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ВИТЯГ  З  НАВЧАЛЬНОГО  ПЛАНУ 

 

 

 

Семестр 

Усього 

годин 

 

 

Кількість годин, відведених на: 

 

 

Форма 

звітності 

 
 

120 

лекції практично-

семінарські 

заняття 

самостійну 

роботу 

2 16 16 88 залік 

 

 

Лекційні заняття: 

п’ятниця  (чисельник), 11.50-13.10 

Лектор: доц. Караманов Олексій Владиславович 

Дні консультації:  

понеділок, 15.00-16.00, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи (вул. Туган-Барановського,7). 

 

 

Практично-семінарські заняття: 

четвер (чисельник) , 13.30-14.50 

 

 

Керівники семінарів: 

- доц. Караманов Олексій Владиславович 

 

 

Контакти: 

Факультет педагогічної освіти, 

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

вул. Туган-Барановського, 7. 

Тел. 239-47-65. 

Інтернет-сторінка: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm 
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Мета  та  завдання  навчальної  дисципліни 

 

Головною метою навчальної програми курсу “Організація 

персонального середовища навчання у середній та вищій школі”, розробленої 

для студентів-магістрів I курсу, спеціальність “011 Освітні, педагогічні 

науки”), 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. 

Курс «Організація персонального середовища навчання у середній та 

вищій школі» призначений для формування і розвитку у магістрів низки 

компетенцій, зокрема: здатності до цілісного наукового аналізу та оцінки 

концептів і теорій, їх розвитку та інтерпретації в контексті сучасних цілей і 

завдань педагогічної науки, закономірностей освітнього процесу, що 

складають основу сучасних теоретичних педагогічних знань; здатності 

управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо 

організації наукових досліджень, освітніх проектів; здатності до організації 

професійних дій викладача середньої та вищої школи. 

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. 

Навчальний курс посідає важливе місце у системі формування 

наукового світогляду людини. Особлива увага приділяється вивченню ролі 

персонального середовища навчання у контексті розвитку сучасної 

гуманістичної освітньої парадигми через систему її основних понять та 

категорій, розвиток комунікативних здібностей та розширення світогляду. 
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Інформація щодо здійснення оцінювання 

навчальних досягнень студентів  
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів упродовж семестру 

здійснюються на основі рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. 

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає виставлення 

підсумкової оцінки з дисципліни “Організація персонального середовища 

навчання у середній та вищій школі” на основі набраних балів за модулями 

(поточна навчальна діяльність, навчальні міні-проекти). 

Передбачено такі види оцінювання навчальної діяльності студентів: 

 поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності на 

практично-семінарських заняттях (доповідь, повідомлення, участь у 

дискусіях тощо) – 5 б.; 

 виконання завдань самостійної роботи, у тому числі 

робота на лекціях – 5 б.; 

 періодичний контроль (тестування), максимально за тест — 

10 б.; 

 перевірка виконання завдань навчального міні-проекту 

(проектів), максимально за проект – 20 балів; 

 

Навчальні міні-проекти 

Обсяг кожного міні-проекту становить не менше визначеної кількості 

сторінок формату А4 (див.: завдання). Виконання кожного міні-проекту 

передбачає дотримання запропонованого алгоритму та наступної структури:  

1) титульна сторінка;  

2) вступ (у ньому обґрунтовують важливість теми, проблеми);  

3) головна частина (у ній розкриваються основні питання);  

4) висновок (коротке узагальнення); 

5) перелік використаної літератури, включаючи Інтернет-джерела 

(вказувати з дотриманням загальноприйнятих вимог). 
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Виконані міні-проекти вкладаються в окремий файл та здаються в 

окреслений день керівнику семінару. Упродовж семестру студенти 

виконують визначену кількість навчальних міні-проектів. 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

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.) 

 

 

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 (2 год.) 

 

 

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.) 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Тема 1. Поняття “персональне середовище навчання” (Personal 

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

 

1. Персональне середовище навчання у взаємодії сучасного освітнього 

дискурсу та інновацій у сфері освіти 

2. Система PLE та його засадничі основи. 

3. Відмінності системи PLE від традиційних підходів щодо організації 

освітнього процесу. 

4. Аналіз та порівняння сучасних освітніх дискурсів та парадигм. 

5. Аналіз прикладів інноваційної освітньої діяльності. 

Завдання для дискусії: Як можна визначити індикатори персонального 

середовища навчання в сучасному освітньому просторі? 

