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ВСТУП 

 

«Люди хочуть працювати, вчитися, спілкуватися і  

грати, коли і де вони хочуть», ЮНЕСКО. 

 

У той час, коли термін «медіа-технології» був представлений 

суспільству декілька років назад, багато з нас і досі не знає, що він насправді 

означає і як застосування медійних технологій може стати у нагоді для 

досягнення успіху в нашому професійному житті. У посібнику спробуємо 

надати огляд початкового рівня напряму застосування медіа-технологій у 

навчальному процесі. 

Актуальність теми даного посібника визначена необхідністю в 

адекватному осмисленні науковим середовищем можливостей для інновацій у 

системі освіти та потребою відкритої дискусії про давно назрілу кризу в сфері 

передачі знань від викладача до студента на теренах України. 

Власне термін «медіа» походить від латинського «засіб» і в сучасному 

світі вживається як аналог терміна «засоби масової комунікації» 

(ЗМК). Підґрунтям медіа-технологій є матеріали засобів масової комунікації – 

телебачення, кінематограф, відео, Інтернет. Саме екран стає новим засобом 

навчання, що містить або текст, або зображення, або звук та анімацію.  

Застосування медійних технологій під час розв’язання проблемних 

ситуацій сприяє збільшенню кількості типів навчальних задач (задачі на 

моделювання різних ситуацій, які вводять студента у певну ситуацію; задачі 

на планування, пошук оптимальної стратегії розв’язування і контролю тощо); 

стає відкритим доступ до раніше не доступної інформації. Медійні технології 

є унікальним засобом формування критичного мислення та розвитку творчих 

здібностей, методом стимулювання бажання до самоосвіти, самопідготовки, 

постійного прагнення студентів до поглиблення рівня знань.  

На жаль, у багатьох вищих технічних навчальних закладах переважає 

«репродуктивне навчання», недооцінюється вплив комп’ютерних технологій, 

зокрема медіа-технологій на навчальну діяльність. Навчальний процес часто 

являє собою передачу інформації від викладача до студента. Викладач подає 

знання, а студенти пасивно їх запам’ятовують, і чим точніше на наступних 

заняттях вони здатні відтворювати їх, тим кращою вважається успішність тих, 

хто навчається.  

Вивчення, опис і критичний перегляд практичних особливостей 

поширення медіа-технологій, який відбувається з урахуванням наукового 

аналізу навчальних програм з предметів медіа-культури та медіа-технологій, 

експертизи різного роду документів, результатів соціологічних опитувань і 
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експертних інтерв’ю з представниками професій, діяльність яких спрямована 

на використання медіа-технологій, медіа-освіти та вдосконалення медіа-

права, свідчать, що одна із центральних проблем використання медійних 

технологій в навчальному процесі української вищої школи полягає в 

відокремленості між медіа- і освітою. Далі буде зроблено виділення декількох 

аспектів, які підтверджують це твердження. 

Сучасне навчання стає дедалі мультимедійнішим, інтерактивнішим, 

дистанція між студентом та педагогом варіюється залежно від «споживчих 

властивостей» освітніх матеріалів. Наприклад, за даними, які надає публікація 

«The Year in Education: Seven Innovations Changing the Way the World Learns», 

можна окреслити напрями, які динамічно розвиваються: активне 

використання комп’ютерної гри в практиці навчання, застосування 

цифрового формату у практиці роботи бібліотек, ведення шкільних блогів, 

розширення можливостей технологічної грамотності, он-лайн-освіта у вишах, 

дискусії в класах за хештегами твітів. При цьому ініціатива «знизу», від 

викладачів і студентів розглядається як сигнал про необхідність введення 

інформаційних технологій. Не експерименту  «взагалі» і «надовго», а 

експерименту, який задає гнучку підтримку тієї чи іншої частини освітнього 

процесу. Основна мета змін, що виникають у цьому процесі – створення 

сприятливого середовища для індивідуального розвитку та формування 

громадянського суспільства. 

Наприклад, в Інтернеті можна знайти варіант гри, яка є дозволеною в 

практиці навчання однієї з американських шкіл. Стратегія навчання в цьому 

закладі відображена у Curriculume&Assessment – «Game Design and System 

Thinking» – під час уроків студентам  дозволено використовувати різні 

комп’ютерні пристрої та мобільні платформи, оскільки вони дозволяють 

грати в спеціальні навчальні ігри і досягати очікуваного результату.  

А що робить у цей час вища школа США? Активно розвиває ідеї вільної 

освіти, вводячи в практику навчання створення он-лайн курсів кращих 

професорів топових університетів США, відкритих для участі вебінарів (веб 

семінарів) та інших форм комунікації і отримання знань. Для представників 

наукових співтовариств створено інформаційні мережі й бази даних, які 

дозволяють розвивати академічну мобільність і збагачувати свої знання в он-

лайн-дискусіях. 

Завдання вищого навчального закладу – виховання хорошого 

громадянина, покладене на нього радянською пропагандою – сьогодні не має 

жодних підстав для існування, оскільки ґрунтується на утопічних тверджннях 

про те, що зусиль викладачів цілком вистачає, щоб протистояти усім 

труднощам дорослого життя, які оточують студента. 
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1. МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

 

1.1. ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ ТА МУЛЬТИМЕДІА В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

1.1.1. Характеристика медіа-технологій 

Зростання потреби в даних і збільшення потоків різноманітних 

відомостей у людській діяльності зумовлює розробку і застосування 

електронних засобів. Інформаційні технології, якими тепер виступають 

глобальна комп’ютерна мережа Інтернет, мультимедійні комп’ютерні 

системи, IP-телефонія, цифрове телебачення, супутникове і кабельне 

телебачення та ін., зумовили радикальні зрушення у всіх сегментах соціальної 

взаємодії. На теперішній час, обмін відомостями, які подані за допомогою 

медіа-технологій, перевищує 11 годин на день, телевізор включений у 

квартирах/будинках у середньому 7 годин 38 хвилин щодня, а діти від двох 

до дванадцяти років у середньому дивляться телевізор 25 годин на тиждень. 

Як відомо, медіа (англ. media – засоби, способи) – це канали та 

інструменти, що використовуються для зберігання, передачі і подання 

певного набору даних. Термін часто згадується як синонім мас-медіа або 

новинних медіа, але у ширшому розумінні означає єдине середовище, яке 

використовується для передачі будь-яких даних з будь-якою метою і виступає 

посередником у передачі даних від одного адресата до іншого. У педагогічній 

літературі це поняття вживається щодо допоміжних наукових і технічних 

засобів, які застосовуються в навчанні.  

Термін «медіа» часто застосовується як глобальне поняття, що охоплює 

як дидактичні засоби, наукову підтримку, так і засоби масової комунікації. 

Отже, медіа – це предмети, обладнання і носії, що передають певні дані 

(комунікати) через слова, зображення і звуки, з можливістю їх подальшого 

опрацювання, зберігання та передачі. 

Одним із видів медіа-даних є динамічні медіа-дані, що являють собою 

потокові дані, які змінюється у кожен момент часу. Динамічні дані 

включають в себе три джерела надходження: текстова стрічка, web-камера та 

мікрофон. Завдяки широкому розповсюдженню WWW (World Wide Web) 

гіпертекстову технологію знають або, принаймні, використовують усі, хто 

працює за комп’ютером. У основі WWW лежить технологія гіпертексту – 

нелінійної форми запису текстових даних із позначенням посилань на 

фрагменти тексту будь-якого документа, що знаходиться в автоматизованій 

інформаційній системі, і можливістю швидкого переходу до цих фрагментів. 

Посилання можуть включати не тільки текстові дані, але і графічні, аудіо-, 
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відео- і ін. Для такого роду документів вже використовується гіпермедіа, 

забезпечуючи зв’язок між мультимедійними об’єктами. 

Медіа-технології ‒ це поєднання різноманітних «медіа» для донесення 

необхідних даних до оточуючих, із одночасним застосуванням різноманітних 

способів (усні, технічні) і прийомів (педагогічні, психологічні). 

Медіа-технології існують давно і їх умовно поділяють на п’ять типів: 

ранні (писемність), друковані (друкарство, літографія, фотографія), 

електричні (телеграф, телефон, звукозапис), мас-медіа (кінематограф, 

телебачення), цифрові (комп’ютер, Інтернет). 

Історична довідка 

Медіа-технології слід розглядати і як мистецтво, де особливе місце 

належить наочно-образним способам передачі інформації: комп’ютерній 

графіці, анімації, відео і так далі. Деякі вчені вважають, що початок медіа-

технологій поклала перша людина, що зробила малюнок і напис на камені. 

Наступним етапом розвитку медіа-технологій дослідники вважають 

клинопис древніх шумерів, цивілізація яких була однією з найбільш 

розвинутих. Приблизно у 1750–1670 рр. до н.е. у Стародавній Греції виникає 

лінійна писемність, подібна до сучасного графічного відтворення словесної 

інформації. Пізніше у Китаї активно розвивається ієрогліфічна писемність, 

особливістю якої є те, що кожне слово, поняття, а іноді й цілий вираз 

відтворюється спеціальним, доволі складним знаком. 

Революційним етапом розвитку медіа-технологій стало винайдення 

паперу 105 р. н.е. в Китаї, де через 625 років засновано першу друкарню та у 

853 р. з’явилася перша книга, що вийшла друком. Це був значний крок 

уперед, значення якого для розвитку медіа-технологій важко переоцінити.  

1450 р. у Німеччині друкарським способом вийшли перші книги. 

Німецький типограф Йоганн Гутенберг досить вдало модернізував китайську 

технологію. Заздалегідь відливалася певна кількість свинцевих літер, які 

потім складались у слова, речення, сторінки. Після друку кліше треба було 

розібрати для наступної книги. Через якийсь час у Європі з’явилися десятки й 

сотні друкарень, які, без перебільшення, змінили європейську цивілізацію. У 

1500 р. в Європі циркулювало понад 20 млн книг найрізноманітнішого змісту.  

Наступний етап розвитку медіа-технологій розпочався через кілька 

сторіч. У 1822 р. Нієпс (Nіepce) проводить перші досліди з фотографічним 

зображенням. Через 19 років англієць Ф. Телбот (Talbot) вдосконалив 

технологію Нієпса, запропонувавши проектувати негативне зображення на 

поверхню, вкриту солями срібла. Фотографія набула популярності серед 

артистів і вчених, але журналісти почали активно використовувати її тільки 
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після 1871 року, коли виникли технології, що давали змогу вставляти 

фотозображення в газети.  

1 вересня 1794 р. перші повідомлення було передано з Лілля в Париж 

оптичним телеграфом, а 1837 р. впроваджено електричний телеграф і азбуку 

Морзе. Досить швидко за допомогою телеграфу навчилися передавати не 

тільки слова й найпростіші малюнки, однак не можна було надіслати голос 

або музику, хоча мікрофон уже було винайдено 1827 р. жителем Лондона 

Ватстоном (Wheatstone). 4 лютого 1876 р. у Бостоні близько 14-ї години 

Грейхем Белл, викладач Бостонського притулку для глухонімих, звернувся з 

проханням про патент на апарат, здатний передавати звук на відстані. Того ж 

самого дня о 16-й годині інший винахідник – електрик із Чикаго Е. Грей 

звернувся з подібним проханням. Після судового процесу патент було видано 

Г. Беллу. 

Уже в 1881 р. у США було 400 телефонних станцій і 132 000 абонентів. 

Майже водночас із телефоном було розроблено технологію механічного 

звукозапису. 1877 р. Едісон у США і Шарль Гросс у Франції винайшли 

звуковідтворюючий апарат – фонограф. На рухливий циліндр, вкритий 

тонкою фольгою, було записано популярну американську пісеньку «У Мері є 

маленьке ягня». Незабаром Едісон удосконалив модель фонографа, 

замінивши циліндр пласким диском. 

Того ж часу розвинулися передумови для появи технології передачі 

електромагнітного сигналу на відстані без дроту. 1865 р. Фарадей відкрив 

існування електромагнітних хвиль, а його учень Максвелл висунув гіпотезу, 

що електромагнітні збурювання переміщуються у просторі. 1887 р. Г. Герц 

підтвердив цю теорію конкретними експериментами. У 1895–1896 рр. було 

проведено перші досліди з бездротової передачі сигналу, авторами яких 

одночасно стали російський науковець О.С. Попов і англієць італійського 

походження Марконі. 

Процеси індустріалізації й урбанізації наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

століття, які радикально змінили Європу й Сполучені Штати Америки, 

значною мірою ґрунтувалися на нових технологіях, зокрема й медіа-

технологіях. Нові комунікаційні системи, наприклад, телеграф і телефон, 

викликали захоплення, і кожен винахід відразу знаходив впровадження – 

спочатку в бізнесі, а потім – в інших соціальних сферах.  

У 1906 р. американець Лі де Форест одержав патент на пристрій, який 

надавав можливість передавати комплексний сигнал. 12 квітня 1908 року 

вперше в радіоефірі залунав людський голос: «Алло, алло, з Вами 

радіостанція з Ейфелевої вежі в Парижі». Ці передачі приймалися 



10 

 

радіоаматорами в Марселі. Через два роки приблизно 50 осіб чули звукові 

радіопередачі в радіусі 30 км від Нью-Йорка. 

У світі звукове радіомовлення активно почало розвиватися після 1920 р. 

Винахідником цієї сфери стали США, де у 1928 р. понад 578 радіостанцій 

щодня виходили в ефір. Перед початком «Великої депресії» 1929 р. у світі 

налічувалося понад 10 млн. радіоприймачів. 

Увечері 28 грудня 1895 р. у Парижі на бульварі Капуцинів, 14, у погребі 

Грандкафе продемонстровано перші рухливі зображення. Фотографії на екран 

уміли проектувати вже давно, але цього вечора брати Люм’єр показали 30 

глядачам захопливі кіносюжети «Робітники виходять з воріт заводу» і 

«Купання дитини». Так виник «сьомий» вид мистецтва. Кіно розвивалося 

дуже стрімко: у США у 1905–1909 рр. було побудовано понад 10 тис. 

кінозалів. Можна стверджувати, що кіно було своєрідним мультимедіа, 

особливо після 1927 р., коли воно стало звуковим. Кіно – найперший засіб 

масової інформації, доступний більшості населення, про що свідчать такі 

факти: в 1930 р. з 122 млн американців 95 млн відвідували кіно щотижня. 

Зважаючи на те, що радіомовлення та кіно розвивалися синхронно у 

часі, логічним є поступове об’єднання цих технологій в єдиному пристрої, 

здатному передавати зображення на відстані. Йдеться про новий етап 

розвитку – еру телебачення, передбачену багатьма вченими ще в середині 

ХІХ ст. 

Саме слово «телебачення» запропоновано 1900 р. на Всесвітній 

виставці в Парижі. Але тільки в 1925 р. розпочато впровадження відносно 

повних систем передачі та прийому телевізійного зображення.  

До середини ХХ ст. було закладено підґрунтя новітніх медіа-

технологій. У результаті розвитку технологій друку, кіно, телебачення і 

радіомовлення знання, інформація, культура стали доступними найширшим 

верствам населення. 

Початком епохи медійних технологій можна вважати 1981 рік, коли 

відбулося офіційне представлення першого персонального комп’ютера на 

прес-конференції IBM у Нью-Йорку. Це був 16-бітовий процесор із робочою 

частотою 4,77 мегагерци, 64 кілобайтами оперативної пам’яті, з приводом 

флоппі дисків на 5,25 дюйми. 

У 1990-і рр. розвиток медіа-технологій переходить на новий етап. 

З'являються електронний телеграф, мобільні телефони. MPEG – компресія 

даних, цифрове і супутникове телебачення DST (digital satellite television), 

DTT (digital terrestrial television) стають реальністю початку нового 

тисячоліття. 
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У 1995–1996 рр. покоління «технарів» в Інтернеті змінюється 

поколінням «гуманітаріїв». Всесвітня мережа стає доступною для багатьох 

жителів великих міст, дизайн – «національним видом спорту», а турбота про 

сервер – професією. З того часу більшість медіа-технологічних інновацій 

пов’язані з Інтернетом. 

Сучасний етап розвитку 

Відмінною рисою сучасних медіа-технологій є їх здатність не тільки 

відображати якийсь продукт, але і, що набагато важливіше, робити непрямий 

вплив на людину, змінючи її уявлення про саму себе. Це результат таких 

досягнень технологій інформаційного суспільства, як винахід апаратури 

«віртуальної реальності» і перетворення Інтернету в глобальну комп’ютерну 

мережу. Новий вигляд обробки і надання інформації (HDD, інші електронні 

носії), новітні способи доступу до інформації (Інтернет, технології 

«віртуальної реальності» і тому подібне) дозволяють зробити різноманітною 

нашу культуру, а це, в свою чергу, сприяє глобальному обміну моральними, 

культурними, суспільними цінностями, інформацією і знаннями, 

інтенсивнішій комунікації між людьми. 

Комунікація – центральна ланка цифрового майбутнього. Замість 

фізичної присутності – цифрове, електронне, яке створює нові форми 

соціальної взаємодії, що не підкоряється законам якої-небудь держави, не 

обмежена мовою або соціальними бар’єрами. З’являються нові типи 

співтовариств – micro: маленькі об’єднання людей поза географічними і 

іншими межами, нові форми обміну ідеями, нові форми контролю і обліку 

інформації, «зникає» простір, «вислизує» час. Мультимедійна комп’ютерна 

техніка і медіа-технології епохи електронних цифрових комунікацій 

перестають бути жорстко розділеними і до деякої міри зливаються, 

інтегруються. 

Комп’ютеризація і Інтернетизація суспільства відбуваються паралельно 

із затвердженням нових стилів праці, нових цінностей, інформаційної 

різноманітності, і ці зміни не зводяться власне до технічної сфери, вони 

носять глобальний характер, проникаючи у всі сфери життєдіяльності людей.  

До різновидів медіа-технологій належать: 

- лінійні медіа-технології – проста форма представлення безлічі 

елементів мультимедіа, коли користувач може виконувати тільки пасивний 

перегляд елементів мультимедіа, а послідовність проглядання визначається 

сценарієм; 

- нелінійні (інтерактивні) медіа-технології [interactive (multi)media] – 

форма представлення безлічі елементів мультимедіа, в якій користувачеві 

надана можливість вибору і управління елементами в режимі діалогу; 
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- гіпермедіа [hipermedia, H-media] – інтерактивні медіа-технології, в 

яких користувачеві надається структура зв’язаних елементів мультимедіа, які 

він може послідовно вибирати, тобто – це розширення поняття гіпертекст на 

мультимедійні види організації структур записів даних; 

- Live video – «Реальне/живе відео» – характеристика системи медіа-

технологій з погляду її здатності працювати в реальному часі. 

Відомо, що в процесі навчання студенти освоюють не більше, ніж 

чверть поданого матеріалу. Медіа-технології дозволяють у 2-3 рази збільшити 

цей показник, оскільки це надає можливість синергетичного навчання, тобто 

одночасно зорового і слухового сприйняття матеріалу, активної участі в 

управлінні його подачею, повернення до тих розділів, які вимагають 

повторного аналізу. Медіа-технології сьогодення пропонують користувачам 

безліч варіантів індивідуального налаштування, освоюючи навчальний 

матеріал, студент самостійно встановлює швидкість вивчення, об’єм 

матеріалу і ступінь його складності. Економія часу, необхідного для вивчення 

конкретного матеріалу, в середньому складає 30%, а придбані знання 

зберігаються в пам’яті значно довше. 

