
Глобальна мережа Інтернет та електронна пошта  

- Принципи функціонування і ресурси мережі Інтернет  

- Інтерактивне спілкування 

- Дистанційне навчання 

- Навчальні середовища 

- Створення простого HTML-документа 



Дива в освіті творять 

не комп'ютери,  

а вчителі 

 
Крейг Барретт, голова ради директорів Intel 

 



Соціологічна «Теорія поколінь» - 1991 р., 

американські вчені Нейл Хоув і Вільям 

Штраус.  

Виникла на стику економіки,,демографії 

та історії. 

 

4 основні типи: «Художники» (зима), 

«Ідеалісти» (весна), «Примиренці» (літо) і 

«Активісти» (осінь). 



Роки Термін Визначні події 

1901—1924 
Найвеличніше покоління 

англ. Greatest Generation 

Перша світова війна, велика депресія, 

утворення СРСР («осінь») 

1925—1945 
Мовчазне покоління 

англ. Silent Generation 

Репресії, Голодомор, друга світова війна 

(«зима») 

1945—1964 

Бебі-бум 

англ. Baby Boom 

Generation 

Корейська війна, поява рок-музики, політ у 

космос, психологія переможців, 

післявоєнний «піднесений» період («весна») 

1964—1984 
Покоління X 

англ. Generation X 

Сексуальна революція, епоха «застою», 

«втрачене» покоління, період холодної 

війни, дефіциту («літо») 

1984—1995 

(2000) 

Покоління Y 

англ. Generation Y 

Розповсюдження персональних комп'ютерів, 

розпад СРСР, «покоління великого пальця», 

прагнення позитивних емоцій, наївність 

1995 

(2000) — 

дотепер 

Покоління Z 

Покоління I 

англ. Generation Z(I) 

Новий сплеск тероризму, розвиток систем 

зв'язку і комп'ютерних технологій, 

«покоління героїв», діти-індиго 



Ігрек  - перше покоління, у якого немає 

героїв, але є кумири. Припускаємо, що 

серед них не буде героїв. Вони стануть 

ними для інших поколінь, не дивлячись на 

те, що не завжди хочуть бути героями. 

 
Євгенія Шаміс 



•На нього вплинув розвиток технологій мережевої 

комунікації, таких як електронна пошта, служба 

коротких повідомлень, засоби миттєвих повідомлень і 

інших нових медіа-ресурсів на зразок відеохостингу 

Youtube і соціальних мереж (Livejournal, Myspace, 

Facebook, Twitter і  т.д.).  

•Одна з найважливіших особливостей психології 

комунікацій «ігреків» - багатозадачність у використанні 

засобів комунікації: вони можуть одночасно «чатати» з 

декількома людьми, читати сайт на іншу тему, стежити 

за оновленнями у Твіттері і блогах.  

•Серед них в десятки разів знижено споживання таких 

медіа, як телебачення і радіо. 



•Покоління Y не терпить тверджень типу «в нас 

робочий день з 9:00 до 18-00», оскільки чудово 

знає, що будь-яка система може бути змінена, 

тому вимагають індивідуального підходу 

 

•Сучасні молоді співробітники компаній не 

розуміють, що значить «залишити своє 

особисте життя вдома» 



«Вони віддадуть перевагу текстовому повідомленню, 

аніж розмові. Вони спілкуються в мережі – часто з 

друзями, з якими ніколи не бачилися. Вони не уявляють 

собі життя без мобільних телефонів. Вони ніколи не 

бачили світу, в якому не було високих технологій та 

тероризму. Комп'ютеру вони віддають перевагу над 

книгами і у всьому прагнуть негайних результатів. Вони 

виросли в епоху економічної депресії, і від них всі 

очікують лише одного - бути успішними. Більшість з них 

дуже швидко дорослішає, поводячись значно старше за 

свій вік.» 

