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ВСТУП 

 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Організація персонального 

середовища навчання у середній та вищій школі” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки  Магістра спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості проектування та 

організації персонального середовища навчання (ПСН), спрямованого на оволодіння 

студентами системи знань,   умінь  і навичок, загальнолюдських цінностей.  

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, психологія, інформатика, соціологія. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Організація персонального 

середовища навчання у середній та вищій школі” є ознайомлення майбутніх 

фахівців з головними аспектами проектування та організації персонального 

середовища навчання у середній та вищій школі у контексті вивчення їх фахової 

дисципліни.  

 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Організація персонального 

середовища навчання у середній та вищій школі” є ознайомлення майбутніх 

фахівців з основами проектування, організації та практичного упровадження 

персонального середовища навчання – сукупності навчальних ресурсів та сервісів, 

сучасного дидактичного засобу, що дозволяє усім учасникам навчального процесу 

аналізувати великі обсяги інформації, відкриває додаткові можливості застосування 

власних знань, умінь та навичок. 

Мета кожного заняття – реальне співробітництво і взаємодія викладачів зі 

студентами, досягнення високої комунікативності, включення кожного студента у 

навчальний процес, вільний вибір індивідуальних завдань, рефлексія, стимулювання 

студентів до педагогічного самовиховання й самоосвіти. 
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1.3. Програмні результати навчання: 

 

Знання: 
- визначати головні поняття персонального середовища навчання у середній та 

вищій школі (ПСН); 

- пояснювати особливості організації персонального середовища навчання 

(ПСН)  контексті підготовки майбутнього фахівця. 

ПРН 1. – ФК 4. – ЗК 1. 

- впорядковувати різний навчальний контент; 

- розширювати знання про нові інформаційні технології та інструменти ПСН. 

ПРН 7. – ФК 17. – ЗК 5. 

- установлювати зв'язок між базовими блоками ПСН – пошук, взаємодія, 

комунікація, публікація, організація; 

ПРН 2. – ФК 10. – ЗК 3. 

Уміння: 

- застосовувати різні способи використання елементів ПСН у межах своїх 

навчальних курсів; 

- організовувати ефективну роботу з інструментами та сервісами ПСН. 

ПРН 8. – ФК 7. – ЗК 6 

- демонструвати проекти, побудовані на основі власного сприймання, аналізу та 

інтерпретації необхідного навчального контенту; 

- здійснювати пошук інформації у межах відповідних пошукових систем; 

ПРН 9. – ФК 3. – ЗК 12 

- упорядковувати та модифікувати базові блоки ПСН. 

ПРН 4. – ФК 14. – ЗК 11. 

Комунікація: 

- організовувати конструктивну взаємодію зі студентами для формування 

базових елементів персонального середовища навчання; 

- проектувати та створювати колективне інформаційно-навчальне середовище; 

ПРН 20. – ФК 9. – ЗК 7 

- здійснювати мотивацію діяльності студентів та популяризацію результатів їх 

роботи на засадах педагогіки партнерства; 

- формувати готовність у студентів до спільної діяльності; 

ПРН 17. – ФК 1. – ЗК 9 

- аналізувати і пояснювати особливості застосування ПСН у межах своїх 

навчальних курсів. 

ПРН 18. – ФК 2. – ЗК 3 

Автономія і відповідальність 

- демонструвати інтерпретацію  засад професійної діяльності у процесі 

прийняття колективних рішень, формування психологічної готовності до взаємодії; 

- сприяти організації власної професійної діяльності студентів; 

- підтримувати особисту та виконавчу відповідальність у процесі навчання. 

ПРН 23. – ФК 18. – ЗК 7 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Поняття “персональне середовище навчання” (Personal Learning 

Environment (PLE) та його інтерпретація у науковій літературі. Персональне 

середовище навчання у взаємодії сучасного освітнього дискурсу та інновацій у 

сфері освіти (2 год.). 