У цьому контексті доречним буде згадати MOOC системи. Вікіпедія 

пропонує таке визначення MOOC: «A massive open online course (MOOC) is an 

online course aiming at large-scale interactive participation and open access via the 

web...». «Масовий відкритий он-лайн курс ‒ це курс, який передбачає велику 

кількість учасників і відкритий доступ через Інтернет. На додаток до 

традиційних матеріалів, таких як відео, лекції та проблемні завдання, MOOC 

надає інтерактивні форуми, щоб створити спільноту для студентів і 

викладачів». 

Отже, медіа-технології в навчанні потрібно розуміти як систему, яка 

включає проектування, організацію та проведення занять із забезпеченням 

багатоканальності сприйняття відомостей суб’єктами навчання в 

інтерактивному режимі за рахунок використання мультимедійних 

комп’ютерних апаратно-програмних і мультимедійних навчальних 

програмних засобів. Загальна мета медіа-технологій полягає в доборі та 

застосуванні пов’язаних між собою засобів (медіа) таким чином, щоб 

постійно вдосконалювати та збільшувати обсяг даних, до яких мають доступ 

користувачі. 

1.1.2. Характеристика мультимедіа 

Створення глобального інформаційного гіперпростору істотним чином 

трансформувало сучасну реальність. З’явилася можливість в іншому – 

електронному поданні інформації, зросла кількість засобів її подачі (текст, 

графіка, анімація, відео, звук), розвинулася інша форма організації даних. 
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Зросло покоління, свідомість якого буквально з народження формують 

різноманітні медіа-технології. 

Сучасні інформаційні технології відкривають дедалі ширші можливості 

у сфері освіти і кар’єрного росту, змінюючи якість повсякденного життя 

людини, а деколи – замінюючи різними формами медіактивізму і саме життя. 

Мало хто здивується, що восьми-дев’ятилітня дитина має декілька акаунтів у 

соціальних мережах, легко вправляється з кнопками iPod і щодня стає 

покоритилем кіберпростору. Школа і ВНЗ вже не можуть обійтися без 

інформаційних технологій, використання досягнень техносфери для 

вирішення освітніх завдань. 

Мультимедіа (multimedia) в буквальному перекладі – «множинні засоби 

передачі даних» – культурний феномен, зобов’язаний своїм виникненням 

історично – постіндустріальному суспільству, технічно – розвитку 

комунікаційних технологій. Мультимедіа володіє новими можливостями, 

специфічним проявом яких є: 

˗ зберігання, обробка і представлення інформації в цифровій формі; 

˗ транслювання різних видів інформації (текстової, графічної, аудіо, 

відео, анімаційної і т. д.); 

˗ синергія між звуком, зображеннями та текстом; 

˗ інтерактивність – активна взаємодія ресурсу, програми, послуги і 

людини, їх взаємовплив і співтворчість; 

˗ наявність гіпертексту. 

Термін «мультимедіа» ввів в обіг М. Маклюен, також він вперше 

визначив закономірність, що тип суспільства значною мірою визначається 

панівним у ньому типом комунікації, а людське сприйняття – швидкістю 

передачі цієї інформації. 

Традиційний погляд на проблему мультимедіа виник у 70-і рр. 

минулого століття, коли комп’ютер у навчанні ще не був істотною 

складовою. У цей час поняття «мультимедіа» стосувалося спеціально 

підібраного комплекту дидактичних матеріалів – аудіовізуального пакету. 

Тобто, можна вести мову про мультимедійність без комп’ютера, коли 

основним носієм інформації найчастіше виступає телевізор і відеомагнітофон. 

З’єднання елементів мультимедіа в єдиний проект виконується за 

допомогою програмних інструментальних засобів. Результати представлення 

елементів мультимедіа на екрані і засобу управління мультимедіа, 

називаються інтерфейсом призначеним для користувача. Апаратні і програмні 

засоби, що забезпечують відтворення мультимедіа, називаються платформою 

або середовищем мультимедіа. 
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Поряд з динамічною мультимедійною інформацією у теперішній час 

застосовується статична інформація. Вона представляє собою 

мультимедійний файл (аудіо, відео, зображення), який створено за допомогою 

відповідного програмного забезпечення та збережено на диску комп’ютера. 

Файл можна редагувати та змінювати, але його повторне відкриття буде 

відтворювати одну і ту саму інформацію, доки файл знову не буде змінений. 

Відповідно статична інформація поділяється на аудіо, відео, зображення та 

комбіновану. 

До мультимедіа інформації також відносимо комбіновану інформацію, 

яка може включати в себе три типи мультимедійної інформації: аудіо, відео та 

зображення. Основними видами такого типу інформації є презентації, 

відеофільми та структуровані документи. 

Способи застосування мультимедіа на занятті: 

- ілюстративний. Візуальний ряд ілюструє традиційну розповідь 

викладача. Цей же візуальний ряд потім можна використовувати у процесі 

опитування або узагальнення; 

- схематичний. В основу навчання покладено конструювання опорних 

конспектів або структурно-логічних схем. Використання мультимедіа 

розширює можливості побудови таких схем. Вони стають більш наочними, 

яскравими; 

- інтерактивний. Найбільш складний. Поєднує в собі елементи 

ілюстративного і схематичного підходів. Різниця полягає в тому, що 

використання різноманітного візуального матеріалу, схем і анімацій 

поєднується, доповнюється залученням документів, уривків із різноманітних 

джерел. І документи, і «картинки» повинні бути яскравими, створювати 

певний образ, відрізнятися певною «символічністю». Але найголовніше в 

такому підході – високий рівень методичної обробки матеріалу. Він і дається, 

власне, в такому поєднанні, щоб викликати активність студентів, 

спровокувати їх на зіставлення, роздум, дискусію. 

1.1.3. Відмінність медіа-технологій від мультимедіа 

На сьогоднішній день не існує єдиної концепції і відповідно 

термінології медіа, є певна змішаність та невизначеність термінів. 

Не тільки національні наукові школи, але й окремі дослідники 

пропонують свої варіанти трактувань таких понять, як «медіа-технології» 

(media technology), «мультимедіа» (multimedia), «медіа-освіта» (media 

education), «медіа-грамотність» (media literacy) і «медіа-культура» (media 

culture). 

Cпробуємо розібратися, яка відмінність між термінами «мультимедіа» і 

«медіа» (під медіа будемо розуміти медіа-технології). Часто ці поняття 
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плутаються або застосовуються, в розумінні одного і того ж. Іноді грань, 

дійсно, дуже розмита, але вона все ж присутня. Обидва слова, 

застосовуються, дуже часто, в абсолютно різних випадках і в різних 

варіантах. Їх можна зустріти, як частини складених слів або словосполучень, 

наприклад, медіа-сервер, мультимедійний файл та ін. Також в Інтернеті 

багато інформації, що розповідає, як про історію походження цих слів, так і їх 

значення. 

Спробуємо розібратися. Почнемо з того, що ці слова англійського 

походження, їх значення найпростіше визначити з перегляду перекладу в 

словнику. Для цього використаємо словник ABBYY Lingvo Online і виберемо 

найбільш важливі переклади. 

Медіа: 

- універсальний словник: ЗМІ, засоби масової інформації; 

- комп’ютерний словник: середній, серединний; 

- словник маркетингу: медіа (засоби масової інформації); 

- словник економіки: засоби інформації; 

- науковий словник: преса, середовище. 

Також дуже часто «медіа», пояснюється як засоби аудіовізуальної 

інформації, носії.  

Тепер подивимося, як перекладається термін «мультимедіа». Відмітимо, 

що мультимедіа ‒ це іменник, а мультимедійний ‒ це прикметник. Часто 

можемо зустріти написання ‒ мультимедіа файл і мультимедійний файл. 

Наскільки розуміється, різниці великої немає. 

Мультимедіа: 

- універсальний словник: мультимедіа, мультимедійний ‒ такий, що 

використовує різні засоби інформації; 

- комп’ютерний словник: мультимедійний, мультимедійні засоби ‒ 

загальна назва комп’ютерних технологій, що використовують аудіовізуальні 

засоби; 

- з маркетингу: (комп. слово) ‒ загальна назва програмних засобів, що 

дозволяють одночасно використовувати аудіо- і відеоінформацію. 

Також один з популярних перекладів користувачів мультимедіа ‒ це 

комп’ютерне представлення інформації. 

Якщо уважно подивитися на переклади, то можемо помітити, що в 

перекладах терміна «медіа», не трапляється жодного разу слово комп’ютер 

або його варіація. Також, як відомо з попереднього розділу, медіа-технології 

існують уже дуже давно і нагадаємо ще раз, що їх можна розділити на 5 

типів: 

- ранні медіа ‒ це писемність; 
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- друкарські медіа ‒ наприклад, друк газет, фотографія; 

- електричні медіа ‒ наприклад, телефонний зв'язок, запис звуку та ін.; 

- мас-медіа ‒ телебачення, відеозапис; 

- цифрове медіа ‒ використання комп’ютерів і глобальної мережі 

Інтернет. 

Виходить, медіа виступає проміжною ланкою, посередником між 

спілкуванням людей, поширенням інформації і новин. Медіа ‒ це щось 

подібне до способу комунікації серед людей. Також, на сьогодні, медіа 

більше прив’язано до телебачення, радіо, поліграфії. Тобто, у медіа-

технологіях більша увага надається способу взаємодії і передачі інформації в 

соціумі. 

Мультимедіа ж, у свою чергу, приділяє більше уваги і наближене до IT 

(інформаційних технологій), комп’ютерних зображень, передачі відео за 

допомогою мережі Інтернет, іграм, інтерактивній взаємодії користувачів. 

Також мультимедіа може включати 2D- і 3D- технології. Тобто, мультимедіа, 

розповідає як технічно зробити передачу даних у соціумі. 

Раніше медіа-технології і мультимедіа ‒ це було одним поняттям і 

називалося одним терміном ‒ «медіа». Але зараз прийшов час, коли ці два 

терміни починають набувати усе більш різних значень. З’являються нові 

спеціалізації, і настає момент, коли компанії вже шукають працівників з тією 

або іншою спеціалізацією. Наприклад, зі знанням медіа ви можете працювати 

на телебаченні або на радіостанції. Зі знанням мультимедіа ‒ в IT-компанії. 

Обидва поняття часто використовують дещо різні підходи. У медіа, 

наприклад, робота відбувається з такими пристроями як камери, устаткування 

радіостанцій. У мультимедіа ж, як правило, велика частина взаємодії 

відбувається за допомогою засобів роботи з комп’ютером і мережею Інтернет. 

У будь-якому випадку, ці два терміни або напрями також перетинають 

один одного в деякій мірі. На сьогодні, IT і комп’ютерні технології є 

присутніми в обох напрямах. 

Опрацювання літературних джерел, у яких висвітлюється дане питання, 

та вищезазначені судження привели до висновку, що в медіа-технологіях 

більша увага надається способам взаємодії комунікатів, психологічним 

особливостям отримання, запам’ятовування та передачі інформації. Тоді як 

мультимедіа ж, у свою чергу, приділяє більше уваги і є наближеним поняттям 

до інформаційних технологій, комп’ютерних зображень, передачі відео за 

допомогою мережі Інтернет, ігор, інтерактивної взаємодії користувачів. 

Також мультимедіа може включати 2D- і 3D- технології. Тобто, мультимедіа, 

описує як технічно зробити передачу даних у соціумі, охоплюючи способи 
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подання різних видів даних – звукові, текстові, графічні, відео, анімаційні, 

можливі в одній системі чи в поєднанні. 

 

1.2. МЕДІА-ОСВІТА ТА МЕДІА-ПЕДАГОГІКА 

 

Таких умов виховання та розвитку, які присутні на сьогоднішній день, 

не мало жодне покоління людства: діти знають дуже багато про світ, людей і 

природу, тому активно включаються у всі процеси. Комп’ютер несе з собою 

свободу від реальності, в ньому можна її моделювати. Інтернет також надає 

необмежені можливості для комунікації і кожен (одні краще, інші гірше) 

може бути і виробником, і споживачем інформації. Медіа-технології з 

кожним роком відіграють все більшу роль у житті людей загалом і в 

освітньому процесі зокрема. Усунення локальних обмежень для глобалізації 

комунікації є, безумовно, однією з найбільш цікавих тем досліджень 

наступних років. 

Розвиток країни та її входження у всесвітній інформаційний простір 

спонукає до впровадження нових напрямків освіти, серед яких медіа-освіта 

посідає не останнє місце. Варто констатувати, що поява та доступність 

необхідних ресурсів та засобів (комп’ютерна техніка, Інтернет та ін.) 

відбулася пізніше, ніж у провідних країнах світу. Тому більшість публікацій 

сьогодні спрямована, передусім, на вивчення кордонного досвіду.  

Звернемо увагу на те, що освіта – це одна з основних категорій 

педагогіки, а медіа-освіта є її складовою. Цього не заперечує більшість 

авторів, вони навіть користуються терміном «медіа-педагогіка», що становить 

нову галузь педагогічних знань. Спробуємо пояснити, що маємо на увазі під 

дефініціями «медіа-педагогіка» та «медіа-освіта», а також «медіа-культура» 

та «медіа-компетентність», адже досить часто їх можна зустріти для 

тлумачення явищ, пов’язаних із застосуванням медіа-технологій. 

Активний розвиток педагогіки як науки, її диференціація на все більшу 

кількість різних галузей, спеціальностей і дисциплін (кожна з яких має 

окремий, специфічний предмет науково-педагогічного дослідження), з одного 

боку, та бурхливий розвиток засобів масової комунікації, нових 

інформаційних технологій, з іншого боку, призвели до виникнення за 

кордоном, зокрема в Німеччині, нової педагогічної спеціальності, що має 

назву медіа-педагогіка. 

Основне завдання медіа-педагогіки – мати справу з основними змінами 

інформаційного суспільства, визначити, які базові вміння необхідні, щоб і в 

майбутньому залишатися здатним до навчання, взаємодії та пошуку 

необхідної інформації за допомогою медіа-технологій. 
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Медіа-педагогів нині готують у Німеччині в університетах на 

факультетах комунікативних технологій (напрям «медіа-культура») поряд із 

такими спеціалістами, як театральний, музичний, музейний, хореографічний 

(танцювальний) педагог та бібліопедагог. За визнанням німецьких фахівців, у 

них ця спеціальність доволі екзотична. 

Структуру медіа-педагогіки зображено на рис. 1.1.  

Тепер медіа-педагогіка в Німеччині набула такого широкого 

розповсюдження, що існують науково-дослідні інститути, які виконують 

наукові дослідження в цій галузі. Є доктори педагогічних наук у галузі медіа-

педагогіки. Першим професором у цій галузі став Бернд Шорб (університет у 

м. Лейпцігу), на думку проф. Б. Шорба, медіа-педагогіка, передусім, 

вкорінилася в позаурочній роботі і саме там вона має найкращі перспективи 

для розвитку. Необхідно також ширше використовувати можливості системи 

підвищення кваліфікації для зростання ріння медіа-компетентності 

педагогічних працівників. Проф. Б. Шорб уважає, що настав час широкого 

впровадження у навчальний процес медіа-педагогічних і медіа-психологічних 

курсів, поряд із курсами комп’ютерннх технологій.  

 
Рисунок 1.1 – Структура медіа-педагогіки та її зв’язки з теорією і 

практикою 

 

Інший фахівець у цій галузі – проф. Штефан Ауфенангер – 

погоджується з думкою Б. Шорба. Він уважає, що медіа-педагогіка, як 

наукова галузь, зазнала суттєвих змін, оскільки стала комплексною наукою, 

яка містить відомості з багатьох дисциплін (загальної психології, філософії, 

освітніх технологій, психології розвитку та ін.). Аналогічного погляду 

дотримується Хельга Тойнер – директор науково-дослідного інституту 

медіапедагогіки з Мюнхена. Вона стверджує, що медіа-педагогіка є 
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міждисциплінарною галуззю, яка має відношення до всіх наук. Однак її 

турбує той факт, що частина медіа-педагогів зводить свою роботу лише до 

керівництва технічними засобами, а цього явно недостатньо. Дітер Шпангел 

(професор виховних наук з університету в Нюрнберзі) зазначає, що медіа-

педагогіка є одним із важливих аспектів педагогіки. Вона потребує розробки 

свого «ядра», яке сьогодні є ще досить не визначним. 

Проф. Р. Фуньок (директор Інституту комунікативних наук та 

педагогіки дорослих (андрагогіки) вважає, що в медіа-педагогічному 

контексті школа повинна виконати як мінімум два завдання. Перше – це 

ільфабетизація студентів у сфері медіальної культури (тобто, навчання 

грамотності у галузі користування мультимедійними засобами); друге – це 

навчання прийомів і методів роботи зі змістом тексту, зображенням і звуком.  

Медіа-педагогіка є органічною частиною ширшої галузі знання – 

медіа-культури. Взаємозв'язки між її окремими складовими можна зобразити 

у вигляді схеми (рис. 1.2). У свою чергу, медіа-культура – це виробництво, 

результатом якого є нові медіа-засоби, медіа-технології та медіа-продукція у 

формі книжок, періодичних видань, радіопрограм, телепрограм, 

документальних, художніх фільмів, фотозображень тощо.  

 

Рисунок 1.2 – Структура медіа-культури як наукового напряму 

 

Як видно з рис. 1.2, окремі складові медіа-культури (медіа-психологія, 

медіа-медицина, медіа-право, медіа-етика) виникли в результаті процесу 

інтеграції між комп’ютерними науками і сучасними комунікативними 

технологіями, з одного боку, та відповідними гуманітарними дисциплінами, з 

іншого. Власне і саму медіа-педагогіку можна розглядати як інтегральну 

галузь знання, хоча в її структурі можна виділити складові частини, 

характерні саме для педагогічної науки.  

Медіа-культура розглядається як «сукупність інформаційно-

комунікативних засобів, вироблених людством у процесі історичного 

розвитку; це також сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей у 
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сфері медіа, історично сформована система їх відтворення та функціонування 

в соціумі. 

Н. Коновалова наголошує, що студенти ВНЗ мають володіти медіа-

культурою. Медіа-культура людини розуміється дослідницею як діалоговий 

спосіб взаємодії з інформаційним суспільством, що включає ціннісний, 

технологічний і особистісно-творчий компоненти і призводить до розвитку 

суб’єктів взаємодії, а медіа-культура студентів ВНЗ, на її думку, інтегрує 

загальну і професійну медіа-культури. Також вона наголошує, що успішність 

розвитку медіа-культури студентів забезпечується такими педагогічними 

умовами: у процесі медіа-освіти цілеспрямовано розвивається суб’єктна 

позиція студента; технології розвитку медіа-культури студентів ВНЗ 

ґрунтуються на особистісно-орієнтованому підході; процес розвитку медіа-

культури здійснюється ступенево: від загального рівня медіа-культури до 

професійного; застосовується технологія розвитку медіа-культури студентів 

ВНЗ, що є процесом діалогової взаємодії студентів і викладача за рішенням 

ланцюга медіа-освітніх завдань. 

Медійна дидактика – це частина медіа-педагогіки, яка досліджує 

питання застосування медіа-технологій у навчальному процесі та займається, 

передусім, розробкою інформаційно-освітніх технологій, особливостями 

організації дистанційного навчання, розробкою та апробацією нових 

медійних дидактичних засобів (навчальних програм, посібників і 

підручників). Також аналізується взаємозв’язок між медіа і реалізацією цілей, 

змісту і форм, методів і засобів навчання. 

Об’єктом медіа-педагогіки виступає медіа-освіта. На те, що медіа-освіта 

стосується педагогічної галузі, вказує навіть перше визначення явища, 

запропоноване Радою ЮНЕСКО в 1973 р., де медіа-освіту визначено як 

«навчання теорії та практичних умінь для оволодіння сучасними засобами 

масової комунікації, що розглядаються як частина специфічної та автономної 

галузі знань у педагогічній теорії та практиці». 