 

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

5. 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 

6. 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 

 

Тема 2. Персональне середовище навчання і мережеве навчання у 

контексті ідей конективізму. 

 

1. Сучасні філософські освітні течії у контексті завдань педагогічної 

діяльності. 

2. Інтерпретація конективізму як сучасної філософії навчання у різних 

філософсько-педагогічних джерелах та літературі. 

3. Конективізм у системі особистісно-орієнтованої та креативної 

парадигм освіти. Основні принципи конективізму. 

4. Конективізм і мережеве навчання. 

5. Сучасні дискурси навчання. Характерні ознаки та відмінності освіти 

1.0, 2.0 і 3.0. 

http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
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Завдання для дискусії: Якою є роль сучасних філософських освітніх течій у 

системі персонального середовища навчання? 

 

Література 

 
1. Артеменко В.Б., Карпа А.Г., Полотай О.И. Персональные учебные среды в 

дистанционном обучении // УСиМ (Управляющие системы и машины). – 2012. – № 

2. – С. 20–27.  

2. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: Навчальний посібник / О. Ю. Бобало. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 

3. Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Кадемія М. Ю. Сучасні інформаційні технології 

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

4. Гуреева Л.В., Козьмина Н.А. Коннективистская теория обучения. – Режим доступа: 

http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/02_%20Gureeva_Konnektivistskaia(1).

pdf 

5. 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 

6. 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 

7. Kop L., Hill A. Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past? – 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/523/1103 

8. Williams M. Connectivism. – http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/Connectivism 

 

 

Тема 3. Сучасні підходи до створення персонального середовища 

навчання. Поняття про SMART-освіту, STEAM–освіту, ед’ютейнмент.  

 

1.Особливості проектування персонального середовища навчання. 

2. Принципи інноваційної педагогіки та їх аналіз. 

3. Смарт-технології у системі персонального середовища навчання. 

4. Поняття про STEAM–освіту та ед’ютейнмент. 

Завдання для дискусії: Як правильно проектувати персональне середовище 

навчання з урахуванням сучасних освітніх технологій? 

 

Література 
 

1. Васильченко, С.Х. Формирование персональной образовательной среды на 

основе информационных технологий для реализации индивидуальных траекторий 

обучения (на примере корпоративного обучения) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.Х. 

Васильченко. - М., 2012. 

2. 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. 

3. Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Кадемія М. Ю. Сучасні інформаційні 

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

http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/02_%20Gureeva_Konnektivistskaia(1).pdf
http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/02_%20Gureeva_Konnektivistskaia(1).pdf
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/523/1103
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/Connectivism
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4. 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. 

5. Духнич, Ю. Персональная среда обучения [Электронный ресурс] / Ю. Духнич. - 

PLE. - Режим доступа: http://www.smart-edu. com/personalnayasreda-obucheniya-ple.html. 

6. Заир-Бек, Е.С. Основы педагогического проектирования: пособие для студентов 

педагогического бакалавриата, педагогов-практиков / Е.С. Заир-Бек ; науч. ред. докт. пед. 

наук А. П. Тряпицына. - М-во образования Рос. Федерации, Рос.гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена. - Санкт-Петербург, Издательство: Издательство «Просвещение» (Москва). - 

1995. - С. 234. 

7. Леденева, А.В. Персональная образовательная среда в магистратуре / А.В. 

Леденева // Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и 

направления развития. - Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 

«ОМЕГА САЙНС» (Уфа). - 2016. - С. 82-84. 

8. Малкова, И.Ю. Проектирование среды обучения и индивидуального 

образовательного профиля с помощью виртуальных образовательных сетей в условиях 

введения новых ФГОС / И.Ю. Малкова, А.В. Фещенко // Открытое и дистанционное 

образование. - 2013. - №2(50). - С. 44-53. 

9. Стародубцев, В.А. Создание персональной образовательной среды 

преподавателя вуза: учебное пособие / В.А. Стародубцев. -Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2012. 

10 Things You Should Know About Personal Learning Environments [Electronic 

resource] // EDUCAUSE Learning Initiative. - 2009. -Retrieved Apr 14, 2016. - URL: 

https://net.educause.edu/ir/library/pdl7eli7049.pdf. 

 

 

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. 
 

1. Загальна характеристика компонентів персонального середовища 

навчання. 

2. Аналіз найбільш дієвих компонентів персонального середовища 

навчання. 

3. Урахування вікових особливостей учнів у процесі наповнення 

середовища навчальним контентом. 