Тема 2. Персональне середовище навчання і мережеве навчання у контексті 

ідей конективізму. (2 год.). 

Тема 3. Сучасні підходи до створення персонального середовища навчання. 

Поняття про SMART-освіту, STEAM–освіту, ед’ютейнмент. (2 год.). 

Тема 4. Структурні компоненти персонального середовища навчання та 

особливості їх наповнення для навчальних потреб учнів. Можливості 

проектування персонального середовища навчання для учнів у контексті 

індивідуалізації навчально-виховного процесу. (2 год.). 

 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Роль персонального середовища навчання в удосконаленні 

навчальних практик студентів у ЗВО. (2 год.). 

Тема 6. Стратегії комунікації і стилі навчання у вищій та середній школі у 

контексті персонального середовища навчання. (2год.) 

Тема 7. Особливості застосування веб-інструментів (соціальних сервісів) 

персонального середовища навчання у діяльності педагога. (2 год.) 

Тема 8. Персональне середовище навчання і неформальна освіта. (2 год.). 

 

3. Рекомендована література 

 

Основна література: 
1. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій: навч. посібник / Т. М. Басюк. – Львів, 2011.  

2. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія / К. 

О. Баханов. – Запоріжжя, 2000. 

3. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: Навчальний посібник / О. Ю. Бобало. – Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2015. 

4. Бугайчук К. Л. Роль социальных сервисов Web 2.0 в формировании персональной учебной 

среды / К. Л. Бугайчук // Вестник Национальной академии Государственной пограничной 

службы Украины. – 2011. – № 4. 
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5. Гуз К. STEAM-освіта і життєствердний національний образ світу учнів –що спільне / К. 

Гуз // Наукові записки Малої Академії наук України. – 2016. – № 8. – С. 224-233. 

 

Додаткова література: 

6. Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Кадемія М. Ю. Сучасні інформаційні технології та їхнє 

використання: Навчальний посібник / Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2006. 

7. Гуремина Н. В., Путинцева Л. В. Эдьютейнмент как эффективная технология развития 

творческого потенциала личности в учебном процессе / Н. В. Гуревич // Modern Research of 

Social Problems. – 2016. – № 2-3 (59). – С. 88-94. 

8. Иллич И. Освобождение от школ / И. Иллич. – М., 2006. 

9. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. Конаржевский. – 

М., 2000. 

10. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. Пєхоти О. М. – К., 2002. 

11.  Сергеев С. Инструменты обучающей среды: стили обучения / С. Сергеев // 

Образовательные технологи. – 2010. – № 3. – С. 85-94. 

12. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка / М. М. Чепіль. – К., 2002. 

13. Персональная среда обучения – PLE [Электронный ресурс] // Smart education: Knowledge 

workers & Learning systems. – Режим доступа : http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-

obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html 

14. Кухаренко В.Н. Массовый открытый дистанционный курс // Портал электронного 

обучения E-learning-by 29.10.11 [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.e-

learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html 

15. Кухаренко В.Н. Использование вебинара в учебном процессе // Портал электронного 

обучения E-learning-by 03.08.11 [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.e-

learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html 

16. Травкин И. Ю. Четыре этапа работы с персональной учебной сетью [Електронний ресурс] 

// [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://funofteaching.tumblr.com/ post/92608665861 

17. Ээльмаа Ю. PLE, или как создать образовательную экосистему? [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog 

&blogid=522&showentry=4956 

18. Attwell G. Personal Learning Environments – the future of Learning? [Electronic resource] // 

eLearning Papers. – January 2007. – Vol. 2, № 1. 

19. Downes S. This is the next era of learning [Electronic resource]. Режим доступу: 

http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/. 

20. Marquis, J. The Future of E-Learning is Crowdsourcing // [Electronic resource]. Режим доступа: 

http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/11/the-future-of-e-learning-is-crowdsourcing/ 

21. Schneider, D.K. Personal learning environment // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік  

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточне оцінювання, оцінювання 

завдань самостійної роботи та проектів. 
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