Термінологію медіа-освіти одним із перших досить добре узагальнив 

А. Федоров. Оксфордська енциклопедія, видана у 2001 р., визначає медіа-

освіту як навчання за допомогою медіа. Медіа-освіта (media education) 

пов’язана одночасно з пізнанням того, як створюються і розповсюджуються 

медіа-тексти, а також і з розвитком аналітичних здібностей для інтерпретації 

та оцінки їх змісту; тоді як вивчення медіа (media studies) звичайно 

пов’язується з практичною роботою зі створення медіа-текстів. За аналогією з 

педагогікою, де освіта визначається як процес і результат навчання та 

виховання, медіа-освіта – це процес і результат медіа-навчання та медіа-

виховання. 
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Як медіа-освіта, так і медіа-педагогіка спрямовані на досягнення цілей 

медіа-грамотності (англ. – media literacy) та медіа-компетентності (англ. – 

media competence). Ці два терміни є тотожними. Зокрема, у країнах Європи і 

США до питань, які стосуються освіти прийнято використовувати 

компетентнісний підхід, тому використовується термін «медіа-

компетентність» (нім. – мedienkompetenz, англ. – Media competence і т. д.). Під 

медіа-компетентністю розуміється здатність до «кваліфікованої, самостійної, 

творчої і соціально-відповідальної дії у відношенні до медіа». 

 

1.3. ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ 

 

1.3.1. Що таке електронне навчання? 

Якщо говорити про освіту, то до недавнього часу, модель навчання була 

досить прямолінійною – в аудиторії були студенти з викладачем, який вів 

заняття. Фізична присутність викладача була обов’язковою і будь-який інший 

тип навчання був сумнівним у кращому випадку. Наприкінці ХХ ст. відбулася 

комп’ютерна революція і в корені змінився підхід до навчання. 

За суттю, електронне навчання на комп’ютерній основі – освітній 

інструмент, або система, яка дозволяє вчитися в будь-якому місці і в будь-

який час. Сьогодні електронне навчання, в основному, проходить за 

допомогою Інтернету, хоча в минулому «воно надходило до нас» з 

використанням суміші комп’ютерних методів, наприклад, таких як CD-ROM. 

Новітніх технологій так багато, що не відчутно географічного розриву, 

з використанням інструментів, які змушують нас відчувати себе так, як ніби 

студенти знаходяться всередині класу. Електронне навчання надає 

можливість поділитися навчальним матеріалом у всіх видах форматів, таких 

як відео, слайд-шоу, текстові документи у форматі PDF. Проведення вебінарів 

(Live он-лайн класи), спілкування з викладачами через чат і повідомлення 

форумів, опція, яка також доступна для студентів. 

Існує безліч різних електронних навчальних систем (відомих як системи 

керування навчанням (Learning Management Systems) або LMS для стислості) 

і методів, які дозволяють створювати курси, що будуть доступні студентам. 

За допомогою хорошого інструменту можуть бути автоматизовані різні 

процеси, наприклад, такі як проведення випробувань (тестувань) або 

створення привабливого контенту. Електронне навчання забезпечує 

можливість студентам відвідувати навчання, пов’язуючи його із життям, що 

дозволяє ефективно навіть самій зайнятій людині, надалі зробити кар’єру і 

отримати нові кваліфікації, а отже, вчитися протягом життя. 
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Деякі з найбільш важливих подій у галузі освіти, відбулися з моменту 

появи Інтернету. Сьогодні студенти добре розбираються у використанні 

смартфонів, текстових повідомлень і, взагалі, у використанні Інтернету, та і 

створити он-лайн-курс досить просто. Дошки оголошень, соціальні медіа і 

різні інші засоби спілкування в Інтернеті дозволяють студентам бути 

обізнаними і обговорити пов’язані питання курсу, в той же час забезпечуючи 

почуття спільності. 

У швидкозмінному світі електронного навчання доступні технології, які 

дозволяють зробити курс захоплюючим з можливістю постійного оновлення, 

та надання студентам оптимальної інформації. Це особливо важливо, якщо 

електронному навчанню приділяється увага у секторі, де бути обізнаним у 

сучасних галузевих розробках є першочерговим завданням. Це одна з причин, 

чому багато підприємств у теперішній час пропонують е-learning, з іншої 

сторони – це низькі витрати і можливість для студентів вчитися у будь-якому 

місці і в будь-який час. 

У цілому, традиційне навчання коштує дорого, займає багато часу і 

результати можуть відрізнятися від бажаних. Електронне навчання пропонує 

альтернативу, яка швидше, дешевше і потенційно краще. 

1.3.2. Історія електронного навчання 

Термін «e-learning» (електронне навчання) існує тільки з 1999 року, 

коли він був вперше використаний у CBT (Computer Based Training) 

системному семінарі. Інші визначення також стали виникати в пошуках 

точного опису системи, такі як «он-лайн-навчання» і «віртуальне навчання». 

Тим не менш, принципи, що лежать в області електронного навчання були 

добре задокументовані протягом всієї історії, і є навіть свідчення того, що 

ранні форми електронного навчання існували ще в IXX столітті. 

1.3.3. Електронне навчання – часові межі 

Задовго до того як, був упроваджений Інтернет, дистанційні курси 

використовувались, щоб навчати студентів окремим предметам або навичкам. 

У 1840 р. Ісаак Пітман навчав своїх студентив стенографії за допомогою 

листування. Ця форма символічного листа була розроблена для підвищення 

швидкості запису і була популярна серед секретарів, журналістів та інших 

осіб, які робили багато нотаток у письмовій формі. Він, будучи 

кваліфікованим учителем, відправляв завдання поштою, і потім 

студенти,виконавши його повинні були надіслати назад використовуючи ту ж 

систему. 

У 1924 році була винайдена перша випробувальна машина. Цей 

пристрій дозволяв студентам брати участь у тестуванні. Потім, у 1954 році,  

Б. Ф. Скіннер, професор Гарвардського університету, винайшов «навчальну 
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машину», яка дала можливість навчальним закладам керувати 

«програмованим навчання» своїх студентів. Ідея не була введена до 1960 

року, коли було створено першу навчальну комп’ютерну програму. Ця 

навчальна комп’ютерна програма (або Computer Based Training – CBT) була 

відома як PLATO – Програмний алгоритм для автоматизованих операцій 

викладання (PLATO –Programmed Logic for Automated Teaching Operations) 

(рис.1.3). Спочатку вона була розроблена для студентів, що навчаються в 

університеті штату Іллінойс (США), але в підсумку почала 

використовуватися в навчальних закладах у всьому США. 

Перші системи дистанційного навчання були дійсно налаштовані тільки 

для доставки інформації для студентів, але в 1970-х, в епоху електронного 

навчання, вони стали більш інтерактивними. Open University у 

Великобританії зацікавився електронним навчанням. Їх система освіти 

завжди була, в першу чергу орієнтована на дистанційне навчання. У 

минулому навчальні матеріали надсилалися поштою і листування з 

викладачами відбувалося за допомогою пошти. З появою Інтернету Open 

University почав пропонувати більш широкий спектр інтерактивних 

навчальних можливостей, а також більш швидку кореспонденцію зі 

студентами за допомогою електронної пошти і т.д. 

 
Рисунок 1.3 – Схема основних елементів для системи «PLATO» 

 

1.3.4. Інтернет навчання сьогодні 

З винайденням комп’ютера та Інтернету наприкінці 20-го століття, 

електронні засоби навчання і способи доставки інформації розширились. 

Перший MAC в 1980-х роках дозволив приватним особам мати комп’ютер у 
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себе дома, що робить його легшим для сприйняття і розвиває певні набори 

навичок. Потім, у наступному десятилітті, у віртуальних середовищах почало 

по-справжньому процвітати навчання, отримати доступ до величезної 

кількості інформації в Інтернеті та можливостей електронного навчання стало 

дуже просто. 

До початку 90-х років були створені кілька навчальних закладів, що 

проводили курси тільки он-лайн, за допомогою Інтернету, а також 

просвітницьку роботу з людьми, які не могли раніше потрапити в коледж 

через географічні або тимчасові обмеження. Технологічні досягнення також 

допомогли навчальним закладам знизити витрати на дистанційне навчання, 

економія, яку відчули і студенти – допомогла дати освіту більш широкій 

аудиторії. 

У 2000-х роках підприємства почали використовувати електронне 

навчання, щоб навчати своїх співробітників. Нові та досвідчені працівники 

отримали можливість поліпшити свої знання у певній промисловій сфері та 

розширити власний перелік навичок. Велика кількість осіб отримала доступ 

до програм, які пропонують їм можливість заробляти в Інтернеті кошти і 

збагатити своє життя за рахунок розширення знань. 

1.3.5. Переваги і недоліки електронного навчання 

Незалежно від того чи є ви викладачем, який шукає, для передачі знань 

студентам, більш інтерактивний спосіб, чи корпоративний тренер, найнятий 

компанією, електронне навчання має позитивні сторони, коли справа 

доходить до переваг, які роблять створення і доставку навчальних матеріалів 

простішим і безпроблемними. Важливі переваги перераховано нижче: 

Ніяких меж, ніяких обмежень 

Разом з обмеженнями, що стосуються місця розташування, час є однією 

з проблем, з якою доводиться стикатися студентам та викладачам у процесі 

навчання. У разі контактного (особистого) навчання, місце розташування 

обмежує участь у групі студентів, які не мають змоги бути присутніми в 

цьому місці. У випадку часу, він обмежує кількість тих, хто може бути 

присутнім у певний час. E-Learning, з іншого боку, полегшує навчання з 

точки зору організації, «де і коли» всі, хто зацікавлені в курсі можуть бути 

присутніми. 

Більше цікавості 

Проектування курсу таким чином, що робить його інтерактивним і 

цікавим завдяки використанню мультимедіа, або навіть нещодавно 

розроблених методів гейміфікації (gamification) підвищує не тільки ваш 

«фактор участі», але і відносний термін попиту на розроблені матеріали 

курсу. 



25 

 

Рентабельність 

Це відноситься як до студентів, так і до викладачів, адже є велика 

ймовірність, що будучи або одним, або іншим Вам доводилось платити 

немалі суми грошей у якийсь момент, щоб придбати оновлені версії 

підручників для школи, коледжу чи університету. Коли підручники часто 

стають застарілими після закінчення певного періоду часу, необхідність 

постійного придбання нових видань не присутня в E-learning. 

Якраз те, що потрібно! 

Оскільки компанії та організації застосовують нові технології для 

підвищення ефективності операцій з дня у день, використання Інтернету стає 

необхідністю. Після того як транснаціональні корпорації розширились у 

всьому світі, шанси працювати з людьми з інших країн збільшується, і 

навчання всіх цих працівників разом є проблемою, яку E-learning успішно 

вирішує. 

Давайте змішаємо все це разом і застосуємо його в реальній ситуації 

З метою підвищення якості навчального матеріалу часто викладачі 

викликають фахівців на заняття, щоб ті дали лекцію, яка відноситься до 

певної теми курсу. У традиційній моделі освіти, професор  запросивби 

експерта на лекцію у прямому сенсі, і ніс би витрати на його переміщення до 

місця навчання та перебування там протягом часу. 

З E-learning 

З E-learning професор має можливість провести лекцію з гостем без 

необхідності витрачати багато грошей. Це може бути зроблено практично, з 

камерами, як для лектора і студентів, а також з використанням мікрофонів 

для отримання такого ж рівня взаємодії, який був би можливий, якщо лектор 

фізично присутній у залі. Додатковою перевагою є те, що існує можливість 

повтору лекції і отримання ще більш корисної інформації з неї. Студенти, які 

пропустили заняття, можуть переглядати запис, а студенти, які відвідали 

можуть подивитися його ще раз, щоб поглибити своє розуміння. 

1.3.6. Побоювання, що виникають з електронним навчанням 

Навіть враховуючи всі переваги електронного навчання, ніхто не може 

заперечувати, що є деякі недоліки. Практичні навички дещо складніше 

отримати за допомогою Інтернет-ресурсів. Наприклад, процес розробки web-

сайту – це те, що можна легко пояснити, якщо поділити інформацію, 

записавши відео. Проте практичний досвід має важливе значення. Розробка і 

ремонт радіо, комп’ютерної техніки є прикладами навичок, які вимагають 

практичного досвіду.  
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Ізоляція 

Хоча електронне навчання пропонує простоту, гнучкість і можливість 

віддаленого доступу до начальної студентської аудиторії чи лабораторії у 

вільний час, студенти можуть відчувати почуття ізоляції. Це тому, що 

навчання в Інтернеті є здебільшого явищем одиничним, і як наслідок у 

студентів можуть виникнути почуття, що вони діють у повній самоті. Але 

оскільки технології прогресують і існують явні вигоди від електронного 

навчання, студенти можуть тепер більш активно співпрацювати з 

викладачами або іншими студентами за допомогою інструментів, таких як 

відеоконференції, соціальні медіа, дискусійні форуми і т.д. 

Зв’язок зі здоров’ям 

Електронне навчання вимагає використання комп’ютера та інших 

подібних пристроїв; це означає, що зорова напруга, неправильна постава та 

інші фізичні проблеми можуть вплинути на студента. Під час запуску он-

лайн-курсу, доцільним буде відправлення рекомендацій щодо правильної 

сидячої постави, висоти столу і регулярних перерв. 

1.3.7. Майбутнє електронного навчання 

E-learning залишиться і в майбутньому. Паралельно з тим як володіння 

комп’ютером росте у всьому світі, електронне навчання стає все більш 

життєздатним і доступним. Швидкість підключення до Інтернету зростає і 

разом з тим, виникають можливості для більш мультимедійних методів 

навчання. З величезним поліпшенням мобільних мереж в останні кілька років 

і збільшенням відстані телекомунікацій, реальністю стає електронне навчання 

зі смартфонами та іншими портативними пристроями. Такі технології, як 

соціальні медіа також постійно виконують трансформацію освіти. 

Загалом, навчання коштує дорого, займає багато часу, і результати 

можуть різко відрізнятися від очікувань. Учені намагаються протягом 

багатьох років зрозуміти, як відбувається процес навчання, щоб зробити його 

більш ефективним, а оцінювання знань правильним. На даний час існує ряд 

інструментів, які допоможуть створити інтерактивні курси, стандартизувати 

процес навчання та вводити неформальні елементи навчання у випадку 

формального процесу навчання. Кілька наступних тенденцій електронного 

навчання дадуть нам уявлення про те, як E-Learning та засоби навчання, 

формуватимуться в майбутньому: 

Micro-learning (Мікро-навчання) основна увага приділяється розробці 

мікро-навчальної діяльності за допомогою мікро-кроків у цифровому 

середовищі медіа, які вже є повсякденною реальністю для навчання студентів 

і працівників сьогодення. Ці заходи можуть бути включені до повсякденного 

навчального процесу. На відміну від «традиційних» підходів E-learning, 
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мікро-навчання часто використовує спонукальну технологію через 

спонукальні медіа, що знижує когнітивне навантаження на студентів. Таким 

чином, вибір мікро-навчальних об’єктів, а також темпу і термінів мікро-

навчальної діяльності є важливими для дидактичних конструкцій. Мікро-

навчання є важливою парадигмою, що дозволяє уникнути необхідності мати 

окремі навчальні сеанси, так як процес навчання «вбудований» у повсякденне 

життя. Він також відмінно підходить для мобільних пристроїв, де довгі курси 

можуть бути зайвим. 

Gamification (гейміфікація) – система використання ігрового мислення і 

ігрової механіки в контексті гри, щоб зацікавити користувачів і паралельно 

вирішувати поставлені завдання. 

Персональний підхід до навчання є принципом педагогіки, що 

перетворює навчання та навчальне середовище з метою задоволення потреб і 

сподівань окремих студентів. Персоналізація є поняттям ширшим, ніж просто 

індивідуалізація або диференціація, воно дає можливість студентові вибирати 

те, про що дізнатися, коли дізнатися і як дізнатися. Це не може вказувати на 

необмежений вибір, оскільки студенти будуть, як і раніше, мати цілі, які 

повинні бути досягнуті. Тим не менш, він може надати студентам можливість 

дізнаватися потрібну інформацію таким чином, щоб задовольнити їх 

індивідуальні стилі навчання і можливості інтелекту. 

Далеке майбутнє: автоматичне навчання 

У відомій сцені з фільму «Матриця», Нео лягає в високотехнологічне 

крісло, обладнане ременями з електродами, які завантажують навички серії 

бойових мистецтв у його мозок. Після цього він відкриває очі і починає 

цитувати з того моменту: «Я знаю кунг-фу». 

Цей тип автоматичного навчання може звучати як похмуре майбутнє, 

для більшості з нас, але це шлях куди ми рухаємося. І, незважаючи на етичні 

питання, які можуть при цьому виникнути, вигоди можуть бути істотними на 

різних рівнях, якщо їх використовувати належним чином. Ось як це працює: 

обирається задача, яка вимагає високої продуктивності від вашого зору 

(зорової пам’яті), наприклад як ловити м’яч. Після цього знаходиться 

професіонал цієї справи, розміщується в fMRI machine (МРТ) (Функціональна 

магнітно-резонансна томографія) і записується те, що відбувається в його 

мозку, коли він ловить м’яч. Тоді у вас є програма, яка описує як ловити м’яч, 

і ви готові до навчання. Наступний крок: розмістити себе в машині МРТ 

(fMRI machine), сфальсифікувати процес піймання м’яча образами і записати 

в мозок програму, яка описує процес піймання м’яча, який ви записали 

раніше. Ви навіть не повинні звертати увагу, як це відбувається. Ваш мозок, 
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тим не менш, стає знайомий з цієї моделлю – це і є по суті навчання: мозок 

стає знайомий із новими знаннями. 

Дослідження показали, що таке відтворення МРТ картини може 

викликати довготривалі поліпшення в задачах, що потребують візуального 

відтворення. У теорії, тип автоматизованого навчання є досить потенційним і 

E-learning в далекому майбутньому може виглядати подібним чином. 

 

1.4. СЕМАНТИЧНА ПАВУТИНА 

 

«Що таке Web 2.0, Web 3.0?» – запитання, яке нам неодноразово 

задавали, і, ймовірно, у нього стільки ж відповідей, скільки людей 

використовує цей термін. Однак, після того як почалися розмови про Web 3.0 

і навіть Web 4.0, настала нова ситуація. Щоб допомогти людям зрозуміти ідеї 

таких розумних слів, як Web 2.0 і Web 3.0, спробуємо розібратися, що саме 

означають ці терміни. 

Дані терміни використовують як спробу забезпечити загальне уявлення 

про постійно змінне середовище Інтернет. З метою визначення та пояснення 

понять Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 в Інтернеті, запозичимо у директора W3C 

Тіма Бернерс – Лі (Tim Berners – Lee) поняття про читання – запис в 

Інтернеті. 

1.4.1. Web 1.0 

Поняття Web 1.0, за твердженням Тіма Бернерс-Лі, можна розглядати як 

«Інтернет тільки для читання». Іншими словами, раніше Інтернет дозволяв 

нам шукати інформацію і читати її. Було дуже мало шляхів для взаємодії з 

користувачами або для участі в складанні контенту. Проте, на першому етапі 

розвитку мережі Інтернет це було саме те, чого хотіли більшість власників 

веб-сайтів: мета їх сайту полягала в тому, щоб позначити свою присутність в 

Інтернеті і зробити інформацію про себе доступною для всіх у будь-який час. 

Web 1.0 є ретронімом поняття, яке відноситься до статусу WWW і будь-

якого стилю дизайну веб-сайту, що використовувався перед появою терміна 

Web 2.0. Це – загальний термін, який був створений, щоб описати Мережу до 

2001 року, який і був помічений багатьма як поворотний момент для 

Інтернету. Найпростішим формулюванням Web 1.0 швидше за все слід 

вважати «той Web, який був до Web 2.0». Це звичайна практика – порівняння 

сайтів за типом технології, яка використовується для їх побудови. 

