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Дива в освіті творять 

не комп'ютери,  

а вчителі 

 
Крейг Барретт, голова ради директорів Intel 

 



Дистанційне / електронне навчання 
eLearning, web-based learning, online learning, digital education 

- застосування ІКТ та мультимедіа у навчальному 
процесі (експерти ЮНЕСКО) 

Bob Ubell: 

‘technology + 
unconventional  
pedagogies, supported  

by technological  
innovations, that activate 

today's classrooms.’ 

 

Характеристики ? 



Переваги 

 Доступність 
 Гнучкість 

 Актуальність  
 Індивідуальний підхід 
 Мережевість 
 Навчання у співпраці 
 Інтерактивний режим навчання 
 Співтворчість  
 Економічна ефективність  
 Кращий контроль якості 
 Охоплення аудиторії 
 Відкритість 

 
 



• забезпечує миттєвий зворотний зв’язок; 
• допомагає швидко знайти необхідну інформацію, пошук 

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

гіпертекстових пояснень; 
• окрім тексту – розповідає, демонструє, моделює тощо 

(переваги мультимедіа-технології); 
• дозволяє швидко (але в темпі, відповідному для 

конкретного індивідуума) перевірити знання з певного 
розділу; 

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

Електронний підручник – новий 
жанр навчальної літератури 



Відкриті освітні ресурси 

 Reuse − повторне використання; 

 Revise − перегляд;  

 Remix − ремікс; 

 Redistribute − перерозподіл 



Класифікація навчальних курсів за рівнем 
використання online технологій 

% 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. 



Теорія поколінь  
(Нейл Хоув і Вільям Штраус, 1991) 

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 



Он-лайн курс  
«Торгівля людьми – сучасне рабство» 
http://iom.org.ua/trafficking/flash_container/index.html 

























Університети, що надають  

безкоштовний доступ до лекцій 

•Harvard University – відеозаписи учбових матеріалів, відеорепортажі із 

заходів, що відбуваються в університеті, і подій університетського життя, 

понад 50 учбових програм різної тематики: від мистецтва, соціальних наук 

і літератури – до сучасної історії, точних наук і математики. 

 

•University of California – сайт UCLA пропонує безкоштовні відео-лекції з 

антропології, астрономії, хімії і біохімії, екології, природознавства, 

психології, статистики, економіки,  та підкасти, присвячені подіям 

університетського життя. 

 

•Університет Берклі - безкоштовні  аудіо- і відео-курси з таких дисциплін, 

як антропологія, астрономія, біологія, хімія, психологія, інформатика, 

іноземні мови, економіка, географія, історія, інженерне проектування, 

електроніка, філософія, фізика, соціологія і багато інших. 



Кириличні безкоштовні освітні ресурси 

•    Віківерситет – проект Фонду Вікимедіа, який присвячений 

застосуванню віки-технологий в електронній освіті, центр для 

створення і використання безкоштовних учбових матеріалів і 

наукової діяльності.  

•    TED –  некомерційний проект, який щорічно збирає на 

конференції в Едінбург і Лонг-Біч видатних вчених, політиків, діячів 

мистецтва, бізнесменів. Щоб посприяти розвитку світової освіти, 

був заснований спеціальний проект - Education TED, який 

покликаний збирати і розповсюджувати ідеї провідних теоретиків і 

кращих практиків освіти і навчання зі всього світу: TEDx - "ideas 

worth spreading"  

Існують регіональні проекти TED, які об'єднують громадян окремих 

країн для обміну ідеями «в стилі TED».  

В Україні діють: http://tedxkyiv.com/, TEDxKPI 

 

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


Що таке web 2.0? 

•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 
(модерації); 



Що таке web 2.0? 
Web 1.0 Web 2.0 Нові риси 

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

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 
потрібно відвідувати сайт — є 
можливість читати RSS-
стрічки 

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



Wikimedia проекти 

Розвиваються за рахунок колективної добровільної праці спільноти авторів.  
Основні принципи вікі-проекту — «правте сміливо» і «з добрими намірами». 



Вікіпідручник 



Віківерситет 



Вебінари 

•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. 