Шеррі Постник-Гудвін 



•Harvard University – відеозаписи учбових матеріалів, відео-

репортажі із заходів, що відбуваються в університеті, і подій 

університетського життя, більше 50 учбових програм різної 

тематики: від мистецтва, соціальних наук і літератури - до сучасної 

історії, точних наук і математики. 

•University of California – сайт UCLA, відео-лекції з антропології, 

астрономії, хімії, біохімії, екології, природознавства, психології, 

статистики, економіки; підкасти, присвячені подіям 

університетського життя.  Проте у безкоштовному доступі - тільки 

невелика частина лекцій. 

•Університет Берклі – безкоштовні аудіо- і відео-курси з 

антропології, астрономії, біології, хімії, психології, інформатики, 

іноземних мов, економіки, географії, історії, інженерного 

проектування, електроніки, філософії, фізики, соціології та багато 

інших. 

http://athome.harvard.edu/archive
http://athome.harvard.edu/archive
http://athome.harvard.edu/archive
http://www.bruincast.ucla.edu/
http://www.bruincast.ucla.edu/
http://www.bruincast.ucla.edu/
http://www.bruincast.ucla.edu/
http://www.bruincast.ucla.edu/


•The University Channel – проект Прінстонського Університету; 

доступ до аудіо- і відео-лекцій з багатьох вишів зі всього світу. 

Основна тематика - суспільні і міжнародні стосунки. 

•University of Oxford Webcasts – мережеве віщання виступів і 

лекцій, присвячених Інтернет-журналістиці, мережевій безпеці, 

соціальним ЗМІ. 

•MIT – Массачусетський Технологічний Інститут – більше тисячі 

безкоштовних аудіо- і відео-лекцій з широкої тематики: 

астронавтика і аеронавтика, архітектура, фізична культура, біологія 

і біоінженерія, неврологія, різні галузі інженерії, хімія, іноземні мови 

і література, математика, фізика, мистецтво, містобудування і 

багато ін. 

•University of the People – онлайн-коледж з безкоштовним 

дистанційним навчанням; пропонує 4 види дипломів з бізнес-

адміністрування і комп'ютерних наук. 

 

http://uc.princeton.edu/main/index.php
http://uc.princeton.edu/main/index.php
http://uc.princeton.edu/main/index.php
http://uc.princeton.edu/main/index.php
http://uc.princeton.edu/main/index.php
http://webcast.oii.ox.ac.uk/x
http://webcast.oii.ox.ac.uk/x
http://webcast.oii.ox.ac.uk/x
http://webcast.oii.ox.ac.uk/x
http://webcast.oii.ox.ac.uk/x
http://webcast.oii.ox.ac.uk/x
http://webcast.oii.ox.ac.uk/x
http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/
http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/
http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/
https://uopforms.webox07.com/welcome.aspx
https://uopforms.webox07.com/welcome.aspx
https://uopforms.webox07.com/welcome.aspx
https://uopforms.webox07.com/welcome.aspx
https://uopforms.webox07.com/welcome.aspx
https://uopforms.webox07.com/welcome.aspx
https://uopforms.webox07.com/welcome.aspx


•Yale Divinity School – відеозаписи лекцій, дискусій, виступів і 

конференцій за минулі роки. Сайт Йельський центр з вивчення 

глобалізаційних процесів пропонує вільний доступ до відеороликів, 

підкастів  і презентацій відповідної тематики, що висвітлюють 

політичні, соціальні, екологічні та інші аспекти глобалізації. 

•Columbia University – учбові матеріали з архітектури, бізнесу і 

фінансів, культурології, соціології, педагогіки, історії, медицини, 

інформаційних технологій, літератури, права, журналістики, 

політології, релігієзнавства, природознавства тощо. 