1.4.2. Web 2.0 

У даний час спостерігається стадія Web 2.0, або стадію «читання-запису» 

Інтернет, якщо буде дотримуватися твердження, описане Бернерс-Лі. Введена 

в Інтернет здатність внесення контенту і взаємодії з іншими користувачами 

незабаром значно змінить глобальну мережу. Щоб зрозуміти величезний 
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потенціал даних змін, досить подивитися на YouTube, Facebook і Вікіпедія, 

які ґрунтуються на публікації контенту користувачами. Web 2.0 здається 

довгоочікуваною відповіддю на вимоги користувачів мережі, Web 2.0 

дозволяє бути одним користувачам більше залученими в процес створення 

інформації, яка доступна іншим користувачам мережі Інтернет. 

1.4.3. Web 3.0 – семантичний веб 

Розширюючи пояснення Тіма Бернерса-Лі, Web 3.0 являє Інтернет як 

вже стадію «читання – запис – виконання» (рис. 1.4). Однак, це важко уявити 

собі в абстрактній формі, так що поглянемо на дві речі, які будуть основою 

семантичної розмітки і веб-сервісів Web 3.0. 

 

 
Рисунок 1.4 – Взаємодія інформаційної техніки в епоху web 3.0 

 

Web 3.0 – концепція розвитку Інтернет-технологій, сформульована 

керівником Netscape.com Джейсоном Калаканісом (англ. Jason Calacanis) як 

продовження концепції Web 2.0 Тіма О'Рейлі. Її суть у тому, що Web 2.0 є 

тільки технологічною платформою, а Web 3.0 дозволить на її основі силами 

професіоналів створити високоякісний контент і сервіси. 

Визначення було опубліковано в особистому блозі Калаканіса 10 

березня 2007 року. «Web 3.0 – припускає створення високоякісного контенту і 

сервісів, створених талановитими людьми за допомогою технологій Web 2.0». 

Він зазначив, що Web 2.0 дозволяє швидко і практично безкоштовно 

використовувати значну кількість потужних Інтернет-сервісів з високими 

споживчими якостями, що призвело до появи величезної кількості 

одноманітних ресурсів, і, як наслідок, девальвації цінності більшості з них. 

Ідея в тому, що на основі Web 2.0 повинна виникнути нова платформа – не 

стільки технологічна, скільки соціокультурна, яка використовується 
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професіоналами для створення цікавого, корисного і якісного контенту. Як 

приклад тенденції до переходу від Web 2.0 до Web 3.0 Калаканіс призводить 

німецький розділ Вікіпедії, який у міру наповнення контентом вдається до 

закриття на редагування статей недосвідчених учасників, вводить 

рецензування статей силами професійних редакторів. 

Одним із трактувань терміна Web 3.0 є співвіднесення його з 

семантичною павутиною. Головна думка цієї концепції базується на 

впровадженні метамови, що описує зміст сайтів для організації 

автоматичного обміну між серверами. Описові механізми семантичної 

павутини дійсно розроблені (RDF, DAML, OIL, OWL), проте, на етапі 

обробки і виведення інформації з’являється ряд проблем: 

- з’являється необхідність додаткових витрат для створення семантичної 

версії кожного сайту, що робить технологію значно менш доступною; 

- відсутність гарантії адекватного опису веб-майстрами власних 

ресурсів (аналогічно з історією використання тега «keywords»); 

- неможливість прийняття єдиного формату опису властивостей 

ресурсів в умовах існуючої конкуренції через корпоративно-рекламну 

політику творців ресурсу і наявність широкого поля для маніпуляцій 

описовими механізмами. 

Автор терміна «Web 2.0» Тім О'Рейлі запропонував визначити Web 3.0 

як «взаємодію Інтернету з фізичним світом», він також неодноразово 

виступав із критикою ототожнення семантичної павутини та концепції Web 

3.0. 

Як бачимо, конкретного тлумачення WEB 3.0 немає. Можливо це буде 

таке явище про яке достеменно ще не має уявлення. Особисто наша думка 

про покоління WEB 3.0 частково збігається з тлумаченням «Вікіпедії» про те, 

що люди будуть створювати високоякісний контент, так як вони, вже 

навчилися створювати ресурси, тепер треба навчитися якісно створювати 

інформацію. Основний навик покоління WEB 3.0 – це створення якісної 

інформації, особливо відеоконтенту. У тому числі, можна припустити, що під 

час епохи WEB 3.0 відбудеться бурхливий розвиток інформаційних продуктів 

і практично кожна людина, яка буде відноситися до покоління WEB 3.0 

матиме свої інформаційні продукти, які буде продавати завдяки Інтернету. 

Семантична павутина (англ. Semantic web) – нова концепція розвитку 

«Всесвітньої павутини» і мережі Інтернет, яка створена і впроваджується 

Консорціумом Всесвітньої павутини (англ. World Wide Web Consortium, 

W3C). Інші назви – семантичний веб, семантична мережа. Хоча поняття 

семантична мережа, яке виникло раніше, породило поняття семантична 

павутина, їх слід відокремлювати. 



31 

 

Концепція полягає у впровадженні спільних, стандартних форматів 

даних у Мережі. Для заохочення впровадження семантичного форматування 

сторінок, пропонується змінювати структуру вже існуючих, не 

структурованих чи частково-структурованих сторінок у «мережу даних». 

Створення семантичної Мережі полягає у застосуванні середовища опису 

ресурсів (RDF). 

Термін вперше запровадив Тім Бернерс-Лі в травні 2001 року в журналі 

«Scientific American». 

Семантична павутина – це надбудова над сучасною Всесвітньою 

павутиною, яка покликана зробити інформацію, що розміщена в мережі, 

зрозумілішою для комп’ютерів. Відомо, що майже вся інформація в Інтернеті 

знаходиться в текстовій формі. Не секрет також, що прогрес у галузі обробки 

людської мови (англ. Natural Language Processing, NLP) йде дуже повільно. 

Комп’ютери не можуть сприйняти й осмислити словесну інформацію, 

розміщену в Інтернеті, і в найближчий час, мабуть, не зможуть. Тоді постає 

питання – як змусити комп’ютери розуміти зміст розміщеної в мережі 

інформації і навчити їх користуватися нею? На це питання і покликана 

відповісти концепція семантичної павутини. Слово «семантична» у цьому 

випадку означає «осмислена», «зрозуміла». 

На сьогодні комп’ютери беруть досить обмежену участь у формуванні й 

обробці інформації в мережі Інтернет. Функції комп’ютерів в основному 

зводяться до збереження, відображення і пошуку інформації. У той же час 

створення інформації, її оцінка, класифікація й актуалізація – усе це як і 

раніше виконує людина. Як включити комп’ютер у ці процеси? Якщо 

комп’ютер поки не можна навчити розуміти людську мову, то потрібно 

використовувати мову, що була б зрозумілою комп’ютеру. Тобто, в 

ідеальному варіанті, вся інформація в Інтернеті повинна розміщуватись двома 

мовами: людською мовою для людини і комп’ютерною мовою для розуміння 

комп’ютера. Семантична павутина – це концепція мережі, у якій кожен 

ресурс людською мовою був би доповнений описом, зрозумілим комп’ютеру. 

«Семантична павутина дозволить машинам розуміти семантику 

документів і даних, але не людських промов і письмових повідомлень». – Тім 

Бернерс-Лі. 

Як бачимо з рисунка 1.5 в 10 разів, у порівнянні з моделлю веб 2.0, 

виросла кількість сайтів і в 8 разів збільшилася кількість користувачів, за 

умови, що вони створюють таку ж кількість контенту. 

Еволюція Web представляється не як тільки еволюція web-технологій, а 

як еволюція взаємодії користувача з web-технологіями сучасності. 

Як це можливо: 
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1. Потрібно створити web-платформу, в якій користувачі могли б: 

- самостійно обирати модераторів на певний термін зі свого числа; 

- впливати на політику порталу, його дизайн, фінансові витрати, 

ведення нових функцій за допомогою голосування, тобто, здійснювати 

принцип безпосередньої демократії; 

- володіти виділеною адресою на свою сторінку і своєї сторінкою, тобто 

володіти частиною порталу; 

- змінювати дизайн, функціонал і програмний код своєї сторінки; 

- вибирати, де зберігати свої дані і завантажені матеріали – у себе на 

комп’ютері або на сервері; 

- розробляти нові плагіни і сервіси на базі платформи для самої ж 

платформи, зберігаючи за собою право спільного володіння (розділяється між 

розробником і порталом як юридичною особою) і фінансової винагороди за 

використання своїх розробок та ідей (як приклад, розробка Android і iPhone 

додатків); 

- володіти будь-яким завантажуваних контентом і нести повну 

відповідальність за його зміст. Тобто, якщо автор вирішить видалити свою 

фотографію, посилання, яку скопіювали і вивісили у себе в вигляді 

графічного зображення інші користувачі (але не набули право на 

використання), то посилання автоматично зникає з усього сайту; 

- стратифікація статусів користувачів за кількістю прав і обов’язків. 

Реалізація принципу статусної демократії; 

- можливість встановити цю платформу у вигляді програми, додатки, 

мобільної ОС або просто ОС, і мати можливість повноцінно працювати в 

режимі off-line. 

 
Рисунок 1.5 – Схематичне представлення розвитку технологій web 1.0, 

web 2.0 та web 3.0 
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Таким чином, до кінця другого десятиліття XXI ст. можна розглядати 

наступні етапи розвитку мережі (рис. 1.6): 

Web 1.0 − контент (зміст) Інтернет-ресурсів формує порівняно невелика 

група професіоналів, а переважна більшість користувачів мережі Інтернет 

фігурує в якості простих «читачів». У першому десятилітті мережі Інтерент, 

або Web 1.0, була розроблена сама основа Інтернет, яка дозволила дати 

доступ до величезних обсягів інформації широкому колу користувачів мережі 

(Web 1.0 – контент генерується адміністрацією сайту). 

Web 2.0 − в створення контенту активно включаються користувачі 

мережі. Зараз ми знаходимося в кінці другого десятиліття − Web 2.0 − були 

розвинені різні інтерфейси, які дозволяли користувачам вже керувати вмістом 

мережі Інтерент і зв’язатися один з одним (Web 2.0 - контент генерується 

користувачами сайту, але модерується адміністрацією сайту). 

Web 3.0 − на межі третьої декади − Web 3.0. Семантичного Веб 

(Semantic Web). Семантична павутина (Semantic Web) − «частина глобальної 

концепції розвитку мережі Інтернет, метою якої є реалізація можливості 

машинної обробки інформації, доступної у Всесвітній павутині. Основний 

акцент концепції робиться на роботі з метаданими, які однозначно 

характеризують властивості і зміст ресурсів Всесвітньої павутини, який 

використовується в даний час текстового аналізу документів» (Вікіпедія). 

Тобто − це якась мережа над Мережею, що містить метадані про ресурси 

Всесвітньої павутини і існує паралельно з ними (Web 3.0 – контент 

генерується і модерується користувачами сайту). 

 
Рисунок 1.6 – Еволюція технологій «WEB» 

 

Очевидно одне: Інтернет не перестає розвиватися і майбутнє Інтернет-

технологій надзвичайно цікаве! 
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Гумор 

В Інтернеті поширення набув жарт, що відображає стадії розвитку Web: 

- Web 0.0 – юзер мріє законектитись з ким або чим-небудь; 

- Web 1.0 – юзер отримує контент; 

- Web 2.0 – юзер створює контент; 

- Web 3.0 – колективне створення контенту; 

- Web 4.0 – контент думає за юзера; 

- Web 5.0 – контент спілкується з контентом; 

- Web 6.66 – контент видаляє юзерів, зрозумівши, що вони не мають 

сенсу. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте характеристику медіа-технологій та мультимедіа. 

2. Що Ви розумієте під медіа-освітою та медіа-педагогікою? 

3. Охарактеризуйте електронне навчання. 

4. Дайте визначення терміна «семантична павутина». 

5. Які відмінності між технологіями web 1.0, web 2.0 та web 3.0 Ви 

знаєте? 

6. Розкажіть про історію розвитку медіа-технологій . 

7. Яка різниця між мультимедіа та медіа-технологіями? 

8. Дайте характеритику розвитку медіа-освіти та медіа-педагогіки за 

кордоном. 

9. Поясність відмінність між Інтернет навчанням та E-learning. 

10. Які позитивні та негативні сторони електронного навчання Ви 

знаєте? 
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2. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.1. НАВЧАЛЬНІ ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ  

ПРО ЯКІ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН ВИКЛАДАЧ 

 

Існує багато навчальних теорій, концепцій, принципів, що вам стає 

складно виділити точні межі між ними? Ми поділяємо вашу думку, тому 

вважаємо за необхідне запропонувати перелік основних і найбільш 

популярних освітніх концепцій, пов’язаних з інформаційними технологіями. 

Наведений нижче список – це проста спроба допомоги у складанні більш 

повної картини того, що являють собою ці поняття, проводячи між ними 

досить чітку межу. 

Консорціум «Нових Медіа» на замовлення Європейської комісії 

підготував доповідь про перспективи впровадження нових освітніх 

технологій у навчальний процес. У роботі є три розділи: тренди, технології та 

зміни. Кожен охарактеризовує найближчі перспективи (1 – 2 роки), середні  

(3 – 5 років) і далекі (більше 5 років).  

Так, у найближчі роки за прогнозом європейських експертів в освіті все 

більше будуть використовувати соціальні мережі, планшети і хмарні сервіси, 

що змінить роль викладача, а також вирішить проблему цифрової 

безграмотності молоді. Наступним кроком має стати широке впровадження 

відкритих освітніх ресурсів (OER) і гейміфікація, паралельно з цим 

відбудеться поступове злиття формальної та неформальної освіти. У 

найбільш далекій же перспективі в освітніх закладах перейдуть до 

персоналізованого навчання і оцінювання за допомогою інструментів Big 

Data.  

Доповідь про інновації в педагогіці була розроблена також у 

Відкритому університеті Великобританії. Британські експерти виділили 

десять існуючих нововведень, які в найближчі роки зроблять найзначніший 

вплив на освіту в світі. 

Із початку 80-х років XX ст. вчені розробили та обгрунтовали досить 

велику кількість освітніх теорій, концепцій, принципів, навчальних методів та 

інструментів, які ґрунтуються на прямому чи опосередкованому застосуванні 

медіа-технологій та описані в різноманітних книгах, посібниках, наукових 

статях і т.д. Деякі з них уже добре відомі, а деякі є хоч і досить новими та, на 

нашу думку, дуже перспективними. Далі зупинимося на основних з них. 

Теорія соціального та спільного навчання розвинулася з появою 

інформаційних технологій. У цьому ракурсі спільне навчання є підходом, де 
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студенти мають можливість соціально взаємодіяти з іншими студентами, а 

також бути в якості інструкторів. За суттю, студенти працюють разом, щоб 

розширити свої знання з конкретної теми або отримати певні навички. Це, 

зазвичай робиться за допомогою чатів, дошок оголошень або обміну 

миттєвими повідомленнями. 

 
Спільне навчання базується на принципі, що студенти можуть 

збагатити свої знання, взаємодіючи з іншими і отримуючи один від одного 

кращі, потрібніші знання та навички. Таке навчання може проводитися або в 

автономному режимі, або в Інтернеті і може відбуватися або в асинхронному 

режимі, або синхронно. Це дозволяє студентам вчитися на ідеях, навичках і 

досвіді тих, хто вже включений у курс. Беручи участь у загальних завданнях 

(чи це проект або заняття) студенти отримують можливість отримувати 

навички групового аналізу і спільної роботи в команді. 

Теорія навчання дорослих, також відома як андрагогіка, заснована на 

розумінні того, що дорослі і підлітки вчаться по-різному, і ці відмінності 

повинні бути визначені і враховані. Malcolm Knowles, основний розробник 

цієї теорії, стверджував, що дорослі, зазвичай, володіють різними мотивами 

для навчання та набули значного життєвого досвіду; обидва ці чинники 

значно впливають на процес навчання (1970). Через ці ключові відмінностей 

Malcolm Knowles запропонував наступні принципи навчання дорослих: 

- дорослі повинні бути залучені в планування і оцінку їх завдань; 

- досвід (у тому числі помилки) забезпечує основу для навчальної 

діяльності; 

- дорослі найбільш зацікавлені у вивченні предметів, які мають 

безпосереднє відношення до їх роботи або особистого життя; 

- навчання дорослих проблемно-орієнтоване, а не контент-орієнтоване. 

Теорія змішаного навчання базується на комбінації оф-лайн 

(традиційне навчання) і он-лайн-навчання (інтерактивні можливості) таким 

чином, що вони доповнюють одне одного (рис. 2.1). Відмінною рисою 

змішаного навчання є поєднання індивідуального навчання з будь-якими 

іншими методами і техніками викладання. У минулому медіа-технології грали 
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додаткову роль допомагали реальному викладачу, зараз ситуація змінюється. 

Наприклад, студент може відвідувати заняття в умовах реальної аудиторії, а 

потім продовжити його, пройшовши он-лайн-курси. Таким чином, студент 

має фізично відвідувати заняття тільки один, два рази на тиждень (замість 

п’яти), а інші заняття будуть проходити в його власному темпі. Вся діяльність 

з вивчення матеріалу, яка раніше відбувалася в класі, може бути проведена 

он-лайн. Інструменти і платформи, які доповнюють змішане навчання 

включають LMS і мобільні пристрої, такі як планшети і смартфони. 

 
Рисунок 2.1 – Схематичне представлення теорії змішаного навчання 

 

Теорія відкритого навчання трактує освітній процес як сприйняття 

досвіду який є відкритим, прозорим, спільним і соціальним. Викладачі – 

прихильники вільного і відкритого суспільства, знання синтезуються із 

загальної, спільно розробленої усіма викладачами мережі. Теорія відкритого 

навчання може включати в себе деякі або всі з наступних постулатів: 

- пропаганда і використання безкоштовних навчальних інструментів, 

програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом де це можливо і 

вигідно для навчання студентів; 

- інтеграція вільного і відкритого контенту та засобів медіа-технологій у 

навчанні та викладанні; 

- створення індивідуальних навчальних мереж для спільного та сталого 

навчання; 

- розвиток навчального середовища, що включає гуманістичний, 

особистісно орієнтований підходи, які базуються на різноманітних стратегіях 

навчання; 
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- моделювання відкритості, прозорості, зв’язності і відповідальності за 

авторські права; 

- пропаганда участі та розвитку спільної культури у сфері освіти і 

суспільства та ін. 

Одним із видів відкритого навчального середовища є MOOC – 

абревіатура, в перекладі означає «масові відкриті он-лайн курси», авторами є 

канадські дослідники Стівен Даунс та Джордс Сіменс (рис. 2.2). Іншими 

словами, це Інтернет-класи, створені для великого кола учасників. Зазвичай 

слухачі МООС переглядають відео-лекції – як правило, це 10 – 15 хвилинні 

ролики – і беруть участь в он-лайн обговоренні на форумі разом з 

викладачами та іншими слухачами. Деякі МООС вимагають від студентів 

проходження контрольних завдань і тестів, що припускають вибір відповіді із 

запропонованих, а деякі – виконання завдань, які оцінюються кількома 

людьми, до яких входять і самі слухачі. Деякі МООС використовують обидва 

варіанти перевірки знань.  