4. Етапи проектування персонального середовища навчання для учнів. 

5. Поняття про індивідуалізацію навчання у контексті сучасних 

освітніх практик. 

Завдання для дискусії: Якими є змістові аспекти наповнення персонального 

середовища навчання для учнів у контексті досягнення навчальних цілей? 

 

Література 

 
1. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: Навчальний посібник / О. Ю. Бобало. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 
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2. 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. 

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

4. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. 

Конаржевский. – М., 2000. 

5. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Пєхоти О.М. – К., 

2002. 

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

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

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. Травкин И. Ю. Четыре этапа работы с персональной учебной сетью [Електронний 

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

post/92608665861 

11. Ээльмаа Ю. PLE, или как создать образовательную экосистему? [Електронний 

ресурс] / Ю. Ээльмаа. – Режим доступу: 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog &blogid=522&showentry=4956 

12. Attwell G. Personal Learning Environments – the future of Learning? [Electronic 

resource] // eLearning Papers. – January 2007. – Vol. 2, № 1. – Mode of access: 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf 

13. 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/. 

14. 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/ 

15. Schneider, D.K. Personal learning environment // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment 

 

Тема 5. Роль персонального середовища навчання в удосконаленні 

навчальних практик студентів у ЗВО. 

 

1. Аналіз компонентів персонального середовища навчання для 

студентів. 

2. Специфіка та особливості організації персонального середовища 

навчання у ЗВО. 

3. Взаємодія традиційних та інноваційних практик навчання у ЗВО. 

4. Можливості варіативності навчального контенту у контексті 

персонального середовища навчання для студентів різних вікових груп. 

http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/
http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/11/the-future-of-e-learning-is-crowdsourcing/
http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/11/the-future-of-e-learning-is-crowdsourcing/
http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment
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5. Етапи проектування персонального середовища навчання для 

студентів. 

Завдання для дискусії: Як удосконалити елементи персонального середовища 

навчання для студентів у контексті роботи з різним навчальним контентом? 

 

Література 

 
1. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: Навчальний посібник / О. Ю. Бобало. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 

2. 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. 

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

4. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. 

Конаржевский. – М., 2000. 

5. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Пєхоти О.М. – К., 

2002. 

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

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

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. Травкин И. Ю. Четыре этапа работы с персональной учебной сетью [Електронний 

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

post/92608665861 

11. Ээльмаа Ю. PLE, или как создать образовательную экосистему? [Електронний 

ресурс] / Ю. Ээльмаа. – Режим доступу: 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog &blogid=522&showentry=4956 

12. Attwell G. Personal Learning Environments – the future of Learning? [Electronic 

resource] // eLearning Papers. – January 2007. – Vol. 2, № 1. – Mode of access: 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf 

13. 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/. 

14. 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/ 

15. Schneider, D.K. Personal learning environment // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment 

 

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

школі у контексті персонального середовища навчання. 

http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/
http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/11/the-future-of-e-learning-is-crowdsourcing/
http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/11/the-future-of-e-learning-is-crowdsourcing/
http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment
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1. Поняття про сучасні комунікаційні стратегії і стилі навчання. 

2. Особливості застосування комунікаційних стратегій у закладах 

освіти різного рівня у контексті організації персонального середовища 

навчання. 

3. Стилі навчання у контексті персонального середовища навчання. 

4. Дидактичні методи й прийоми у контексті персонального 

середовища навчання (вища школа). 

5. Дидактичні методи й прийоми у контексті персонального 

середовища навчання (середня школа). 

Завдання для дискусії: Як правильно узгоджувати дидактичні стилі, методи і 

прийоми у контексті організації  персонального середовища навчання? 

 

Література 

 
1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: 

Монографія / К. О. Баханов. – Запоріжжя, 2000. 

2. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: Навчальний посібник / О. Ю. Бобало. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 

3. 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. 

4. Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Кадемія М. Ю. Сучасні інформаційні технології 

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

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

6. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. 

Конаржевский. – М., 2000. 

7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Пєхоти О.М. – К., 

2002. 

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

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

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. Травкин И. Ю. Четыре этапа работы с персональной учебной сетью [Електронний 

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

post/92608665861 

13. Attwell G. Personal Learning Environments – the future of Learning? [Electronic 

resource] // eLearning Papers. – January 2007. – Vol. 2, № 1. – Mode of access: 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf 

http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf
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14. 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/. 