•University of Southern Carolina – учбові матеріали з медицини: 

мікробіології, імунології, бактеріології, вірусології, паразитології, 

інфекційних захворювань. Всі матеріали доступні декількома 

мовами – англійською, португальською, іспанською, фарсі і 

частково ін. 

http://www.yale.edu/divinity/video/index.shtml
http://www.yale.edu/divinity/video/index.shtml
http://www.yale.edu/divinity/video/index.shtml
http://www.yale.edu/divinity/video/index.shtml
http://www.yale.edu/divinity/video/index.shtml
http://ci.columbia.edu/ci/index.html
http://ci.columbia.edu/ci/index.html
http://ci.columbia.edu/ci/index.html
http://ci.columbia.edu/ci/index.html
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm


1.    Віківерситет – проект Фонду «Вікімедіа», присвячений 

застосуванню вікі-технологій в електронній освіті, центр для 

створення і використання безкоштовних учбових матеріалів і 

наукової діяльності.  

2.    TED – некомерційний проект, щорічно збирає на конференціях 

в Единбурзі і Лонг-Біч видатних людей: учених, політиків, діячів 

мистецтва, бізнесменів. Для сприяння розвитку світової освіти був 

заснований спеціальний проект – «Education TED», покликаний 

зібрати і розповсюдити ідеї провідних теоретиків і кращих практиків 

освіти і навчання зі всього світу. Існують регіональні проекти TED, 

які об'єднують жителів окремих країн для обміну ідеями «у стилі 

TED».  

В Україні також діє такий проект - http://tedxkyiv.com/ .  

Приклад:  відео-виступ 

 Юнона Лотоцька - український науковець, психолог, дослідниця, 
експериментатор та експерт успішних трансформацій  

 

 

http://ru.wikiversity.org/
http://www.ted.com/


•3.    Univertv.ru – це освітній відеопортал, на якому зібрано безліч 

відкритих учбових відеороликів різної тематики. Матеріали, 

викладені на порталі, охоплюють безліч напрямів навчання, 

включаючи психологію, менеджмент, інформатику, педагогіку, 

економіку і юриспруденцію. 

•4.    Lektorium.TV – проект, на якому у вільному доступі розміщені 

відеозаписи лекцій провідних лекторів зі всієї Росії. Освітлювана 

тематика - менеджмент, економіка, політологія, журналістика, 

маркетинг, комп'ютерні науки, право, культурологія тощо. 

•5.    Businesslearning.ru – система безкоштовного дистанційного 

навчання для малого і середнього підприємництва. На сьогоднішній 

день на сайті проекту вільно доступні 104 модулі з 15 учбових 

напрямів, серед яких: бізнес-стратегія, економіка, менеджмент, 

управління персоналом, право, маркетинг, фінанси, податки і облік, 

інформаційні технології.  

 

http://univertv.ru/
http://univertv.ru/
http://lektorium.tv/
http://businesslearning.ru/


• Веб-освітній простір підтримки навчання 

призначений для підвищення якості навчання за 

рахунок використання досягнень сучасних 

інформаційних технологій, організації 

дистанційного керування навчанням і 

забезпечення веб-доступу до різних захищених 

освітніх веб-ресурсів.  

•Такий доступ реалізується через Інтернет або 

локальну комп'ютерну мережу. 



Веб-освітній простір спрямований на 

забезпечення учбового процесу: 

•освітніми і довідковими веб-матеріалами, 

•освітніми веб-сервісами і веб-режимами, 

•сервісами і службами керування навчанням, 

•електронними об'єктами навчання,  

•методами створення освітніх ресурсів з 

використанням вибраної методології навчання. 



% курсу, що 
викладається 

online 

Категорія 
навчального 

курсу 

 
Типовий опис проведення занять 

0% Традиційний 
курс 

Під час викладання курсу ніякі форми online технологій 
не використовуються, викладання ведеться виключно у 
письмовій або усній формі 

1–29% Навчальний 
курс 
із мережевою 
підтримкою 

Заняття ведеться за традиційною формою, але навчальні 
плани, завдання та інші навчальні матеріали 
розміщуються на файловому сервері 

30–79% Гібридний / 
змішаний 
навчальний курс 

Значна частина курсу ведеться online, але час від часу 
призначаються традиційні зустрічі з викладачем у формі 
консультацій 

80% та 
більше 

Online курс Заняття ведуться виключно online, містять такі форми, як 
спілкування у форумі, виконання завдань та проектів, 
тестування online та надання індивідуальних 
консультацій через електронну пошту. Типовий online 
курс передбачує тільки віртуальні зустрічі з викладачем. 
Деякі online курси передбачають, що студент 1-2 рази за 
семестр приїздить до університету для складання іспитів. 