 
Рисунок 2.2 – Логотипи основних MOOC систем 

 

Масове відкрите соціальне навчання є продовженням історії з масовими 

відкритими он-лайн-курсами (MOOC), але тепер акцент переноситься з 

відеолекцій і транслювання знань величезній кількості людей, на те, як в 

процесі проходження MOOC утворювати спільноти, щоб організувати 

мережеве колегіальне навчання. Адже, спілкування – невід’ємна частина 

будь-якого навчання. 

Однією із нових та перспективних, на наш погляд, є теорія 

коннективізму, що була розроблена Джорджем Сіменсом  
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(George Siemens) – письменником, теоретиком, лектором і дослідником у 

галузі навчальних мереж, технологій аналітики та візуалізації, відкритості та 

організаційної ефективності в цифровому середовищі. У науковому світовому 

співтоваристві він, зокрема, відомий як винахідник у галузі досліджень 

масових відкритих он-лайн курсів (MOOC) з Університету Атабаски, Канада. 

Згідно з теорією коннективізму людина по-справжньому навчається 

лише через соціальні контакти. Коннективізм ґрунтується на теоріях мережі, 

хаосу, соціального конструктивізму, складно організованих та 

самоорганізованих систем. Навчання, за Сіменсом, – це процес, який 

відбувається у невизначеному і змінному середовищі, в якому постійно 

відбуваються зрушення основних елементів. Цей процес не може бути 

повністю під контролем особистості. Навчання може підтримуватися ззовні і 

полягає в поєднанні інформаційних джерел. Це об’єднання інформаційних 

вузлів дозволяє підніматися на більш високий рівень розуміння. 

Коннективізм підкреслює несталий, динамічний характер навчання. Наші 

рішення ґрунтуються на постійно змінюваних підставах. 

У своєму інтерв’ю «Теорія і практика» Джордж Сіменс виступив у ролі 

філософа і візіонера, розповівши про те, як сучасна система освіти повинна 

перестати бути системою дублювання знання і перетворитися на систему 

виробництва знань. «Необхідно ростити фахівців, які могли б знаходити 

людей, що володіють глибокими знаннями в своєму предметі, і зводити їх 

разом, щоб вони могли рухатися вперед і створювати щось нове. – Сучасна 

школа, на жаль, поки не справляється з цим завданням». 

Для кращого розуміння розробленої Сіменсом теорії конннективізму, 

була розроблена порівняльна таблиця (табл. 2.1) теорій біхевіоризму, 

когнітивізму, конструктивізму, коннективізму, у якій відображені основні 

принципи кожної теорії. 

Таблиця 2.1 

Порівняльна таблиця теорій біхевіоризму, когнітивізму, 

конструктивізму та коннективізму 

 Біхевіоризм Когнітивізм Конструктивізм Коннективізм 

Як 

відбувається 

навчання? 

Пасивне 

слідування 

вказівкам 

педагога. 

Основна дія – 

відтворення. 

Основна увага 

сконцентрована 

на поведінці 

Структурова-

но,  

послідовно, 

передбачува- 

но. 

Соціально, тобто, 

здійснюється за 

персональною 

участю кожного 

студента 

Розподілено 

всередині мережі, 

соціально й 

технологічно 

оснащено, шляхом 

розпізнавання й 

інтерпретації 

інформаційних 

вузлів 
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студента 

(студента) 

 

Продовження таблиці 2.1 

Фактори 

впливу 

Заохочення, 

покарання, 

стимул 

Існуюча 

схема, 

попередній 

досвід 

Залучення, 

активна участь, 

соціальний та 

культурний 

фактори 

Різноманітні 

мережі, міцність 

зв’язків, контекст 

включення 

Роль пам’яті  Ведуча роль 

пам’яті 

Кодування, 

збереження, 

знаходження 

Попереднє знання 

в поєднанні з 

поточним 

контекстом 

Адаптивні моделі, 

що відображують 

поточний стан 

мережі 

Як 

відбувається 

передавання 

знань 

(навичок)? 

Ситуація – 

реакція – 

підкріплення  

Копіювання 

конструктів 

знання 

викладача 

Конструювання 

знань на основі 

власного 

соціально 

значущого досвіду 

 

Самостійний пошук 

сенсу (смислу) в 

багатоманітності 

фактів. 

З’єднання з 

інформаційними 

вузлами й 

розширення мережі  

Тип 

навчання 

Навчання, 

побудоване на 

виконанні 

завдань 

Навчання, 

побудоване 

на 

розмірковува

нні, ясних та 

чітких цілях, 

розв’язанні 

проблем 

Соціальне 

навчання 

Комплексне 

навчання в умовах 

бази, що швидко 

змінюється і має 

різноманітні 

джерела знань 

 

Таким чином, ознайомившись із основними ідеями теорії коннективізму 

можна стверджувати, що освічена людина майбутнього буде здатна поєднати 

окремі, не пов’язані між собою галузі знань й успішно оперувати Інтернет 

простором для обміну інформацією, об’єднуватися в професійні групи 

застосовуючи при цьому медіа-технології. На нашу думку, ці уміння є 

основними і найбільш важливими з необхідних навичок, які потрібно 

розвивати у студентів сьогодення – майбутніх кваліфікованих фахівців. 

Ще однією теорією, яка, на нашу думку, ґрунтується на застосуванні 

медіа-технологій є теорія безперервного навчання. 

На професійному рівні, йде мова про подальше розширення набору 

навичок у відповідь на зміни навколишнього середовища і нових розробок. 

Це дуже важливо, тому що ми покликані реагувати на зміни кожен день. 

Наприклад, впровадження комп’ютерів на робочому місці призводить до 
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необхідності для людей, тренуватися на комп’ютерах для більш ефективного 

виконання завдань. 

На особистому рівні, йде мова про безперервне навчання та постійне 

розширення знань і професійних навичок протягом життя. Адже життя 

змінюється та виникає необхідність постійної адаптації та професійного 

зростання. Також впровадження комп'ютерів змусило нас переосмислити те, 

як ми спілкуємося з людьми, і дозволило залишатися на зв'язку з людьми із 

всього світу за допомогою всього лише одного натискання кнопки.  

Безперервне навчання визначається щоденною практикою здобуття 

нових знань. Наприклад: 

- звернення за допомогою, коли щось не зрозуміло; 

- спостереження за роботою більш досвідчених співробітників; 

- спроба застосування нових способів ведення справ та вивчення 

альтернативних методів; 

- практикування того, що було вже вивчено; 

- пошук шляхів вдосконалення, таких як проходження програми 

підготовки або он-лайн-семінарів поза роботою. 

В організації, безперервне навчання відноситься до формування 

команди, яка може адаптуватися до змін у бізнес-середовищі. Це дуже 

важливо, тому що постійно мінливі економічні умови вимагають, щоб будь-

яка команда була в курсі новітніх знань, а також була гнучкою і легко 

адаптувалася до будь-яких змін, які можуть виникати. 

Теорія безперервного навчання нерозривно пов’язана із теорією 

соціального та спільного навчання. Новини в соціальних мережах (Facebook / 

Twitter / LinkedIn) відіграють важливу роль у навчанні, спілкуванні та обміні 

знаннями. Зазвичай проводячи весь день між соціальними медіа та роботою, 

ми весь час вивчаємо щось нове. Наприклад: люди, які працюють у галузі 

фінансів повинні бути в курсі нових тенденцій, рухів на ринку і змін у 

навколишньому середовищі, які можуть вплинути на курс акцій. Способом 

«навчання» без використання окремої платформи виступає в даному випадку 

соціальна мережа із постійним потоком свіжих новин відфільтрованих за 

сферою інтересів та можливістю перегляду за діяльністю колег у даній сфері. 

А все це, в свою чергу, може сприяти постійному набуттю знань. 

Теорія електронного навчання (eLearning) описує широкий спектр 

додатків і процесів, покликаних надати навчальний матеріал студентам. 

Зазвичай ця теорія означає Інтернет-навчання, але може використовуватися і 

DVD або відео-конференції через супутник і т.д. Тому «eLearning» охоплює 

значно більше, ніж просто он-лайн навчання, навчання через Інтернет або 

навчання із застосуванням комп’ютерів. 
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Адаптивне навчання – це навчальна теорія, в основі якої лежить 

використання техніки в якості «інтерактивних навчальних пристроїв» і 

застосування медіа-технологій з метою їх адаптації для потреб студентів. 

Завдання цього методу – створення оптимізованої моделі навчання, яка 

студентів з простих слухачів перетворює на активних і готових до співпраці 

учасників навчального процесу. 

У якості «інтерактивних навчальних пристроїв» використовується 

комп’ютер із встановленим відповідним програмним забезпеченням. 

Комп’'ютер пристосовує уявлення навчального матеріалу під потреби 

студента, найчастіше це відбувається у формі відповідей на запитання та 

завдання. Сенс такого навчання полягає в тому, що за допомогою комп’ютера 

поєднуються інтерактивні можливості студента і наставництво викладача, з 

яким може спілкуватися студент. Теорія включає аспекти, отримані з різних 

галузей знань, включаючи інформаційні технології, педагогіку і психологію. 

Не можна сказати, що адаптивне навчання зовсім вже нова теорія. Вона 

існує вже майже 100 років. Вперше її розробила італійський педагог теоретик 

Марія Монтессорі (Maria Montessori). Спираючись на ідею, що кожен учень 

унікальний і відрізняється від іншого, Марія розробила педагогічну теорію, 

яку згодом назвали системою Монтессорі.  

Метод персоналізованого підходу до навчання – педагогічний 

принцип педагогіки, який спрямований на задоволення потреб і стилів 

навчання окремих студентів. Персоналізація поняття ширше, ніж просто 

індивідуалізація або диференціація, вона дає студенту можливість вибирати 

те, що дізнаватися, коли дізнаватися, і як дізнаватися. 

За суттю, персоналізація навчальної діяльності дозволяє студентам 

налаштувати різні елементи, які залучені в навчальний процес із 

застосуванням медіа-технологій. Це означає, що вони можуть встановити свої 

власні цілі, вчитися в своєму власному темпі, і спілкуватися з викладачами та 

студентами, щоб персоналізувати процес навчання. В ідеалі, студенти 

встановлюються на чолі керування своїм власним навчальним процесом із 

можливістю впливати на зміст навчання. 

Основними елементами, які налаштовані в персональному навчанні є: 

темп навчання, навчальні підходи, заняття і заходи, які налаштовуються 

залежно від досвіду та інтересів студента. У по-справжньому 

персоналізованого навчального середовища студенти отримують можливість 

дізнатися, що вони хочуть і коли хочуть, вибрати необхідні методи навчання. 

Це, як правило, призводить до поліпшення результатів навчання. 

Значна частина персоналізації, яка здійснюється із застосуванням медіа-

технологій заснована на зворотному зв’язку. Зворотній зв’язок може бути або 
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явним (у формі письмової пропозиції) або неявним (у вигляді дій в системі). 

Зворотній зв’язок може виконуватися або вручну, або оброблятися 

автоматично, а в ідеалі це має бути невід’ємною частиною навчальної 

платформи. Перетворення зворотного зв’язку персональної модифікації 

системи, в основному, здійснюється через підсистеми штучного інтелекту. 

Дещо із історії адаптивного та персоналізованого навчання 

Ідея про адаптивне і персоналізоване навчання виникла в 50-х роках і 

корінням сягає до «навчальних машин» психолога Б.Ф. Скіннера, засновника 

біхевіоризму, в той час професора Гарвардського університету. Ґрунтуючись 

на приципах навчання, які він виробив під час експериментів з голубами, 

вчений створив механічне пристосування, що нагадує коробку, яка 

«згодовує» питання студентам (рис. 2.3). Правильні відповіді 

винагороджувалися новим академічним матеріалом; неправильні – приводили 

до повторення старого питання. «Студент швидко вчився відповідати 

правильно», – відзначав Скіннер. 

 
Рисунок 2.3 – «Навчальна машина» Б.Ф. Скіннера 

 

Рух став популярним в 70-і роки на хвилі інтересу до технологій 

штучного інтелекту. Тоді вчені вірили в те, що рано чи пізно комп’ютер 

зможе не гірше людини адаптуватися до зовнішнього середовища. 

Використання механізмів машинного навчання в освіті стало популярною 

темою в наукових колах, однак, вартість і розміри комп’ютерів того часу 

позбавляли цей задум якогось практичного сенсу. 

Методика компанії Knewton  
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Тільки до кінця 2000-х років ідея стала набувати реальних обрисів, і 

адаптивне навчання знову увійшло в моду. Системи, подібні Knewton, 

сьогодні мають широкий набір функцій, таких як складний трекінг розвитку 

навичок, миттєвий зворотний зв’язок, персоналізовані підказки, а також – те, 

що було недоступне гарвардським студентам Скіннера – інтерфейс, що 

нагадує комп’ютерну гру! 

Компанія Knewton відома тим, що однією з перших стала активно 

застосовувати технології аналізу даних у сфері освіти. У результаті цієї 

роботи була створена адаптивна освітня платформа, яку можна підключити 

до будь-якої сучасної системи управління навчальним процесом (LMS). 

Методика Knewton дозволяє «вгадувати», який наступний матеріал слід 

запропонувати студенту для вивчення або тестування (рис. 2.4). Популярно 

пояснюючи принцип роботи адаптивної платформи, розробники порівнюють 

його з  тим, що використовується в музичному он-лайновому сервісі Internet 

Radio Pandora, який може передбачити, яку наступну музику захоче почути 

користувач, роблячи прогноз на його попередніх музичних уподобань. За 

твердженням розробників, серед студентів, які використовують підручник на 

основі платформи Knewton, годі й шукати двох студентів, які вивчають в 

один і той же момент часу однаковий матеріал. Обсяг параграфів підручника 

змінюється в більшу або меншу сторону в залежності від результатів, 

показаних студентами в процесі тестування, організованого в формі вікторин 

та ігор. Якщо, наприклад, студент краще сприймає математику на основі 

візуального матеріалу, цей фактор також береться до уваги – і велика частина 

навчання математики буде побудована на основі відео. Або, наприклад, якщо 

вивчення хімії краще проходить на основі графів, це також буде враховано 

під час складання курсу для цього студента. 

 

Рисунок 2.4 – Інтерфейс Knewton 
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Готова платформа, яка дозволяє кожному навчальному закладу 

впровадити персоналізоване навчання – це великий крок вперед в галузі 

розвитку освітніх технологій. 

Як пише глава Лондонського офісу Knewton Чарлі Херрінгтон: «Уявіть, 

що викладач може за допомогою пари кліків мишкою оцінити індивідуальні 

знання студента зі свого предмета в будь-який момент часу. Це допоможе 

викладачам легко і швидко ідентифікувати теми, в яких пробіл у знаннях 

тільки починає виникати і змінити процес навчання таким чином, щоб 

ліквідувати цю прогалину. У викладачів залишиться більше часу робити те, 

що виходить у них найкраще – надихати і навчати». 

Методологія Knewton будується навколо двох основних понять: 

технології планування освітньої траєкторії і складної моделі оцінки студента. 

Такий підхід у корені відрізняється від більшості «адаптивних додатків», які 

за суттю застосовують адаптивний підхід до єдиної точки, в якій 

вимірюються знання студентів. Прикладом такого «слабоадаптивного» 

підходу є діагностичний іспит, за результатами якого комп’ютер визначає, 

який контент буде показаний студенту надалі. Технології data mining і 

персоналізації використовуються тут мінімально або не використовуються 

взагалі. 

Адаптивне навчання в розумінні Knewton має реагувати в реальному 

часі на результати окремого студента і його дії в системі (рис. 2.5). Цей підхід 

збільшує ймовірність того, що студент отримає правильний освітній контент 

у потрібний момент і досягне поставлених перед собою цілей. Наприклад, 

якщо студент погано справляється з певним набором питань, то Knewton 

зможе припустити, які теми, порушені в цьому списку питань, виявилися 

незрозумілими і запропонувати йому контент, який допоможе підвищити 

рівень розуміння саме цих тем. 

 

Рисунок 2.5 – Індвідуальні освітні траєкторії двох студентів 
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Knewton називає себе додатковим рівнем освітнього додатка, на якому 

аналізуються дані. Саме тому з Knewton може працювати будь-який 

навчальний заклад або проект. Дані, які використовує адаптивна платформа 

збираються самим освітнім додатком і передаються на сервер Knewton з 

використанням API. Щоб почати збирати певний вид даних, наприклад, коли 

студент почав дивитися відео або результат відповіді на питання, досить 

додати одну стрічку коду, яка буде передавати ці дані Knewton. Адаптивна 

платформа аналізує зібрані дані і повертає їх з додатком у вигляді 

рекомендацій викладачеві або вказівки, який блок контенту потрібно 

показати студенту наступним. 

Мікронавчання ‒ це навчальна концепція, що може забезпечити 

широкий спектр переваг для студентів, а також викладачів. Це пов’язано 

насамперед з тим, що мікронавчальна діяльність може забезпечити освітні 

переваги, не перевантажуючи студента. Мікронавчання швидко стає однією із 

найпопулярніших нових тенденцій навчання. 

Мікронавчання включає в себе навчання, що складається із невеликих 

кроків, і йде пліч-о-пліч з традиційним навчанням. Навчальна діяльність, що 

виступає мікронавчанням, заснована, як правило, на короткострокових 

заняттях, проектах чи курсових роботах, які призначені для забезпечення 

студентів невеликими об’ємами інформації. Наприклад, замість того, щоб 

намагатися навчити студента все відразу, певна тема може бути розбита на 

дрібніші вправи. 

Як правило, такі вправи краще всього застосовувати в місці, де студент 

буде насправді потребувати інформації, або коли студент буде найбільш 

сприйнятливий до отримання цієї інформації. Наприклад, під час 

проходження різноманітних видів навчальної практики та виробничого 

навчання. 

Насправді, ми стикаємося з мікронавчанням щоденно. Навіть читаючи 

бюлетень, який розміщений на роботі про безпеку на робочому місці, читання 

твітів, з відомостями останніх новин можна вважати мікропізнавальною 

діяльністю. 

Мікронавчання дає студентам можливість збирати інформацію і 

«подає» її в формі, яка може допомогти більш ефективно її поглинати. Це 

ідеальне рішення для тих, хто не має вдосталь часу, щоб присвятити його 

навчанню, враховуючи те, що ви можете отримати знання в своєму власному 

темпі і уникнути ризику стати перевантаженим занадто багатьма даними 

одночасно (заочне навчання). 

Мікронавчання також може відбуватися не в межах університету, це 

означає, що ви можете пройти менші заняття, які допоможуть вам 
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просуватися до вашої мети навчання, навіть коли ви чекаєте автобус або 

сидите в пробці. 

Мікронавчання може бути здійснено в різних формах. Листи, он-лайн 

повідомлення, короткі мультимедійні відео і навіть короткі сесії чату можуть 

надати студентам невеликі блоки, які необхідні для досягнення своїх цілей у 

галузі освіти та розширення їх загальної бази знань. 

Гейміфікація (гейміфікація, gamification) – 

концепція використання ігрових основ механіки, 

естетики та ігрового мислення з метою залучення 

людей, мотивації їх до дії, сприяння навчанню і 

вирішенню проблеми. В основному, це використання 

ігрових технологій для вирішення освітніх проблем за 

межами сфери гри. Багато експертів називають 

гейміфікацію одним із найважливіших трендів в індустрії інформаційних 

технологій.  

Дослідження, проведене Трейсі Сітзман (Traci Sitzmann, an assistant 

professor of management at the University of Colorado Denver Business School) 

виявили, що «співробітники, які проходили підготовку за допомогою 

відеоігор дізналися більше фактичної інформації, досягли більш високого 

рівня і зберегли інформацію довше, ніж працівники, які дізналися цю 

інформацію в менш інтерактивному навколишньому середовищі». Вона 

виявила, що гра забезпечує більш високий рівень навчання, але це не просто 

залежить від гри як такої, а інтерактивності або елементів, які роблять гру 

привабливою.  