 



Основні можливості 

вебінарів: 
• багатостороння відео- та аудіо-

конференція 

• текстовий чат 

• дошка для малювання 

• завантаження та перегляд презентацій 

• можливість управління правами слухачів 

• демонстрація екрана комп’ютера 

викладача слухачам 

 



Openmeetings 

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



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  

•Зручне модерування участі 

•Український інтерфейс 

•Розподіл на конференції та лекції 

•Система приватних повідомлень 

•Інтеграція з Moodle 

•Live DVD 

 



BigBlueButton 
http://bigbluebutton.org/ 
http://bbb.kspu.kr.ua 



BigBlueButton 

•Базується на відкритому коді 

•Віртуальна дошка для презентації матеріалів 

•Має можливість транслювати відео- та аудіо-
інформацію будь-якого учасника, що створює 
ефект присутності на семінарі 

•Є функції чату 

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

•Передбачено інтеграцію даного середовища з 
системою Moodle 



Поширення LMS 



Moodle 



Moodle 

 Можливості та переваги застосування системи Moodle для викладача: 

 

   1. Мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни 

   2. Зручний інструмент для обліку та контролю роботи студентів 

   3. Встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань 

   4. Можливість використання аудіо- та відео-матеріалів при організації навчального  

процесу 

   5. Широкі можливості для внесення змін, доповнення та корегування  

навчально-методичних матеріалів 

   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 

   9. Організація взаємооцінювання робіт студентами 

 



Moodle 

 Можливості та переваги застосування системи Moodle для студента: 

 

   1.  Логічно структурований навчально-методичний матеріал, що покращує умови 

для самостійного опанування дисципліни 

   2. Засоби самотестування 

   3. Засоби виконання завдань та оцінювання, незалежно від людського фактору 

   4. Реальна участь у науковій роботі 

   5. Модульна організацію навчального процесу 

   6. Розширені Internet-ресурси 

   7. Можливість дистанційного опанування навчальних матеріалів 

   8. Відпрацювання отриманих знань на практиці при взаємооцінюванні 

 



Moodle 

 Можливості та переваги застосування системи Moodle для університету: 

 

   1.  Модульна організація навчального процесу 

   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. Internet-середовище для електронного навчання 

   6. Можливість оперативного контролю навчального процесу. 

 



Модель управління навчальним 
процесом в Інтернет-середовищі 

«4A» модель організації електронного навчання: 

• Attention – привернути увагу 

• Attraction – залучити  

• Actualization – актуалізація потреби у навчанні, 
мотивація 

• Action – діяти, 
співпрацювати, 
творити 
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Інструменти моніторингу ефективності 
роботи т’ютора та фасилітатора 

Attention 

Attraction 

Actualization 

Action 



Підбір ресурсів та інструментів 
(видів діяльності) 
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Завдання 

для 

студента 
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я

 

Ф
о
р
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м
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ій

 

А
н
ке

та
 

З
о
ш

и
т 

У
р
о
к 

Т
е
с
т 

W
ik

i 

Б
а
за

 д
а

н
и

х 

читання x x x х x x x 

спілкування x x x x 

самостійна 

робота 
x x x x х x 

робота у 

співпраці 
x x x x 

презентація x x x x х 

зворотній 

зв’язок  
x x x x х x x x x x 

тестування x x х x 



Інтерактивність он-лайн 

відповідальне емпіричне 

рефлективне у співпраці 

Е-навчання 

Е-тести 

Профайли Блоги 

Wiki Чати 

Форуми 

Журнал успішності 

Завдання  

Опитування 

Глосарій 

Календар 

Спільні інтереси 



MOOC:  
Масовий відкритий онлайн курс 

Олександр Брайан і Дейв Кормьє (2008) 

• Massive 

• Open 

• Online 

• Course MOOCs: 
• збільшують доступ до вищої освіти в країнах, які 
розвиваються 
• нова педагогіка 
• комп'ютери персоналізують навчання 
• велика кількість даних поліпшить навчання 
За оцінками, MOOC стане глобальним явищем. 



Платформа MOOC – Prometheus 

• «Сучасна освіта - це критичне мислення, 
вміння навчатися самостійно, вміння 
шукати й аналізувати інформацію, вміння 
працювати в команді та вести за собою 
інших людей», - вважає співзасновник 
платформи масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus Іван Примаченко.  



Вигляд головної сторінки  
веб-платформи MOOC 



Самостійна реєстрація учасника (1) 



Доступні курси 



Політика сайту 



Форум ► Часті Запитання щодо 
роботи на платформі 





















Тестування 







Журнал успішності 



Динаміка розвитку навчального середовища 
та управління ним 

Студент/учасник: 

 

• Само-спрямований 

 

• Залучений 

 

• Зацікавлений 

 

• Залежний 

             
Викладач/т’ютор: 

                             Авторитет       Наставник     Фасилітатор    Консультант 



Фактори успіху е-курсу 

• Соціальна присутність та співпраця ! 
– регулярний і вчасний зворотній зв'язок  

• Формування команд  

– змішані команди  

• Змагальність та конкурентність 

• Прозорі критерії оцінки 

• Доступність 

• Правильно підібрана тривалість курсу 

• Чітке планування і рівномірне 
навантаження 

• Гнучкість і адаптація до можливостей 66 



Дякую за увагу! 
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