Електронний підручник є особливо ефективним у тих 
випадках, коли він: 
 забезпечує практично миттєвий зворотний зв’язок; 
 допомагає швидко знайти необхідну інформацію, пошук якої 

у звичайному підручнику утруднений; 
 істотно економить час при багатократних зверненнях до 

гіпертекстових пояснень; 
 разом з коротким текстом – розповідає, показує, моделює 

тощо (Саме тут виявляються можливості і незаперечні 
переваги мультимедіа-технології!); 

 дозволяє швидко, але в темпі, найвідповіднішому для 
конкретного індивідуума, перевірити знання з певного 
розділу; 

 може актуалізувати необхідну навчальну інформацію, 
наприклад за допомогою мережі Інтернет. 



•Веб 2.0 (визначення Тіма О’Рейлі) — методика 

проектування систем, які шляхом врахування 

мережевої взаємодії стають тим краще, чим 

більше людей ними користуються. 

 

•Веб 2.0 (англ. Web 2.0) — поняття, яким 

користуються для позначення ряду технологій 

та послуг Інтернету, точніше, його частини — 

всесвітньої павутини, відомої також як Веб. 

Також цим поняттям описують зміну сприйняття 

Інтернету користувачами. 



•Принциповою відмінністю Веб 2.0 від традиційної 

мережі є можливість створювати вміст Інтернету будь-

якому користувачу. 

 

  Web 1.0 Web 2.0 Нові риси 

1. розробник і 
користувач 
2. автор контенту і 
читач 

1. користувач як 
співрозробник 
2. читач як співавтор 
3. товариство 

Право на участь; 
скасування сторонньої 
регламентуючої 
сторони (модерції) 



Web 1.0 Web 2.0 Нові риси 

1. Дані організовуються 
таксономічно (ієрархія 
рубрик); 
2. Засоби збереження 
данних — каталог, 
бібліотека, сховище; 
3. Статичний сайт; 
4. Джерело — розум 
автора контенту; 
5. Копірайт; 
 
6. Для сприйняття 
контенту потрібне 
відвідування сайту, 
переходячи по 
посиланню чи закладці; 
 

1. Дані організовуються 
фолксономічно («народна» 
класифікація на основі тегів); 
2. Форма представлення — 
блоги; 
 
3. Динамічний сайт; 
4. Джерело — колективний 
розум; 
5. «Вільна» ліцензія GNU 
FDL; 
6. Для сприйняття контенту 
не потребується відвідування 
сайту — можливість читати 
RSS -стрічки; 
 

 
 
 
 
Мережа як 
єдиний 
колективний 
розум,  
атомізація 
контенту, 
агрегація, 
синдикація 



•Веб 2.0, або соціальні мережеві сервіси – 
сучасні засоби, мережеве програмне 
забезпечення, що підтримує групову 
взаємодію. 
 
Ці групові дії включають:  
•персональні дії учасників: запис думок, 
нотатки та анотування текстів інших 
користувачів, розміщення мультимедійного 
контенту; 
•комунікації учасників між собою. 

 



•Використання відкритих, безкоштовних 

ресурсів, що вільно розповсюджуються. 

•Самостійне створення мережевого 

навчального матеріалу. 

•Засвоєння інформаційних концепцій, 

знань, навичок завдяки участі у нових 

формах діяльності. 

•Спостереження за діяльністю спільнот. 



•Соціальне сховище закладок 

•Соціальне сховище мультимедіа даних 

•Мережеві щоденники (блоги) 

•Соціальні гео-сервіси 

•Wiki-сервіси 

•Соціальні сервіси для спільної роботи з 
документами 

•Карти знань 

 



Сервер навчальних матеріалів. 