Шраван Голі (Shravan Goli), журналіст Forbes, закликає державу 

допомогти бізнесменам, які працюють у сфері гейміфікації. Адже приватні 

розробники в своїх продуктах зачіпають ті аспекти навчання, які часто 

ігноруються традиційними методиками: наприклад, важливість комунікації, 

ефективна взаємодія або лідерство. 

Доктор Джеймс Пауль Джі (James Paul Gee), відомий дослідник сфери 

освіти, так говорить про цей феномен: «Ви нічому не навчитеся, якщо у вас 

немає мотивації. А мотивація завжди приймає вигляд якоїсь нагороди. Ви 

можете весело проводити час, заробляючи ігрові очки, але, в той же час, гра 

допоможе вам краще зрозуміти такі абстрактні предмети як, наприклад, 

алгебра». Доктор Джі наводить як приклад 3500 китайських студентів, які 

навчалися англійської мови, використовуючи відеоігри. 95% викладачів, які 

спостерігали за цим експериментом, визнали, що подібна форма навчання 

значно підвищила мотивацію студентів.  
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Таким чином, підсумувавши ці та інші дослідження можна 

стверджувати, що діяльність студента в грі призводить до навчання. 

Концепція синхронного і асинхронного он-лайн навчання. 

Синхронні он-лайн заняття передбачають одночасну участь у них студентів і 

викладачів. Лекції, обговорення та презентації відбуваються в певний 

визначений час. Всі студенти, які бажають взяти в них участь, повинні бути 

он-лайн в цей час. Асинхронні он-лайн заняття проводяться за іншим 

принципом. Викладачі викладають матеріал, лекції, тести та завдання, доступ 

до яких може бути здійснений у будь-який зручний час. Студентам може 

даватися часовий інтервал – зазвичай, це тиждень – протягом якого вони 

повинні вийти для навчання в мережу Інтернет один або два рази, але 

студенти вільні у виборі цього часу. 

Відеонавчання за правом можна вважати одним 

із найбільш поширених у наш час. Адже практично 

кожен з нас хоч раз брав участь у он-лайн вебінарі чи 

конференції, або просто переглядав певне пізнавальне 

відео. Швидке Інтернет-з’єднання і широке 

розповсюдження використання мобільних телефонів та 

планшетів з можливістю відтворення відео означає, що 

використання відео в процесі навчання стало 

звичайним явищем. 

Ми більше звикли до навчання за допомогою відео, ніж будь-коли 

раніше. Якщо ви хочете переглянути відео про те, як підключити плагін, 

посадити дерево або спекти пиріг, вам потрібно всього лише відвідати 

YouTube і там будуть доступні сотні різноманітних відео, які покажуть вам, 

крок за кроком послідовність дій для виконання завдання. 

Відео приносить абсолютно новий вимір до методів навчання. Якщо 

зміст вашого курсу включає в себе отримання практичних навичок, це може 

бути продемонстровано. Будь-то лекція із архітектури ПК (складання 

комп’ютера) або хімії (проведення хімічного експерименту), ці аспекти курсу 

буде найбільш вигідно, з педагогічної точки зору, отримати від перегляду, а 

не просто від пояснення в тексті і статичних зображень. 

Відео також допомагає додати почуттів персоналізації курсу. Вмикаючи 

відео на лекції викладач допомагає студентам відчувати зв’язок, постати 

«обличчям до проблеми», крім того, завжди можна віддалено поспілкуватися 

з фахівцем із певного питання, що розглядається, провівши із ним Інтернет-

конференцію. 
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Система керування курсом (CMS) – це набір інструментів, що 

дозволяє викладачеві створювати навчальні матеріали і викладати їх в 

Інтернет без використання HTML або іншої мови програмування. 

Система керування навчальним процесом (LMS) – це програмний 

продукт або сайт, що використовується для планування, здійснення та оцінки 

конкретного навчального процесу. Зазвичай система керування навчальним 

процесом дає викладачеві можливість створювати і представляти студентам 

навчальні матеріали, стежити за участю студентів у навчальному процесі та 

оцінювати цю участь. Система керування навчальним процесом також дає 

можливість студентам брати участь в інтерактивних процесах, наприклад, у 

відео-конференціях, у дискусійних форумах, в обговоренні певних питань із 

застосуванням вебінарів. 

Віртуальний клас – он-лайн навчальне середовище, яке може 

базуватися в Інтернеті з доступом через певний портал або створюватися 

програмним забезпеченням, для чого буде потрібно завантажити файли. 

Подібно до того, як у справжній класній кімнаті, студент у віртуальному класі 

бере участь в синхронному обговоренні, що означає, що викладач і студенти 

заходять в віртуальну навчальне середовище одночасно.  

«Перевернутий» клас – це зворотний метод навчання, коли читання 

лекцій і вивчення предмета відбувається он-лайн, а домашнє завдання 

виконується в реальному класі.  

 «Хмарне» навчання. За суттю, «хмара» – це оригінальна вигадана 

назва, що дозволяє групі комп’ютерів, об’єднаних у мережу – зазвичай через 

Інтернет, працювати як єдине ціле та використовувати спільні ресурси. 

Також, «хмара» – це модель, що дозволяє масштабувати різноманітні джерела 

збереження інформації згідно з потребами. Чим більше користувачів 

використовують систему, тим більша кількість джерел буде залучена. 

«Хмарне» навчання використовує безстрокову, універсальну, доступну, 

розширювану комп’ютерну мережу та застосовує можливості медіа-

технологій для освіти – від он-лайн класів акредитованих університетів до 

маленьких навчальних модулів, що використовують у приватних компаніях. 

Мобільне навчання – це концепція, згідно з якою, студентам надається 

можливість отримувати навчальні матеріали використовуючи персональні 

пристрої – смартфони, мобільні телефони, планшети, електронні книги та ін., 

а також спеціальні програми для мобільних пристроїв, які роблять освітній 

матеріал доступним для них за певні кошти або безкоштовно (рис. 2.6). 

Принцип «1:1» передбачає забезпечення кожного студента ноутбуком 

або планшетом, щоб зробити навчання індивідуальним, підвищити 

незалежність і збільшити кількість академічних годин за стінами аудиторії. 
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Bring your own devices (BYOD) – це принцип, за якого для занять 

активно використовуються смартфони, ноутбуки, планшети і все що 

завгодно. Але ці присторої не надані державою або кимось іншим. Мова йде 

про різні телефоні і комп’ютери, які вже є у самих студентів аудиторії. Так 

чому ж їх не використовувати? 

 

 
Рисунок 2.6 – Концепція мобільного навчання 

 

Мета навчання – це процес отримання знань, за якого саме навчання 

піддається рефлексії. Метамова – це система, яка використовується для опису 

системи (наприклад, лінгвістика). Тобто, студенти все частіше замислюються 

про те, як вони вчаться, як слід вчитися краще і що для цього треба робити. 

Усілякі он-лайн-інструменти на зразок Quora їм у цьому допомагають. І це не 

може не впливати на освіту. 

Ідеї Джорджа Сіменса про майбутнє знання 

«Вікіпедія» називає Джорджа Сіменса письменником, теоретиком, 

лектором і дослідником у галузі навчання, мереж, технологій, аналітики та 

візуалізації, відкритості та організаційної ефективності в цифровому 

середовищі. У своєму інтерв’ю «Теорія і практика» він виступив у ролі 

філософа і візіонера, розповівши про те, як сучасна шкільна система повинна 

перестати бути системою дублювання знання і перетворитися на систему 

виробництва знань. 

Упровадження дистанційних форм навчання не тільки фінансово 

вигідно для освітніх установ – воно, до того ж, економить час студентів чи 

бізнесменів, які не можуть надовго відірватися від роботи. Також дана форма 

навчання дозволяє брати активну участь в освітньому процесі людям з 

обмеженими фізичними можливостями. Межі вузів тепер розширені майже 
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до планетарних масштабів, адже до навчання здатні приєднатися студенти з 

будь-якого місця, де є Інтернет. 

Однак, поява подібної форми навчання пов’язана не тільки з 

економічними та іншими вигодами. Це – ознака того, що взаємодія людей у 

різних областях стає все більш інтенсивнішого. За твердженням Джорджа 

Сіменса (дослідника в галузі навчання, мереж, технологій, аналітики та 

візуалізації, відкритості та організаційної ефективності в цифровому 

середовищі), Інтернет змінить саму структуру суспільства – і сфери освіти в 

першу чергу. Все більша інтерактивність у самих різних областях знань 

зробить доступними колективні дослідження, наприклад, у медицині. «З моєї 

точки зору, саме цей тип роботи – розподілений, мережевий, 

взаємопов’язаний – дозволить вирішити такі проблеми, про які людство 

колись навіть не сміло задуматися», – говорить Джордж Сіменс. 

Тобто, система освіти повинна бути готова до ґрунтовного 

перезавантаження: більше не потрібно дублювання і механічне відтворення 

(заучування і переказ) знань – учень повинен бути здатний вміти виробляти 

нові знання на основі вже отриманих і працювати на загальне колективне 

знання. 

«Необхідно ростити фахівців, які могли б знаходити людей, що 

володіють глибокими знаннями в своєму предметі, і зводити їх разом, щоб 

вони могли рухатися вперед і створювати щось нове, – стверджує  

Сіменс. – Сучасна школа, на жаль, поки не виконує з це завдання». 

З якісної точки зору процес навчання буде набувати все більш вузьку 

спрямованість: за словами Джорджа Сіменса, шлях до саморозвитку та 

відкриття власного потенціалу лежатиме через постійну взаємодію з іншими 

членами соціуму, які також володіють глибинними знаннями в своїх 

областях. Рішення нерозв’язаних завдань буде лежати не на плечах 

інтелектуала, який розуміється трохи в усіх галузях знань відразу, а на плечах 

тих, хто володіє глибинним знанням свого предмета і розумінням того, яких 

фахівців потрібно залучити для коллаборативного вирішення того чи іншого 

питання. Освічена людина майбутнього буде здатна поєднати окремі, не 

пов’язані між собою галузі знання й успішно оперувати просторами для 

обміну інформацією, об'єднуватися в професійні групи – сьогодні це одна з 

найбільш важливих навичок. 

«Поняття універсальної людини епохи Відродження більше 

неактуальне: кожна сфера знань сьогодні настільки велика, що навіть 

професори, що присвятили все життя вивченню виключно однієї дисципліни, 

не здатні постійно залишатися попереду всієї планети і відстежувати весь 

обсяг інформації, що з’являється», – розповідає Джордж Сіменс. 
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Освічена людина майбутнього буде здатна поєднати окремі, не 

пов’язані між собою галузі знання й успішно оперувати просторами для 

обміну інформацією, об’єднуватися в професійні групи – це те, що здається 

мені сьогодні найбільш важливим з необхідних навичок. Це «пошук сенсу» і 

«пошук методу» в одному флаконі. 

Під PLE – Personal Learning Environment, індивідуальне навчальне 

середовище, розуміються інструменти, співтовариства і служби, на яких 

ґрунтуються індивідуальні освітні платформи, призначені для використання 

студентами, яким надається самостійне керування власним навчанням і 

самостійне визначення навчальних цілей. 

Часто термін «PLE» вживається як антонім до «LMS» – система 

керування навчанням, у тому сенсі, що перші концентруються на суб’єктах 

навчання, а другі – на навчальних курсах. У той же час індивідуальні 

навчальні середовища цілком можуть перетинатися з системами керування 

навчанням, а студенти можуть користуватися тими або іншими компонентами 

LMS, конструюючи власне навчальне середовище. 

Основою типового PLE можуть виступати навчальні блоги, у яких 

студенти розповідають про перебіг процесу свого навчання; YouTube і 

подібні до нього сайти; RSS-потоки. Іншими словами, PLE – це сукупність 

ресурсів, потрібних студентові для того, щоб знайти відповіді на його 

запитання, створити потрібний контекст для навчання і проілюструвати 

процеси, що вивчаються. Таким чином, індивідуальне навчальне середовище 

– це не конкретний додаток або служба, а особливий підхід до реалізації 

навчання. 

Прикладом індивідуального навчального середовища може виступати 

досвід деяких британських і американських університетів. У Болтонському 

Університеті (Великобританія) був розроблений додаток PLEX – платформа, 

за допомогою якої студенти дістають доступ до цілої мережі навчальних 

ресурсів. А в Університеті Мері Вашингтон (штат Вірджинія, США) і 

студенти, і викладачі охоче користуються блогами, розповідаючи про свою 

роботу, обмінюючись ідеями та спільно працюючи над навчальними та 

дослідницькими проектами. 

Тобто, за суттю, в створенні основи для PLE справа залишається за 

малим – треба просто надати студентам платформу, на якій вони могли б 

спілкуватися, розміщувати власний контент, обговорювати його і ділитися 

враженнями про навчання. Не обов’язково навіть спеціально створювати таку 

платформу, можна просто пристосувати для цієї мети який-небудь 

загальновідомий безкоштовний сервіс, який дозволяє користувачам 

завантажувати контент, обмінюватися ним і спілкуватися один з одним. 
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А потім необхідно створити певний навчальний контекст і забезпечити 

відправні точки навчання, тобто, треба дати студентам набір інструментів, 

довідкових ресурсів і джерел необхідної інформації. З розвитком навчального 

середовища вони самі стануть доповнювати список цих ресурсів і 

пропонувати нові навчальні інструменти. З’являться нові ідеї, дискусії, 

створюватиметься новий контент і зав’язуватимуться контакти з колегами і 

експертами. Це і стане справжнім персональним навчальним середовищем. 

Концепцію PLE можна зобразити за допомогою рисунка 2.7: 

 
Рисунок 2.7 – Концепція PLE 

 

Ідея PLE полягає в тому, що студенти повинні не просто пасивно 

споживати інформацію, що отримується з обмеженого числа запропонованих 

для них джерел, а користуватися відразу безліччю інформаційних ресурсів, 

систематизувати і порівнювати отримані знання, і навіть, зрештою, 

самостійно створювати нові джерела знань. За такого підходу 

відповідальність за навчання лягає на плечі самих студентів, і вони самі 

керують його ходом – що, в ідеалі, робить навчання більше значущим, 

приємним і цікавим. 

Проте, так, звичайно ж, трапляється не завжди. Не усі люди здатні 

навчатися без зовнішньої постановки цілей і зовнішнього контролю, і не усі, 

навіть за наявністю бажання, здатні ефективно організувати власне навчання 

без сторонньої допомоги. А без ентузіазму і інтересу студентів у PLE просто 

немає шансу на існування. Крім того, на жаль, далеко не усі здатні самостійно 

відбирати варту довіри і до того ж релевантну інформацію із загального 

потоку. Тому індивідуальні навчальні середовища, безумовно, не є 

універсальним підходом – та проте є дуже цікавими і багатообіцяючими. 

У рамках PLE навчання з простої передачі даних перетворюється на 

колективну творчість, яка заснована на спільній роботі, на аналізі і синтезі 

знань, на створенні нових ідей і представлень. Студенти не просто 
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накопичують знання, вони вчаться будувати інформаційні зв’язки, самостійно 

добувати і передавати знання, нарешті, користуватися ними. Навчання 

неминуче стає більше усвідомленим і зрештою перетворюється для людини в 

особисту цінність. 

Прикладами PLE систем є CLIX, Moodle, iGoogle. Концепція PLE була 

узята і в подальшому розвинута в рамках європейських проекту Responsive 

Open Learning Environments (ROLE). Користувачі можуть вільно одержувати, 

приєднуватися, розвивати і розширювати систему. Незалежна група в США 

створила попередній консорціум для PLE і в даний час шукає мотивованих 

людей, для кращого визначення стандартів і процедур реалізації PLE. 

Індивідуальна навчальна мережа (PLN – Personal learning network) – 

це формальна мережа навчання, яка складається з безлічі учасників, 

підключених з певною метою. Студент взаємодіє з ними та отримує знання за 

допомогою індивідуального навчального середовища (PLE). Зв’язок з іншими 

людьми відбувається з метою знайти відповідь на поставлені запитання, а 

отже, отримати нові знання. 

Важливою частиною цієї концепції є теорія коннективізму, розроблена 

Джорджем Сіменсом та Стівен Даунсом. Студенти створюють зв’язки та 

розвивають мережу, що сприяє росту їх професійних знань. Студент не 

обов’язково повинен знати цих людей особисто або коли-небудь зустрічатися 

з ними. 

«Вперше в історії ми знаємо, як зберегти практично найбільш важливу 

інформацію для всього людства і зробити її доступною, практично миттєво, 

практично в будь-якій формі, практично кожному на землі». 

Індивідуальна навчальна мережа (PLN) тісно пов’язана із 

індивідуальним навчальним середовищем (PLE). Martindale Trey і Michael 

Dowdy описують PLE, як «прояв неформальних процесів навчання студента 

через Web». Можна розширити це твердження: «PLN більш явно включають 

людські зв’язки, які опосередковуються через PLE».  

Ґрунтуючись на даних твердженнях можна підсумувати, що PLE стало 

підмножиною PLN (рис. 2.8). Ми будемо визначати PLN так: індивідуальне 

мережеве навчання є сумою всіх соціальних зв’язків, які призводять до 

розвитку та спрощення індивідуального навчального середовища. 
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Рисунок 2.8 – Взаємозв’язок концепцій PLE та PLN 

 

Одним з основних аспектів є те, що студент вносить свій внесок та 

отримує знання в індивідуальному навчальному середовищі за допомогою 

різних вузлів. Таким чином, студент обирає, які вузли йому необхідні для 

побудови власної індивідуальної навчальної мережі. Зокрема, студент обирає, 

з ким взаємодіяти, в яких середовищах і в якому обсязі. Викладачу 

відводиться роль консультанта, який на рівні з іншими учасниками сприймає 

різноманітну інформацію із індивідуального навчального середовища та бере 

активну участь у розробці контенту та наданні фахових консультацій іншим 

учасникам індивідуальної мережі навчання (рис. 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Місце викладача в концепції PLN 
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Індивідуальні навчальні мережі стають важливою частиною 

професійного розвитку в різних областях, деякі організації розробляють 

індивідуальне навчальне середовище для своїх співробітників.  

Електронна освіта 2.0 

Під електронною освітою, зазвичай, розуміють навчальні методи, у 

яких у якості навчального посередника виступає комп’ютер. Це – 

цілеспрямована навчальна діяльність, яка включає в себе одночасно навчання 

і вивчення, а для спілкування з аудиторією використовує, головним чином, 

IT-технології. Європейська Комісія та План Дій щодо Електронної освіти 

(2001) визначають її як «використання нових мультимедійних технологій та 

Інтернету для покращення якості навчання шляхом спрощення доступу до 

ресурсів та сервісів, а також за рахунок віддаленого обміну та співпраці». 

Однією з підвалин електронної освіти став процес адаптації 

традиційних методів дистанційного навчання до комп’ютерного середовища. 

Дистанційна освіта з часу свого виникнення представляла собою піхід, 

альтернативний традиційним формам освіти, а відтак мала боротися за 

визнання і виробила відповідні процедури для демонстрації своєї якості. 

Конвергенція традиційних та комп’ютер-орієнтованих методів розвивалася 

органічно завдяки паралельній еволюції примітивного он-лайн-світу до так 

званого веб 2.0, надавши життя концепції електронної освіти – eLearning 2.0. 

Такі терміни як «вікі», «блоґ», «соціальна мережа», «підкаст» та «потік» 

сьогодні відомі мільйонам Інтернет-користувачів, які тепер самі створюють, 

використовують, розподіляють та міксують контент, змінюючи свою 

колишню пасивну роль на нову – гіперактивну. 

