота і компактність про-
грамного забезпечення в FTN-технологіях. 
Мінімальний набір програм для роботи:  
T-Mail, Partoss, GoldEd працюють на будь-
яких платформах і дозволяють працювати 
як у клієнтському, так і в серверному 
режимах. 

Враховуючи некомерційність систем, 
побудованих на принципах FTN-технологій, 
гнучкість структури та присутність в рам-
ках такої мережі багатьох можливостей тех-
нологій, присутніх мережам, побудованим 
на принципам Internet, групою працівників 
криворізьких вузів була створена освітня 
мережа EduNet, що на некомерційний осно-
вi поєднує мiж собою викладачiв, студентiв, 
учнiв. Позитивною якістю цієї мережі є 
можливість одночасного поєднання робочих 
станцій, що працюють під UNIX та 
Windows, із застарілою технікою під керу-
ванням DOS. 

Побудована на FTN-стандартах, що 
застосовуються у некомерційних мережах 
електронної пошти, така мережа є невибаг-
ливою до апаратного забезпечення клієнт-

ських станцій. Створення такої некомер-
ційної мережі дає можливість розв’язати 
наступні задачі: 
 обмін інформацією (в тому числі у ре-

жимі електронної пошти) між суб’єк-
тами освітньої діяльності; 

 доступ клієнтів мережі до ресурсів Ін-
тернет засобами електронної пошти; 

 поширення програм, нормативних до-
кументів тощо; 

 отримання інформації за обраною те-
матикою та на замовлення. 
Саме ця мережа була обрана нами для 

проведення експерименту з дистанційного 
тестування знань. 

На нашу думку, доцільним є засто-
сування FTN-технологій для організації ав-
томатизованого дистанційного тестування 
знань, тому основною метою нашого дослід-
ження стало дослідження можливостей 
FTN-мереж з організації дистанційного нав-
чання та розробка програмно-методичного 
забезпечення для підтримки дистанційного 
тестування. 

Для організації дистанційного навчан-
ня у FTN-мережах необхідно спеціальне 
програмне забезпечення, яке виконуватиме 
такі функції: 
1. Обробка запитів на навчальний мате-

ріал. 
2. Обробка запитів на тестування. 
3. Ведення бази даних осіб, що тестуються. 
4. Загальний звіт по виконаним тестам. 

Розглянемо кожну з функцій програми 
окремо. 

 
1. Обробка запитів на навчальний 

матеріал. 
Запити надходять електронною пош-

тою та зберігаються у Netmail-арії доти, 
доки вони не будуть оброблені програмою. 

Програма має файл конфігурації, 
який аналізується при її запуску. Він міс-
тить такі параметри. 

 
Address 2:4642/7.101 ; службова адреса, на яку надходять запити 
Name Tester ; можливі імена, на які надходять запити 
Name Server ; 
Name Teacher ; 
Name … ; 
DirNetMail Smth ; ім’я нетмейл-директорії 
Log Smth.log ; ім’я файлу статистики 
Base SmthDir ; ім’я каталогу, в якому зберігаються 

; навчальні матеріали та тестові завдання 
PersonBase SmthDir ; ім’я каталогу, де зберігається база даних осіб 

 
Запити, що надходять на визначену 

адресу та одне з вказаних імен, оброб-
ляються таким чином: 

1. Заголовок та текст листа записуються у 
лог-файл. 

2. Якщо поле теми листа не порожнє, роз-
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бираємо його разом з текстом, інакше – 
лише текст. 

У режимі обробки запитів програма 
розуміє такі команди: 

%help – подати допомогу, 
%list – подати список навчальних та 

тестових матеріалів, 
%get файл – надіслати файл із зада-

ним ім’ям. 
Крім запрошених матеріалів, у від-

повідь відправляється реакція програми з 
розбором помилок. Наприклад: 

From: Tester 2:4642/7.101 
To: Vassa Pitkin 2:50/128 
Subj: Відповідь                              
>> %help 
     надіслано файл help.txt 
>> %abc 
     команду не розпізнано 
>> %get 
     не вказано ім’я файлу 
>> %get c:\pagefile.sys 
     файл відсутній у базі 
>>---Editor 3.0.1 
     кінець листа 
Запит закінчується або “---“ або кін-

цем тексту. Якщо не вдалося виконати жод-
ної команди або команди відсутні, у від-
повідь надсилається файл допомоги. 

Навчальні матеріали зберігаються у 
каталозі, заданому ім’ям у змінній Base. 
Структура каталогу: 

файл.txt – файл з навчальним матері-
алом; 

файл.tst – файл з тестовими завдан-
нями. 