\\castle\Stuff 

 

Веб-офіс (Google Docs, ZOHO docs) 

http://docs.google.com 

http://docs.zoho.com 





Через "соціальне дослідження“ глобалізації студента з 

Ірландії Шейна Фітцджеральда, у 2009 році багато 

світових ЗМІ процитували слова покійного композитора 

Моріса Жарра, яких він взагалі ніколи не казав. 

«Вигадана цитата» була розміщена у "Вікіпедії" 
незабаром після смерті композитора, і багато популярних 

британських, індійських, австралійських, американських 

газет включили ці слова в некролог. 

Багато газет так  і не видалили цю цитату зі статей на свої 

сайтах. 

З Вікіпедії вона зникла на другий день після викриття. 

 



Wikimedia проекти 

Розвиваються за рахунок колективної добровільної праці спільноти авторів.  

Основні принципи вікі-проекту — «правте сміливо» і «з добрими намірами». 



Вікіпідручник 



Вікіпідручник: Каталог укр. мовою 



Кількість статей у Wikibooks 



Віківерситет 



Wikipedia 



Кіровоградський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Wikipedia - http://wiki.kspu.kr.ua 



Wikipedia 



Wikipedia 



http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Конспект_

уроку_№4_Чабан_Єлизавети_(HTML) 
 

Приклад уроку:  
Поняття про мову HTML. Поняття HTML-

документу. Структура веб-сторінки. Основні теги. 

Форматування тексту. 



Назва 

платформи 
Фірма-виробник Офіційний веб-сайт 

Claroline 

LMS 
Claroline LMS http://claroline-lms.ru/ 

E-front Epignosis LTD http://www.efrontlearning.net 

ILIAS 
ILIAS Learning 

Management 
http://www.ilias.de 

Moodle Moodle www.moodle.org 

http://claroline-lms.ru/
http://claroline-lms.ru/
http://claroline-lms.ru/
http://claroline-lms.ru/
http://www.efrontlearning.net/
http://www.efrontlearning.net/
http://www.ilias.de/docu/repository.php?reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
http://www.ilias.de/docu/repository.php?reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
http://www.moodle.org/
http://www.moodle.org/


Moodle 
http://dl.kspu.kr.ua 



Moodle 



Moodle 

В Україні: 330 сайтів, з них – 116 приватних 



Приклад: НУЛП  http://vns.lp.edu.ua/ 



Можливості та переваги застосування 

системи Moodle для викладача: 
   1. Структурована форма навчально-методичного забезпечення з 

дисципліни. 

   2. Зручний інструмент для обліку та контролю роботи студентів. 

   3. Встановлення термінів виконання завдань студентами. 

   4. Використання аудіо- та відео-матеріалів при організації 

навчального процесу. 

   5. Широкі можливості для внесення змін, розширення, доповнення та 

корегування навчально-методичних матеріалів дисципліни. 

   6. Тести для проведення контролю знань студентів із застосуванням 

різних за типом питань. 

   7. Автоматизована система рейтингової оцінки самостійної роботи 

студентів. 

   8. Програмне забезпечення для можливості виконання науково-

методичних розробок за власним вибором, послідовністю та темпом. 



   1.  Логічно структурований та комплектний навчально-

методичний матеріал, що покращує умови для самостійного 

опанування дисципліни. 

   2. Засоби само-тестування. 

   3. Засоби виконання завдань та оцінювання, незалежно від 

людського фактору (викладача). 

   4. Реальна участь студентів у науковій роботі. 

   5. Модульна організація навчального процесу, що врешті 

може дозволити обходитися без іспитів. 

   6. Розширені Інтернет-ресурси. 

   7. Можливість дистанційного опанування навчальних 

матеріалів. 

Можливості та переваги застосування 

системи Moodle для студента: 



   1.  Модульна організацію навчального процесу за вимогами 

Болонської декларації. 

   2. Повнокомплектне науково-методичне забезпечення 

дисциплін. 