В останні роки Інтернет змінився докорінно, і разом з собою змінив 

середнього користувача. Демократизація он-лайн-світу відкрила 

користувачам культурне середовище, в якому вони, незалежно від їх 

зацікавлень, можуть знайти місця для спілкування з товаришами за 

інтересами з усього світу. Вони взяли на себе творчу роль, що раніше 

належала професорам університетів та розробникам, які вже протягом 

десятиріч мали можливість спілкування один з одним у схожий спосіб. Ці 

зміни можна трактувати не стільки як технологічну революцію, а скоріше як 

соціальну. 

Розподілення файлів, відкрите та вільне програмне забезпечення, 

ліцензії Creative Commons для контенту вже розглядаються не тільки як 

необхідні, але й як невід'ємні умови для створення і розвитку існуючих та 

майбутніх освітніх мереж. Такі відомі навчальні заклади як MIT 

(Масачусетський Технологічний Інститут) зробили величезні кроки в цьому 

напрямку, надаючи доступ до навчальних матеріалів через «Відкритий 
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Проект Навчальних Програм» (Open Courseware Project, який, до речі, 

використовує ліцензії Creative Commons). Цей проект являє собою мережеве 

сховище матеріалів чи не кожного з курсів усіх факультетів MIT, відриваючи 

шлях до відкритого обміну навчальними матеріалами з викладачами, 

студентами та самоучками з усього світу. 

У порівнянні з традиційною, електронна освіта надає істотні переваги 

та деякі унікальні можливості, як-то переміщення занять у просторі і часі, 

гнучкий розклад, ширший доступ до матеріалів та більше їх різномаїття, 

удосконалене спілкування та значно швидший зворотній зв’язок. З іншого 

боку, повне вилучення з процесу навчання суспільного елементу, який 

вважається фундаментальним, напевно, є найбільшою небезпекою 

індивідуальної електронної освіти. 

Оскільки ми є суспільними істотами, людська участь має завжди 

залишатись фундаментальним фактором навчальної практики. Тому 

ключовим словом тут має стати «змішування». Вся сила – в суміші, в тому, 

аби взяти найкраще з обох світів, знайти необхідний баланс між потребами 

студентів спілкуватися з іншими студентами та викладачами не тільки за 

допомогою нових технологій web 2.0, але й у старому-доброму реальному 

світі. Якщо говорити окремо про вивчення мов за допомогою електронної 

освіти, то тут було винайдено чимало моделей «змішування».  

Так, доволі цікавий підхід було запропоновано Даніелою Мунка 

(Daniela Munca), яка розглядала задачу створення тест-орієнтованих методик 

вивчення граматики за допомогою технологій Wiki. Вона слідувала ідеї 

Шапель (Chapelle), вважаючи, що вивчення мов шляхом виконання вправ має, 

насамперед, давати можливості для підсвідомого сприйняття, а не для 

свідомого запам’ятовування. Таким чином, вона комбінує синтаксичні та 

семантичні методи, аби отримати необхідний студентові лексичний результат 

шляхом вирішення задач, що виникають у нього при у процесі спілкування. 

Наприклад, вона радить студентам обмінюватися коментарями в режимі 

обговорення, що існує в Wiki. Оскільки всі коментарі, які стосуються якоїсь 

граматичної проблеми, розміщуються на тій самій сторінці, кожний студент 

класу має доступ до робіт всієї групи – цим створюється відмінна атмосфера 

співпраці, зворотнього зв’язку та інтерактивності. 

Після цієї стадії Даніела Мунка пропонує студентам «цілі» з різним 

методичним ефектом, які відрізняються від початкової стадії тим, що 

студенти можуть вивчати надану мультимедійну інформацію, 

використовуючи кожний wiki-елемент як підґрунтя для пошуку додаткових 

ресурсів для більш детального ознайомлення з предметом. Кінцева стадія 

розглядається Мунка як «процедура», завдяки якій студенти по-справжньому 
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і використовують отримані знання, – вона потребує використання декількох 

навичок одразу, підсилюючи навчальний ефект шляхом закріплення щойно 

отриманих знань. 

Як можна бачити, доволі примітивна методика – найпростіше навчальне 

програмне забезпечення, яке мало чим відрізняється від дошки та крейди, – 

заміщується механізмом створення контенту, де народжується сам процесс 

навчання: замість того, аби читати навчальні матеріали, заздалегідь 

підготовлені розробниками курсів, студенти самі створюють їх. 

Як забезпечити якість електронної освіти – це інше важливе питання, 

яке пов’язане в тому числі з фільтруванням надлишка інформації та поганої 

якості матеріалів. Елерс (Ehlers) вважає, що з усіх вимірів та аспектів 

електронної освіти найважливішою є безпосередньо фігура тієї людини, яка 

навчається. Освіта відрізняється від інших послуг тим, що навчання – це не 

той продукт, який споживач купує, «навчанняя скоріше є тим процесом, який 

студенти мають вести власноруч». 

Базові принципи «Освіти 2.0» співзвстуденти з головними принципами 

Веб. 2.0: 

1. Принцип суб’єктності: зміст освіти завжди суб’єктивний – 

формується не авторами програм, а власне, студентами «тут і зараз», під час 

їх особистого руху в світі великої культури індивідуальними освітніми 

траєкторіями. 

2. Принцип надлишковості: насищення освітнього простору носіями 

знань; різновіковий склад студентів; наявність різноманітної літератури; 

можливість роботи з експертами, з Інтернет-ресурсами; організація 

предметно-практичної діяльності (робота з лабораторним обладнанням, 

реальна продуктивна діяльність). 

3. Принцип співпраці:  

- рівні права викладача та студента; 

- викладач не є тепер єдиним джерелом інформації; 

- наявність у всіх учасників визначеного статусу, який постійно 

змінюється : відвідувач (гість, клієнт, постійний член групи для занять, 

експерт), (у різних групах студент та викладач можуть мати різні статуси); 

- заміна «оцінок успішності» моніторингом особистих освітніх 

досягнень у формі відкритих резюме, портфоліо, та інше. 

Електронна освіта 3.0 

Дерек Кітс (Derek W.Keats) і співавтори: освіта 3.0 «характеризується 

багатими, крос-організаційними, крос-культурними освітніми можливостями, 

у рамках яких самі студенти грають ключову роль у якості творців артефактів 
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знань, якими вони діляться, і де соціальні зв’язки і соціальні переваги за 

межами безпосередньої сфери діяльності відіграють велику роль». 

У моделі освіти 3.0 викладачі, студенти, мережі, зв’язки, ЗМІ, ресурси, 

інструменти створюють унікальний об’єкт, який має потенціал для 

задоволення індивідуальних потреб студентів, викладачів та суспільства. 

Дерек У. Кітс і Дж. Філіп Шмідт дають такий опис окремих 

компонентів освіти 3.0: 

Щодо власне освіти. Для неї характерно: 

- Широке поширення електронного навчання. 

- Зростаючий інтерес до альтернатив teacher-centred підходів, таких як 

конструктивізм, навчання на основі ресурсів і т.д. 

- Місцеве, регіональне і міжнародне співробітництво для створення 

сховища змісту освіти. 

- Усвідомлення необхідності визнання раніше здобутої освіти. 

- Збільшення використання Інтернету для пошуку інформації та 

навчання у визначений термін. 

Освіта 3.0 базується на трьох С: 

- connectors – взаємопов’язані; 

- creators – творці; 

- constructivists – конструктивісти. 

Доктор Рубен Пуентдура (Dr.Ruben Puentdura) в своїй моделі SAMR, що 

описує впровадження технологій в освітній процес, так описав електронний 

освітній контент, властивий освіті 3.0: 

1. Он-лайн презентації та відео: студенти використовують їх як 

мультимедіа колажі (мікси), створюють власні і діляться ними в громадах. 

2. Он-лайн ігри: комерційні ігри використовуються студентами 

особливим способом, вони створюють свої власні ігри за допомогою Scratch, 

Gamemaker, Minecraft. 

3. Лист: використовуються електронні засоби – блоги, засоби Google і 

т.д. Досягненнями діляться в соціальних мережах і їх коментує глобальна 

аудиторія. 

4. Читання: студенти створюють свої тематичні колажі (мешапи) на 

основі прочитаного, за допомогою он-лайн ресурсів і особистих заміток. 

5. Мережева робота: студентів заохочують і допомагають при створенні 

свого PLE – персональной навчального середовища, що базується на 

особистих інтересах і здібностях. 

До місця згадати слова Reigeluth: «Ми повинні переорієнтувати освіту, 

відмовившись від сортування студентів, на те, щоб допомогти кожному 

студенту реалізувати свій потенціал». 
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Освіта 3.0 підводить до сенсу навчання через соціально обумовлений і 

контекстуально оновлений досвід. Викладачі і раніше викладачі. Проте, вони 

ж і студенти. 

Справді, в освіті 3.0 студенти, які навчальють викладачів, так само 

важливі, як і викладачі, які навчають своїх студентів. Але роль і 

відповідальність викладання на цьому не закінчується. Замість цього, вони 

поширюються на всіх і всюди, завдяки використанню соціальних медіа. Тепер 

замість системи освіти, що готує студентів для певної ролі, освіта 3.0 готує 

студентів для навчання протягом усього життя (lifelong learners), які 

розглядаються як підприємці в області контенту (content entrepreneurs). 

Студенти в моделі освіти 3.0 будують зв’язки, створюють і 

вибудовують особистісний сенс від досвіду навчання, замість того, щоб 

просто отримувати інформацію, відповідати на питання, що стосуються теми, 

і переказувати її. 

«Принципи освіти 3.0» базуються на теорії конструктивізму Брунера. 

Ця теорія навчання заснована на когнітивній психології, сенс якої полягає в 

створенні власного знання на основі раніше засвоєних знань. За оцінками 

фахівців відмінною рисою сучасної системи освіти є перехід від «знаннєвої 

парадигми» – навчання в вигляді готових знань до «ціннісно-смислової і 

особистісно-розвиваючої парадигми» – розвитку особистості, індивідуальних 

здібностей, пізнавальної активності, самостійності мислення. «Якщо раніше 

основною діяльністю студентів було «споживання знань», почерпнутих із 

книг, отриманих від викладача, то тепер фокус зміщується на «керування 

знаннями»: пошук, редагування і створення контенту». 

Таким чином, можна говорити про часткове перетворення 

індустріального суспільства в інформаційне, де більшість людей зайнято 

операціями з інформацією, її виробництвом і споживанням. 

Кілька прикладів навчання в моделі «Освіта 3.0»: 

1. Найбільший в світі видавець паперових і електронних підручників 

компанія Pearson стала партнером компанії Knewton в розробці платформи, 

що забезпечує адаптивне налаштування матеріалів занять і підручників, 

ґрунтуючись на зібраній інформації про те, що студент знає, і що ще повинен 

знати, щоб вчитися швидше. Методика Knewton дозволяє «вгадувати», який 

наступний матеріал слід запропонувати студенту для вивчення або 

тестування. 

2. Додаток Asana https://asana.com є одним з найбільш зручних он-лайн 

інструментів для планування і керування завданнями і організації освітнього 

процесу під час колективної роботи викладача і студента. 

3. Engrade.com – он-лайн інструмент, створений для допомоги 

викладачеві для керування групою студентів, публікації відміток, журналу 
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появ на заняттях, термінів домашніх завдань із можливістю відстеження 

статистики студентами та їх батьками. 

4. Едмодо https://www.edmodo.com/ і новий продукт Google-Oppia 

https://www.oppia.org/about як розумні середовища для взаємодії студентів і 

викладачів. 

 

2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.2.1. Синхронний e-learning у порівнянні з асинхронним e-learning 

Сьогоднішнє електронне навчальне середовище навчання, як правило, 

ділиться на дві категорії: синхронне і асинхронне. Обидві стратегії мають свої 

плюси і мінуси, і техніка, яка підходить для студента в значній мірі залежить 

від способу сприйняття отриманої інформації. 

Що таке синхронне навчання? 

Прикладами синхронного електронного навчання є он-лайн чат та 

відеоконференції. Будь-який інструмент навчання, який знаходиться в режимі 

реального часу (такий як обмін миттєвими повідомленнями), що дозволяє 

студентам і викладачам запитувати і негайно відповідати на питання, є 

синхронним навчанням. Замість того, щоб вчитися самостійно, студенти, які 

беруть участь у синхронних навчальних курсах здатні взаємодіяти з іншими 

студентами і викладачами в ході заняття. 

Основною перевагою синхронного навчання є те, що воно дозволяє 

студентам уникнути почуття ізоляції, оскільки вони перебувають у зв’язку з 

іншими протягом усього процесу навчання. Однак, синхронне навчання не 

таке гнучке з точки зору часу, який студенти повинні виділити для участі в 

живій лекції або он-лайн-курсу в режимі реального часу. Тому це не завжди 

підходить для тим, хто вже має щільний графік навчання та роботи. 

Що таке асинхронне навчання? 

Асинхронне навчання може здійснюватись навіть якщо студент або 

викладач відсутній. Курсові та завдання, розміщені на громадських форумах, 

доставлені за допомогою Інтернету або електронної пошти – прекрасні 

приклади асинхронного електронного навчання. У цих випадках студенти, як 

правило, виконують вправи самостійно, а Інтернет використовують у якості 

допоміжного інструменту. 

Студент виконує завдання у своєму певному темпі. Це може бути 

ідеальним варіантом для студентів, які самостійно планують свій власний час. 

Однак ті, кому не вистачає мотивації зробити завдання самостійно, можуть 

виявити, що вони не отримують значної користі від асинхронного навчання. 
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Асинхронне навчання може також призвести до виникнення почуття ізоляції, 

так як немає ніякого реального інтерактивного освітнього середовища. 

В ідеалі, ефективне навчання повинно включати як асинхронне, так і 

синхронне навчання. Це дозволяє студентам і викладачам користуватися 

різноманітними форматами, незалежно від їх графіків або бажаних методів 

навчання. Такий підхід дає студентам доступ до негайної допомоги у разі 

необхідності, в той же час надаючи їм можливість вчитися у своєму власному 

темпі. 

2.2.2. Самотність та ізоляція в електронному навчанні 

Кроньє із співавторами (Adendorff, Meyer, Ivan Ryneveld) виявив, що 

соціальна взаємодія відіграє головну роль у стимулюванні студентів до участі 

у навчальному курсі і, в кінцевому рахунку, його завершенні. Студенти 

використовують всі доступні засоби зв’язку, щоб отримати потрібну 

допомогу або поділитися новинами. Задачі з винагородою настільки 

посилювали інтенсивність курсу, що деякі студенти відзначали у себе так 

званий «плинний стан». Це поняття ввів Чіксентміхай (Csikszentmihalyi, 1990) 

для того, щоб позначити такий психологічний стан суб’єкта, коли він 

захоплений своєю діяльністю, і час для нього спливає непомітно. 

Для того, щоб зрозуміти, як студенти можуть справитися з відсутністю 

фізичного контакту, під час реалізації дистанційного курсу «CyberSurfiver» 

(Cronje et al., 2006) було проведене дослідження на основі аналізу мовних 

проявів студентів. Виявилося, що багато учасників переживали почуття 

самотності та ізоляції. Самотність була причиною того, що підвищувався 

рівень непевності і тривоги; цей стан особливо загострювався вночі, тим 

більше, коли виникала якась проблема і неможливо було отримати допомогу 

одразу. 

Учасники курсу відчували, що електронна пошта – це непрямий зв’язок, 

який не дає можливості виявити раптові реакції. Спільне переживання емоцій 

з’єднує учасників у групу, пов’язує між собою, завдяки цьому у них 

розвивається почуття близькості один до одного, навіть певною мірою 

почуття відповідальності один за одного. Брак особистого контакту учасники 

намагаються компенсувати емотиконами. 

Безпосереднє відношення до психологічної комфортності має також 

така внутрішня спонука, як страх «виказати» себе (Cronje et al., 2006), 

проявити в чомусь некомпетентність або що, зіпсувавши свій імідж 

(насамперед, у своїх власних очах, хоча, зазвичай, здається, що перед 

оточуючими: люди схильні приписувати іншим своє власне бачення самих 

себе і дещо перебільшувати ту роль, яку вони відіграють у житті інших). 
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Неповноцінність спілкування студентів із педагогами часто призводить 

до фрустрації, викликаної почуттям самотності і незадоволення. Людина, як 

істота суспільна, прагне бути часткою великої спільноти. Впливаючи на 

ставлення студента до предмета, почуття самотності може швидко 

перетворити фрустрацію на відчуження. За оцінкою одного студента 

(Wegerif, 1998) – «це холодний інструмент. На відміну від очного 

спілкування, тут немає безпосереднього зворотнього зв’язку. Вам невідомо, 

як люди реагують на ваші коментарі: вони просто мовчать. Це нервує і 

змушує відчувати самотність. Такий метод не забезпечує тепла і підтримки». 

Часові затримки в процесі взаємодії, цілком прийнятні в асинхронній 

комунікації. Притаманна цьому виду спілкування – тенденція до усунення 

будь-якого відчуття зв’язку між викладачем та студентом, а також 

неможливість вільно спілкуватися з іншими студентами не сприяють 

полегшенню моральних страждань студента. Ізоляція, відірваність від 

референтної групи, загострюють дискомфортне для людини почуття 

самотності. Це, у свою чергу, створює несприятливе середовище для 

ефективного навчання. Ця емоційна проблема є однією з основних причин, 

чому значна частина студентів припиняє свою участь у дистанційному 

навчальному курсі. Освітяни в он-лайнових курсах, які розуміють, що 

безпечне, турботливе середовище є найважливішим чинником, який викликає 

у студентів задоволення, почуття комфорту і врешті спонукає до високих 

показників успішності, ставлять необхідність формування спільноти на одне з 

перших місць у своєму списку пріоритетів. 

Ця необхідність була підтверджена й експериментальними даними. Чи-

сленні спроби визначити характеристики, що мають принципове значення для 

успішного дистанційного навчання, дали цікавий результат. В одному з 

досліджень було виділено шість критичних елементів: чесність, чуйність, 

релевантність, повага, відкритість, надання розширених можливостей (Palloff 

and Pratt, 1999). В іншому вказані чотири виміри он-лайн навчання: 

моральний дух, довіра, взаємодія, спільність очікувань від навчання (Rovai, 

2002). Ще в одній роботі виділено опозиції емоцій, із яких формуються 

емоційні комплекси, значущі для віртуального навчання і важливі для 

забезпечення його успіху: тривожність – упевненість, нудьга – захоплення, 

фрустрація – ейфорія, пригніченість – натхненність, жах – зачарованість 

(Lehman, 2006). Як бачимо, жодна з цих характеристик не пов’язана з 

технікою чи технологією: всі вони мають особистісний або міжособистісний 

характер (і, зазначимо, всі пов’язані з почуттям психологічного комфорту або 

дискомфорту, яке відчуває студент). З цього логічно випливає, що сутністю 

дистанційного навчання є не технологія, а спільнота (Palloff and Pratt, 1999). 
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Отже, успіх дистанційного курсу вимагає свідомого формування віртуальної 

спільноти, «побудувати» яку покликані медіа-технології. 