У першому рядку файл.txt міститься 
його опис. Наприклад, для zadachi.txt: 

zadachi.txt Розв’язування текстових 
задач (Алгебра – 7). 

По команді %list у базі шукаються 
файли за маскою *.txt, з першого рядку їх 
вилучаються описи та з них формується 
список, що висилається у відповідь на за-
пит. 

2. Обробка запитів на тесту-
вання. 

Для кожного навчального фрагменту є 
свій тест (файл.txt  файл.tst), тому для 
запиту тесту вводиться ще одна команда 

%test файл  надіслати файл із тес-
товими завданнями. 

Структура файлу.tst 
1 рядок кількість тестів 
2 рядок завдання 1 тесту 
3 рядок кількість варіантів відповідей 
4 рядок варіант 1 
5 рядок варіант 2 
6 рядок варіант 3 
7 рядок     номери правильних відповідей 
8 рядок завдання 2 тесту 

 
Приклад файлу: 
15 
Виразити 5* у радiанах(* - градуси): 
3 
pi/72 
pi/18 
pi/36 
3 
pi/18=... 
3 
5* 
10* 
15* 
2 
Яка з рівностей неправильна? 
3 
sin(pi)=0 
cos(pi/2)=0 
ctg(3pi/2)=1 
3 
Яка з нерівностей правильна? 
3 
sin(0.3pi)>0 
cos 290*<0 
tg(1.2pi)<0 
1 
... 
У відповідь на команду %test над-

силається лист такої структури: 
 

From:  Tester      2:4642/7.101 
To:  Vassa Pitkin     2:50/128 
Subj:  деякий унікальний код (8 цифро букв)             
Тест з теми “…” (Тема з файлу файл.txt) 
Тест 1 
Питання 
[ ] Відповідь-1 
[ ] Відповідь-2 
[ ] Відповідь-3 
[ ] Відповідь-4 
[ ] Відповідь-5 
Тест 2 
Питання 
[ ] … 
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Задачею тестованого є відповісти на 
цей лист, повністю процитувавши його та 
поставивши там, де потрібно, букву Х (х): 

[X] [x] 
При надходженні листа на ім’я та ад-

ресу програми аналізується поле Subject – 
теми листа. Якщо це поле не порожнє, то в 
ньому може бути один з діючих кодів. Якщо 
в полі теми не діючий код, то лист вва-
жається звичайним запитом до програми. 
Якщо в полі теми діючий код, виконується 
аналіз змісту листа як відповіді на тестове 
завдання. 

Строк дії коду – це максимальний тер-
мін після відправки тесту, через який по-
винна надійти відповідь (наприклад, 1 мі-
сяць). Якщо через цей термін часу відповідь 
не надійшла, усі дані, пов’язані з даним тес-
том, знищуються. 

Коли надходить запит на тестування, 
створюється файл з унікальним ім’ям, в 
який заносяться наступні дані: 
1. Ім’я того, хто подав запит. 
2. Адреса запитувача. 
3. Ім’я файлу з тестом. 

Дата та час надходження запиту не 
вказуються, а визначаються за часом ство-
рення файлу. 

Після аналізу змісту відповіді тесто-
ваного та виділення вірних/невірних від-
повідей йому надсилаються результати тес-
тування, які також заносяться у базу даних 
осіб, що тестуються. 

 
3. Ведення бази даних осіб, що тес-

туються. 
База даних – це каталог, у якому зна-

ходяться файли, що ідентифікують корис-
тувачів. Для унікальності імені файлу до-
цільно використовувати повну адресу у ви-
гляді  

2.4642.7.35.db 
Якщо запит надходить з вузлової ад-

реси, у передостанньому полі записується 0. 
У кожному такому файлі зберігається 

змінна кількість полів вигляду 
Ім’я_файлу.tst %вірних відповідей 
Поля – фіксованої довжини. Якщо осо-

ба тестується повторно за одним й тим са-
мим тестом, новий результат також зано-
ситься в базу. 

Додаткова до програми утиліта гене-
рування статистики може виконувати такі 
запити до бази: 

а) генерування списку тестованих із 
визначенням середнього результату за всіма 
тестами; 

б) генерування списку осіб, що прой-
шли заданий тест (з результатами); 

в) атестат особи (перелік виконаних 
тестів та результатів). 

При аналізі результатів тесту відповідь 
надсилається у вигляді: 

Умова. 
Обрана відповідь № … – текст від-

повіді. 
Відповідь обрана вірно (невірно). 
… 
Всього виконано … завдань з …, 

якість виконання тесту - …%. 
Останній параметр – відношення 

виконаних завдань до загальної кількості, 
помножене на 100%. 