   3. Інтеграція університету у європейський науково-освітній 

простір. 

   4. Включення університету до світового реєстру власників 

електронних форм організації навчально-методичного 

процесу. 

   5. Інтернет-середовище для електронних форм навчання. 

   6. Центр дистанційної освіти. 

   7. Можливість оперативного контролю навчального процесу. 

Можливості та переваги застосування 

системи Moodle для університету: 



•Веб-конференції (англ. Web conferencing) — 

технології і інструменти для он-лайн 

зустрічей і спільної роботи в режимі 

реального часу через мережу Інтернет. 

 

•Веб-конференції, які передбачають, в 

основному, «одностороннє» подання 

інформації і мінімальний зворотний зв'язок 

від аудиторії, називають вебінарами. 

 



•- багатостороння відео- та аудіо-

конференція;  

•- текстовий чат;  

•- дошка для малювання;  

•- завантаження та перегляд презентацій;  

•- можливість управління правами слухачів;  

•- демонстрація екрана комп’ютера 

викладача слухачам 

 



•Слухачі активно залучені в процес навчання, 
можуть ставити питання, відразу ж отримувати 
пояснення та уточнювати незрозумілі для них 
моменти. 

•Слухачі по закінченню отримують запис, який 
можна використовувати для закріплення 
отриманої інформації, а також для того, щоб 
поділитися нею з зі своїми колегами. 

•Он-лайн курси у вигляді вебінару передбачають 
значну економію часу.  

•Вебінар — це могутній засіб не тільки для он-
лайн тренінгів (навчання), але й для вирішення 
маркетингових та управлінських задач. 



•Під час проведення вебінару між викладачем і 
аудиторією не буде встановлений такий же 
емоційний зв'язок, який з'являється в результаті 
«живого» спілкування в реальному часі. А це 
дуже важливий аспект, який безпосередньо 
впливає на ефективність навчання. 

•Вебінар — досить новий інструмент для 
проведення семінарів та тренінгів, а тому багато 
викладачів, які звикли працювати з «живою» 
аудиторією, невпевнено почувають себе перед 
монітором комп'ютера, внаслідок чого 
зменшується ритм та впевненість виступу, що 
може негативно впливати на засвоєння матеріалу 
слухачами. 



•Промо-вебінар –безкоштовний, організований з 
метою обміну досвідом або для вирішення 
організаційних питань. 

•Відкритий вебінар – (платний) захід, із певного 
питання, проблеми. 

•Корпоративний вебінар – проводиться з метою 
організації співробітників однієї компанії. 

•Іміджевий вебінар –має на меті рекламу, 
просування певного товару чи послуги  

•Он-лайн курси (клуби) – вебінари, що об’єднують 
людей, які працюють над одним питанням; 
періодичні, регулярні. 



•http://code.google.com/p/openmeetings/ 



•Підтримуються формати: .tga, .xcf, .wpg, .txt, 
.ico, .ttf, .pcd, .pcds, .ps, .psd, .tiff, .bmp, .svg, 
.dpx, .exr, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .ppt, .odp, .odt, 
.sxw, .wpd, .doc, .rtf, .txt, .ods, .sxc, .xls, .sxi, 
.pdf  
•Зручна модерація користувачів 
•Український інтерфейс 
•Розподіл не конференції та лекції 
•Система приватних повідомлень 
•Інтеграція з Moodle 
•Live DVD 

 



http://bigbluebutton.org/ 

http://bbb.kspu.kr.ua 



•Базується на відкритому коді.  

•Віртуальна дошка для презентації матеріалів 

•Має можливість транслювати як відео так і аудіо 
інформацію будь-якого учасника, що створює 
ефект присутності на семінарі.  

•Є функції чату 

•Доповідач може використовувати в якості 
демонстраційного матеріалу презентації, або 
безпосередньо зображення робочого столу. 

•Передбачено інтеграцію даного середовища з 
системою Moodle. 



•http://evo.caltech.edu/evoNext/index.jsp 



• Дякую за увагу 