15. Schneider, D.K. Personal learning environment // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment 

 

Тема 7. Особливості застосування веб-інструментів (соціальних 

сервісів) персонального середовища навчання у діяльності педагога. 

 

1. Поняття про веб-інструменти персонального середовища навчання. 

2. Сучасні веб-інструменти у системі роботи педагога. 

3. Види веб-інструментів та специфіка їх включення у процес 

організації персонального середовища навчання. 

4. Оцінка ефективності застосування веб-інструментів. 

5. Приклади успішних практик застосування веб-інструментів у 

діяльності педагога. 

Завдання для дискусії: Як правильно застосовувати інструменти 

персонального середовища навчання? 

 

Література 

 
1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: 

Монографія / К. О. Баханов. – Запоріжжя, 2000. 

2. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: Навчальний посібник / О. Ю. Бобало. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 

3. 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. 

4. Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Кадемія М. Ю. Сучасні інформаційні технології 

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

5. 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. 

6. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. 

Конаржевский. – М., 2000. 

7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Пєхоти О.М. – К., 

2002. 

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

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

9. 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 

10. 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 

11. Кухаренко В.Н. Использование вебинара в учебном процессе // Портал 

электронного обучения E-learning-by 03.08.11 [Электронный ресурс]. Режим 

http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/
http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
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доступа:http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-

processe/ELearning.html 

12. Травкин И. Ю. Четыре этапа работы с персональной учебной сетью [Електронний 

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

post/92608665861 

13. Attwell G. Personal Learning Environments – the future of Learning? [Electronic 

resource] // eLearning Papers. – January 2007. – Vol. 2, № 1. – Mode of access: 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf 

14. 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/. 

15. Schneider, D.K. Personal learning environment // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment 

 

Тема 8. Персональне середовище навчання і неформальна освіта. 

 

1. Поняття про персоналізацію освітньої політики у закладах середньої 

та вищої освіти. 

2. Неформальна освіта і проблема безперервного підвищення 

кваліфікації і самоосвіти випускників вищої школи. 

3. Аналіз прикладів успішних практик застосування персонального 

середовища навчання у системі неформальної освіти. 

4. Роль неформальної та інформальної освіти в організації 

персонального середовища навчання. 

Завдання для дискусії: Як правильно застосовувати елементи неформальної 

освіти у контексті організації персонального середовища навчання? 
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ТЕМАТИКА ТВОРЧИХ МІНІ-ПРОЕКТІВ 

МІНІ-ПРОЕКТ № 1. “ПЕРСОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

НАВЧАННЯ У ШКОЛІ” 

Залікова вартість – 20 балів 

Обсяг – не менше 7 стор. 

Увага! Кожен проект виконується на аркушах формату А 4, 

підписується та вкладається в окремий файл. 

 

Змоделюйте умови організації та функціонування персонального 

середовища навчання (Personal Learning Environment (PLE) для учнів відповідного 

віку за наступним алгоритмом: 

Алгоритм виконання 

1. Оберіть відповідний навчальний предмет, вікову категорію учнів та 

запропоновану тему. 

2. Проведіть пошук ресурсних матеріалів (навчального контенту, системи 

організації інформаційної взаємодії, учбового інструментарію), необхідних 

для ефективного вивчення даної теми і предмета, використовуючи сервіси 

Web 2.0 та освітнє інтернет-середовище; 

3.  Складіть план вивчення обраної теми (вкажіть мету, методи, основні 

етапи), а також мультимедійну презентацію  із можливістю широкого 

застосування відібраних ресурсних матеріалів (сервісів та інструментів); 

4. Опишіть послідовність включення ресурсних матеріалів у навчальний 

процес у ході організації педагогічної взаємодії вчителя і учнів. Поясніть 

необхідність вибору Вами саме цих матеріалів; 

5. Змоделюйте можливі ефекти вивчення обраної теми із застосуванням 

Ваших ресурсних матеріалів для підвищення рівня навчальних досягнень 

учнів. 
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МІНІ-ПРОЕКТ № 2. “ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ У ЗВО”
1
 

Залікова вартість – 20 балів 

Обсяг – не менше 7 стор. 

Увага! Кожен проект виконується на аркушах формату А 4, 

підписується та вкладається в окремий файл. 

 

Змоделюйте умови організації персонального середовища навчання 

(Personal Learning Environment (PLE) для студентів закладу вищої освіти за 

наступним алгоритмом: 

Алгоритм виконання 

1. Оберіть відповідний навчальний предмет та визначену тематику 

педагогічного спрямування для опрацювання. 