 
4. Загальний звіт по виконаним 

тестам. 
По запиту %result генерується атестат 

особи (див. 3в), якщо вона проходила хоча б 
один тест, або відповідь про неможливість 
виконання запиту у зв’язку з відсутністю 
виконаних завдань. 

З метою визначення ефективності 
розробленої методики дистанційного тес-
тування знань засобами FTN-технологій на-
ми проводився педагогічний експеримент, 
під час якого було створено спеціалізоване 
програмне забезпечення для організації 
дистанційного навчання та тестування в 
FTN-мережах – програму TEACHERW, що 
поєднує можливості FAQ-сервера та нет-
мейл-менеджера. 

В ході експерименту було виконана 
апробація створеної програми на станціях 
мережі FidoNet (м.Кривий Ріг – 2:4642/7, 
м.Челябінськ – 2:5010/146) та її поширення 
по файловій конференції AFTNMISC. Вра-
ховуючи універсальність розробленого про-
грамного забезпечення, для апробації було 
підготований матеріал двома мовами – ук-
раїнською та російською. 

На кожному етапі експерименту аналі-
зувалися одержані результати, вносилися 
відповідні корективи, програма доробляла-
ся у відповідності до зауважень корис-
тувачів, що зумовило її випуск наприкінці 
березня 2002 р. під ліцензією GPL [5]. 

Дистанційна природа формуючого ек-
сперименту зумовила неможливість кількіс-
ного порівняння результати експеримен-
тального дистанційного викладання з тра-
диційним, а, отже, і виконати кореляційний 
аналіз показників результативності навчан-
ня. Проте для підтвердження гіпотези до-
слідження отриманих якісних результатів 
виявилось цілком достатньо: аналіз резуль-
татів експерименту свідчить про доціль-
ність використання FTN-мереж для органі-
зації дистанційного тестування знань, а, 
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отже, і про ефективність розробленої мето-
дики. 
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Пропедевтика метода наименьших квадратов в курсе  
«Компьютерные технологии в научных исследованиях» 

Леонова Н.А., Моисеенко Н.В., Семериков С.А. канд. пед. наук, доц. 
(КГПУ, г.Кривой Рог) 

В статье предложена методика ознакомления студентов-первокурсников с аппроксимацией по методу 
наименьших квадратов, используемая при чтении курсов «Методы машинных вычислений» и «Компьютерные 
технологии в научных исследованиях» в Криворожском государственном педагогическом университете. 

В Криворожском педуниверситете на I 
курсе физико-математического факультета 
читается дисциплина «Компьютерные тех-
нологии в научных исследованиях», цель ко-
торой – научить студентов применять воз-
можности современных компьютерных тех-
нологий при написании курсовых и дип-
ломных работ, статистической обработке 
данных, графической интерпретации ре-
зультатов эксперимента и т.п. 

Одним из основных методических за-
труднений, стоящих перед преподавателем 
при чтении этого курса, является разрыв 
между требуемыми для его поддержки 
сведениями из курсов высшей математики, 
читаемых преимущественно на II-IV курсах, 
и базовым уровнем математической под-
готовки студентов-первокурсников. 

Для преодоления этого разрыва в каж-
дую из лабораторных работ, предлагаемых 
в курсе, нами были включены пропе-
девтические сведения, позволяющие дать 
студентом представление о соответству-
ющей предметной области. В качестве базо-
вого программного средства в лаборатор-
ном практикуме по курсу используется сво-
бодно распространяемая кроссплатформен-
ная система компьютерной алгебры 
Maxima, дающая возможность специалис-
там из различных отраслей решать при-

кладные задачи, не вдаваясь в тонкости 
программирования. 

Как и любая другая система символь-
ной алгебры, Maxima умеет преобразовы-
вать и упрощать алгебраические выраже-
ния, дифференцировать и вычислять опре-
деленные и неопределенные интегралы, вы-
числять конечные и бесконечные суммы и 
произведения, решать алгебраические и 
дифференциальные уравнения и системы, а 
также разлагать функции в ряды и на-
ходить пределы. Для тех задач, которые не-
возможно решить аналитически, Maxima 
располагает большим количеством эффек-
тивных алгоритмов для проведения числен-
ных расчетов. Maxima позволяет решать 
задачи оптимизации (линейного програм-
мирования, нахождения экстремумов фун-
кций), а также задачи математической ста-
тистики. 

Методические рекомендации для каж-
дой работы состоят из трех частей: теоре-
тического материала с готовыми приме-
рами работы, системы практических зада-
ний различной степени сложности и кон-
трольных вопросов по теме занятия. Благо-
даря этому студенты могут выполнять каж-
дую работу не только во время аудиторных 
занятий, а и во время самостоятельной ра-
боты. 