2. Проведіть пошук ресурсних матеріалів (навчального контенту, системи 

організації інформаційної взаємодії, учбового інструментарію), необхідних 

для ефективного вивчення даної тематики і предмета, використовуючи 

сервіси Web 2.0 та освітнє інтернет-середовище; 

3. Складіть план вивчення обраної теми (вкажіть мету, методи, 

комунікаційні стратегії і стилі навчання, основні етапи, очікувані результати), 

використовуючи елементи SMART-технології (конкретність, вимірюваність, 

досяжність, своєчасність цілей та орієнтація на результат) із можливістю 

широкого застосування відібраних ресурсних матеріалів (сервісів та 

інструментів); 

4. Опишіть послідовність включення ресурсних матеріалів у навчальний 

процес у ході організації педагогічної взаємодії зі студентами; 

5. Змоделюйте можливі ефекти вивчення обраної теми із застосуванням 

Ваших ресурсних матеріалів та SMART-технології для підвищення рівня 

навчальних досягнень студентів. 

                                                 
1
 Міні-проект № 2 може включати декілька завдань самостійної роботи, а також є 

додатковим завданням на випадок відпрацювання матеріалу курсу. 
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Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Модуль 1  

(поточна робота ПР, виконання діагностичних тестів ДТ, 

періодичний і підсумковий контроль ПК) 

Мо-

дуль 

2 

(НП) 

 

 

 

Сума Змістовий модуль 1 

(теми 1-4) 

Змістовий модуль 2 

(теми 4-8) 

40 40 

ПР ДТ ПК ПР ДТ ПК 20 100 

20 10 10 20 10 10 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка  

в балах 

Оцінка  

ECTS 

 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90–100 А Відмінно Відмінно 
 

Зараховано 81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Примітки. 

 умовою зарахування курсу є набір студентом мінімум 51 балу за поточну роботу 

за умови обов’язкового виконання проектів, опрацювання аудиторних 

самостійних завдань та виконання поточних тестів; 

 у випадку виконання міні-проектів пізніше зазначеного терміну, вони 

оцінюватимуться у межах 1–10 балів; 

 тематика самостійної роботи подається додатково; 

 за участь у науковій роботі студенту додатково може бути нараховано до 10 

балів; 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 
1. Поняття “персональне середовище навчання” (Personal Learning Environment (PLE) 

та його наукова інтерпретація; 

2. Особистісно орієнтована та креативна парадигми у контексті персонального 

середовища навчання; 

3. Персональне середовище навчання у взаємодії сучасного освітнього дискурсу та 

інновацій у сфері освіти; 

4. Поняття про віртуальне персональне середовище навчання; 

5. Персональне середовище навчання і мережеве навчання у контексті ідей 

конективізму; 

6. Сучасні підходи до створення персонального середовища навчання; 

7. Поняття про SMART-освіту та її роль у системі модернізації освітніх процесів, 

методів і технологій; 

8. Аналіз ефективних практик дистанційної освіти та ед’ютейнмента; 

9. STEM та STEAM–освіта у сучасному освітньому просторі; 

10. Ед’ютейнмент як сучасна освітня технологія; 

11. Структура компонентів персонального середовища навчання для середньої 

загальноосвітньої школи; 

12. Структура компонентів персонального середовища навчання для вищої школи; 

13. Роль персонального середовища навчання в удосконаленні навчальних практик 

студентів у ЗВО; 

14. Стратегії комунікації у вищій та середній школі у контексті персонального 

середовища навчання; 

15. Сучасні стилі навчання у середній та вищій школі; 

16. Сучасні соціальні мережеві сервіси; 

17. Особливості застосування веб-інструментів (соціальних сервісів) персонального 

середовища навчання у діяльності педагога; 

18. Можливості вибору веб-інструментів PLE у роботі педагога з учнями та 

студентами; 

19. Організація проектної роботи з учнями та студентами у системі PLE; 

20. Напрями проектування персонального середовища навчання для учнів у контексті 

індивідуалізації навчально-виховного процесу; 

21. Можливості проектування персонального середовища навчання для студентів у 

контексті індивідуалізації навчально-виховного процесу; 

22. Персоналізація освітньої політики у закладах середньої та вищої освіти; 

23. Персональне середовище навчання і неформальна освіта; 

24. Неформальні освітні практики у контексті персонального середовища навчання; 

25. Особливості застосування компонентів персонального середовища навчання у 

просторі музею. 
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