Віртуальною навчальною спільнотою є група людей, що «формується в 

рамках структурованого навчального середовища, он-лайн навчального 

курсу» (Wilson, Ludwig-Hardman, Thornam and Dunlap, 2004). Її можна 

розглядати як підмножину практичної спільноти (яку іноді можна вважати 

професійною), що об’єднує людей, які «поділяють інтерес до певної теми, 

мають такі ж проблеми або однакові захоплення і поглиблюють свої знання і 

компетентність в даній області в ході постійної взаємодії» (Wenger, 1998; 

Wenger, McDermott and Snyder, 2002). Практичні спільноти охоплюють людей 

із різних організацій, об’єднуючи їх у мережу спільних знань і умінь, а 

доступність зв’язку через комп’ютерні мережі дозволяє долучитися до цих 

спільнот і людям, віддаленим одне від одного. Навчальні спільноти, на 

відміну від спонтанно утворених практичних спільнот, створюються 

цілеспрямовано «під прямим керівництвом педагога» і за підтримки 

накопиченої ресурсної бази. Вони формуються в рамках навчального курсу і 

мають конкретний фокус і предмет вивчення (Wilson, Ludwig-Hardman, 

Thornam and Dunlap, 2004). Створення віртуальної спільноти має відбуватися 

свідомо і бути навмисно спроектованим компонентом навчального 

середовища. 

Навчальні спільноти сприяють «коллаборативним формам навчання, 

обміну інформацією і думками, дослідження, групової роботи в 

децентралізованому навчальному середовищі» (Wilson, Ludwig-Hardman, 

Thornam and Dunlap, 2004). Вони «підтримують глибинне навчання, оскільки 

наголошують не на вивченні фрагментів знань, а на якості та глибині 

спілкування, діалогу, на обговорення змісту навчання та на формування 

взаємовідносин, які сприяють навчанню» (Smith and Trayner, 2006); тобто, 

психологічно комфортна обстановка є передумовою ефективного навчання. 

Під час проектування навчальної спільноти слід усвідомлювати 

наявність трьох компонентів, «перетин» яких формує освітній досвід 

студентів: соціальна присутність, когнітивна присутність і педагогічна 

присутність (Perry and Edwards, 2005). Когнітивна присутність відображає 

здатність студентів знаходити сенси через взаємодію, тоді як педагогічна 

присутність стосується проектування і фасилітації навчальних впливів 

(Rourke et al., 2001). Цим питанням надано багато уваги в дослідженнях і 

публікаціях. 

Але найважливішим з точки зору психологічної комфортності, а отже, й 

ефективності навчання, є забезпечення соціальної присутності в навчальному 

середовищі. Вона визначається як «ступінь усвідомлення іншої особи у 
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процесі взаємодії і відповідного оцінювання міжособистісних відносин» 

(Savery, 2005), «ступінь, на якій індивід відчуває доступ до інших людей» 

(Xu, 2005), це відчуття взаємозв’язку зі своїми співстудентами у віртуальному 

середовищі попри фізичне просторове віддалення один від одного. Студенти, 

подолавши фізичну розділеність, «сприймають» і «відчувають» свою 

присутність «в одній кімнаті», і виникає тепла, дружня обстановка співпраці, 

яка забезпечує студентам мотивацію і підтримку (Xu, 2005; Lehman, 2006). 

Роллю педагога є створення такої атмосфери соціальної присутності, в 

якій студенти сприймали б один одного як партнерів у спілкуванні і плекали 

б почуття спільноти, що формується у них. Хоча в буденному житті такі 

зв’язки значною мірою встановлюються через невербальні знаки, яких немає 

в он-лайн середовищі, можна звільнити учасника курсу від почуття 

самотності через усвідомлення ним існування інших співстудентив, з ким він 

може комунікувати. Брак почуття соціальної присутності може призвести не 

лише до сильної фрустрації і стресу, але й значно погіршити ефективність 

навчання (Savery, 2005), навіть змусити студента припинити навчання: як 

було сказано, почуття ізольованості і самотності є однією з головних причин 

високого рівня відсіву студентів у дистанційному навчанні, який досягає іноді 

70 % (Meister, 2002). 

Одним із дійових способів ініціювати соціальну присутність вже на по-

чатку навчального курсу є використання так званих «криголамів» (Duchastel, 

1994), тобто, ритуалів знайомства у неформальному стилі. Замість звичної 

процедури на початку навчання констатації студентом свого імені, рівня осві-

ти, року навчання, причини вибору курсу, варто створити атмосферу 

дружньої співпраці у віртуальному навчальному середовищі, використати 

більш особистісний і живий підхід: можна провести групові ігри, адаптовані 

до віртуального середовища, або запропонувати студентам поділитися з 

оточуючими своїми хобі чи талантами, якими вони пишаються. Початкове 

знайомство можна провести на анонімному форумі, щоб людина, яка 

потрапила у нове і незнайоме оточення, не почувалася виставленою на показ 

перед сторонніми людьми (Ascough, 2007). Можна також запропонувати 

скласти перелік навчальних стилів чи характеристик студентів, успішних у 

віртуальному навчанні. Порівнявши отримані ними результати, студенти 

зможуть наявно побачити все розмаїття сильних сторін і слабкостей, 

сподівань, страхів і підходів, що у сукупності складають живий організм 

«групи» – навчальної спільноти. Можливість побачити і зрозуміти, що вони 

не самотні у своїх страхах і сумнівах стосовно дистанційного навчання, 

підбадьорює студентів і збільшує їх можливості. 
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Доцільно створювати в рамках дистанційного курсу так звані «соціальні 

зони» – зони неформального, часто конфіденційного спілкування студентів 

між собою, обговорення тем, не включених безпосередньо в навчальний 

контент або зовсім сторонніх (Palloff and Pratt, 1999) – те, що в традиційному 

класному навчанні вважається неприпустимим відвертанням уваги від 

процесу навчання, відхиленням від навчального матеріалу і суворо 

забороняється. Наприклад, організована в одному он-лайн курсі дискусійна 

зона «Кав’ярня на розі», де є вільний обмін думками у невимушеній 

обстановці, можливість краще пізнати один одного, гумор, і де виникають 

чіткі ідеї; на думку студентів, це дуже важливо, бо дозволяє сформувати 

почуття спільноти (Ascough, 2007). Тут особа може піднімати проблеми, що її 

цікавлять, і всі охочі можуть приєднатися до обговорення, або два студенти із 

спільними інтересами можуть встановити зв’язок і далі спілкуватися один з 

одним приватно, не ставлячи до відома нікого, в тому числі викладача. Така 

конфіденційність формує між людьми почуття довіри і впевненості, може 

породжувати дружбу між ними – на індивідуальному рівні. Роль фасилітатора 

тут – відстежити прояв подібних інтересів у окремих студентів і звести їх 

разом, щоб вони могли продовжити обговорення цікавих для них проблем у 

приватному листуванні. Хоча в традиційному навчанні такий спосіб взаємодії 

не вважається прийнятним, але віртуальне освітнє середовище сприяє 

розвитку таких стосунків. Вони мають велике значення для психологічної 

комфортності навчання, оскільки важливо, щоб студент розумів і відчував, 

що його сприймають і приймають. 

Ініціювавши процес формування віртуальної спільноти, фасилітатор 

стимулює активність студентів за допомогою різноманітних цікавих видів 

діяльності (Berge, 2006). Насамперед, важливо допомагати формулюванню 

спільних для учасників курсу цілей. У віртуальному середовищі, на відміну 

від традиційного класу, викладач може і повинен задавати певні початкові на-

вчальні цілі, але потім студенти мають, самостійно модулюючи їх і маніпу-

люючи, остаточно сформулювати цілі навчального курсу (звичайно, йдеться 

про найближчі навчальні цілі у тлумаченні Ю. І. Машбиця). Звичайно, така 

діяльність тягне за собою обговорення очікувань, які мають студенти сто-

совно навчального курсу. Фасилітатор може також взяти на себе початкове 

формулювання очікувань від курсу як з точки зору успішності навчання, так і 

стосовно норм поведінки в мережі. Але студенти інтенсивніше відчуватимуть 

своє залучення до курсу, якщо зроблять свій внесок у формулювання того, що 

вони очікують від навчання. Це також спосіб допомогти студентам відчути 

свою соціальну присутність у групі. 
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Головним інструментом, що допомагає формуванню віртуальної спіль-

ноти, є безпосередня участь у коллаборативному навчанні. Такі техніки, як 

обговорення у малих групах, парна взаємодія, дискусії на суперечливі теми, 

допомагають студентам залучати одне одного у навчальний процес. Завдяки 

такій спільній діяльності усі види присутності: соціальна присутність, ког-

нітивна присутність і навчальна присутність – зливаються, забезпечуючи 

умови для глибинного навчання (Ascough, 2007, 2002). 

Досягти глибокого засвоєння навчального матеріалу можна, зокрема, 

шляхом встановлення студентами взаємозв' язків між тим, що вони вивчають, 

і їх власними життєвими ситуаціями. І тут може допомогти фасилітатор, 

створивши «такі реалістичні задачі і ситуації, які нададуть навчальному 

контенту особистісного змісту для студентів» (Hoorstein, 2002). Його 

завдання – «стимулювати взаємозв’язки між учасниками (спільнота), 

вивченням знань, до яких проявляють інтерес учасники (область), і 

практичною діяльністю, яка спонукатиме подальше навчання (практика)» 

(Smith and Trayner, 2006). 

Студенти можуть мати різні причини для того, щоб пройти курс дис-

танційного навчання, і роль фасилітатора полягає, зокрема, у тому, щоб 

виявити їх мотиви та узгодити з ними форму і контент навчального курсу. 

Відкрити для студентів зв’язок між навчальним процесом і проблемами, що 

стоять перед ними – тобто, чому вони вивчають саме ці речі – є непростим 

завданням. До того ж фасилітатор може не тільки допомогти студентам 

побачити, як навчальний матеріал співвідноситься з їх сподіваннями і 

очікуваннями, але й показати ще й інші причини, з яких даний предметний 

курс має практичну цінність і є вартим вивчення. 

Одним з найсильніших стресів для учасників електронного навчання є 

відсутність чіткого й інформативного зворотного зв’язку, змістовної реакції 

на ті ідеї, які вони оприлюднюють у мережі (Palloff and Pratt, 2003). Це 

окремий випадок тієї соціальної депривації, того почуття ізольованості і 

самотності, про які ми вже говорили і які часто призводять до виходу з 

дистанційного курсу, є однією з найвагоміших причин того, що дорослі 

студенти, практично вмотивовані на навчання люди кидають навчання, не 

завершивши курс. У віртуальному середовищі фасилітатор не лише повинен 

надавати оперативний і змістовний зворотний зв’язок на виконане студентом 

завдання, але й забезпечити регулярні засоби зворотного зв’язку на 

оприлюднені міркування студентів, на їх пости (повідомлення) у дискусіях. 

Для цього, зокрема, пропонується наприкінці кожного навчального блоку 

надавати студентові розгорнуту оцінку з коментарями щодо його роботи з 
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ряду критеріїв, наприклад, релевантність, вчасність, практична застосовність 

тощо, з розглядом сильних і слабких сторін його роботи (Ascough,2007). 

У проект системи можна також вбудувати засоби зворотного зв’язку 

між студентами так, щоб кожен з них був респондентом для іншого (Palloff 

and Pratt, 2001). У процесі спілкування природним чином відбуватиметься 

розбиття студентів на групи, причому це групування може відбуватися на різ-

них основах: у деяких випадках добре працюють групи, де студенти мають 

подібний нахил думок, в інших ситуаціях ефективнішими є групи, в яких 

студенти демонструють протилежні погляди. В цілому, вважається, що групи 

змішаного характеру – це добре, оскільки коллаборативне навчання вимагає 

життєвої енергії та ентузіазму, які б’є ключем під час зіткнення думок. 

Також ще декілька способів запропоновано для згуртування студентів у 

групі і більшої інтерактивності навчання, які, будучи вбудовані в систему 

електронного навчального курсу, можуть уможливити створення віртуальної 

спільноти, виникнення почуття єдності в студентів і сприяти виникненню 

продуктивної соціальної взаємодії. До цих способів відносяться: 

- більш активне застосування засобів синхронної комунікації (на дода-

чу, а не замість асинхронних засобів) (Wang & Newlin, 2001); 

- умисне проектування і додання до структури навчального курсу ва-

жливого компонента – «формувального» етапу, періоду «розігріву» (Wegerif, 

1998); 

- наголос на забезпеченні і дотриманні чітких вказівок щодо ефективної 

комунікації он-лайн (Mclnnerney & Roberts, 2004); 

- ретельне дотримання всіх правил гостинності під час проектування і 

побудови он-лайн навчального курсу (від привітань і дружньої гостини до 

прощання) (Ascough, 2007); 

- проекти на сайті із взаємодією з іншими сайтами (Duchastel, 1994); 

- «запитання тижня»; 

- тощо. 

За даними Кроньє (Cronje et al., 2006) до чинників, які сприяють 

зацікавленню студента курсом, належать метафора гри, майстерність 

фасилітатора та емоційна турбота студентів один про одного, попри 

відсутність фізичного контакту. Головним чином, студенти продовжували 

навчання тому, що отримували насолоду від гри, відчували турботу 

фасилітатора про себе й емоційну та іншу підтримку з боку колег. Метафора 

гри підтримувала мотивацію завдяки використанню таких характеристик, як 

постановка складних і цікавих проблем, що вимагають вирішення, людська 

цікавість і фантазія. Хоча дуже конкурентні умови гри можуть викликати в 

учасників надмірний стрес, проте ті, хто все ж пройшов її до кінця, 
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відчувають задоволення своїм успіхом особливо сильно. Зворотний бік цієї 

метафори полягає у відчутті розбіжності між цілями гри і навчальними 

цілями. 

Окремо треба сказати про роль фасилітатора в системі дистанційного 

навчання. 

Студенти часто скаржаться на те, що не можуть контролювати своє на-

вчальне середовище. Вони відчувають труднощі з комп’ютером або зв’язком, 

або намагаючись працювати спільно із своїми співстудентами, коли кожен із 

них має свій навчальний стиль, свій розпорядок дій, свої особистісні риси. Це 

створює певний дискомфорт. Основними причинами конфліктів у групі є 

недоступність членів групи, недостатньо віддана і активна участь, а також 

зіткнення особистостей і сильних волею. І навіть якщо мотивація до навчання 

підсилюється використанням у навчальній системі метафори гри або інших 

прийомів, що стимулюють цікавість, фантазію або бажання вирішити складну 

проблему (а ці характеристики, поряд із контролем, є передумовами 

внутрішньо мотивованого навчання – Malone, & Lepper, 1987), студенти, як 

правило, все одно потребують «спрямування» і підтримки з боку 

фасилітатора. 

Бліньо і Тролліп виділили п’ять ролей, у яких виступає фасилітатор 

(Blignaut, & Trollip, 2003): адміністратор, соціальний помічник, інструктор, 

провідник і медіатор. З цих ролей, принаймні, дві мають на меті 

безпосередньо забезпечити студентам психологічну комфортність навчання: 

соціальний помічник надає емоційну підтримку, визнання і позитивний 

зворотний зв’язок, якого потребують студенти, а медіатор залагоджує 

конфлікти в групі і регулює дисфункції в комунікації. Але і в інших ролях 

результат діяльності фасилітатора має, нехай опосередковано, сприяти 

підвищенню комфортності емоційного стану студентів: він організує 

навчання, забезпечує повноту інформації, в тому числі адміністративної, 

підтримує їх мотивацію і багато іншого. Створення соціального середовища, 

в якому навчання підтримують в атмосфері довіри і взаємної турботи, є 

обов’язком фасилітатора. І тому «видима роль викладача є абсолютно 

необхідною» (Savery, 2005). 

2.2.3. Взаємодія сучасних освітніх систем з медіа-технологіями 

Сучасні засоби масової інформації і комунікації мають різноманітні 

можливості їх використання в навчально-виховному процесі. Однак, у цій 

області існує чимало проблем. По-перше, медіа-технології розвиваються і 

удосконалюються настільки стрімко, що педагогічні дослідження і 

рекомендації в цій сфері так само швидко застарівають. По-друге, за своїми 

можливостями використання даних технічних засобів настільки різноманітні 
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й багатопланові, що постійно виникають нові способи їх застосування в 

навчально-виховному процесі, а перед педагогами – нові завдання, проблеми, 

пов'язані з грамотним застосуванням медіа-технологій. 

У наукових дослідженнях останніх років розглядаються різні варіанти і 

моделі подальшого розвитку системи освіти. Цікаву концепцію пропонує  

С. Ауфеннагер, описуючи три сценарії того, як могла б реагувати освітня 

система майбутнього на вимоги медіа-суспільства. Перший сценарій 

пропонує консервативний варіант, другий – виходить із ідеї інтеграції, але 

розглядає її в аспекті асиміляції в традиційно методико-дидактичних 

підходах. Третій сценарій покликаний показати, як може здійснюватися 

педагогічно супроводжувана інтеграція нових медіа-технологій в освіту, і що 

в процесі конкуренції з медіа-ринку освітня система повинна більш критично 

підходити до його розгляду. 

Сценарій 1: консервативна конкурентна модель. 

Відповідно до цієї моделі освітня система навряд чи буде орієнтуватися 

на можливості використання медіа-технологій у навчально-виховному 

процесі. Викладачі виявляють малий інтерес до технічного прогресу і 

можливостей електронних медіа. Навчання спирається на традиційні 

навчальні плани і запаси знань і викладач вважає, що таким чином можна 

готувати підростаюче покоління до невідомого майбутнього належним 

чином. Подібна інерція і є консервативним елементом сценарію. Але 

конкуренція між різними медіа-технологіями приваблює студентів своїми 

строкатими мультимедійними пропозиціями. В результаті утворення ще 

більше втрачає свою значимість, провокуючи загострення соціальних 

конфліктів на основі зростаючої демотивації студентів. 

Сценарій 2: модель асиміляції. 

Дана модель описує дещо інший розвиток. Медіа-технології 

застосовуються в процесі навчання, але прив’язуються до старих 

дидактичних концепцій. Комп’ютер, Інтернет і мультимедіа включаються в 

традиційні форми викладання. Замість того, щоб використовувати унікальний 

творчий потенціал нових медіа-технологій та вдосконалювати з його 

допомогою педагогічний процес, купується таке програмне забезпечення для 

навчального процесу і використовуються такі установки, які відводять 

студентам пасивну роль. Зовні може здатися, що школа добре інтегрує нові 

засоби інформації, однак наслідки можуть бути такими ж, як в описаній вище 

консервативній моделі конкуренції. 

Сценарій 3: прогресивна інтеграційна модель. 

У майбутньому медіа-технології відіграватимуть в освітній системі 

важливу роль: вони будуть представляти комунікаційну форму навчання 
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(наприклад, e-mail проекти, навчання за допомогою і в WorldWideWeb, 

програмне забезпечення) і слугувати основою самостійного моделювання 

багатьох освітніх процесів, які необхідні для протидії викликам сучасного 

інформаційного суспільства. Навчання буде здійснюватися здебільшого за 

допомогою самостійної організації навчальних занять і використання 

авторської продукції. Підготовка матеріалів буде здійснюватися за 

допомогою медіа (гіпермедіа), а навчальні процеси стимулюватися 

самостійно. ВНЗ майбутнього, відповідно, будуть використовувати нові 

форми роботи, які дадуть студентам можливість вільної організації 

навчального процесу. Роль викладача перетвориться з «передатчика знань» у 

«діяльність наставника, тренера, вихователя»; студенти діють з великою 

ініціативністю і самостійністю, що характеризується такими навчальними 

формами, як консультативні моделі (tutorial system), або навчання за моделлю 

peer-to-peer. Активне оволодіння знаннями в рамках даної моделі 

забезпечується шляхом індивідуалізації навчання, розвитку творчого 

потенціалу кожної особистості за рахунок цікавої роботи з наданими 

інформаційними ресурсами. Заняття стануть проблемно-орієнтованими і 

будуть проводитися в проектній формі. Крім того, у вищій школі медіа-освіта 

також не повинна підводитись під традиційні дидактичні моделі, а будуватися 

за моделями навчання дорослих, відомих з області продовженої професійної 

освіти і підвищення кваліфікації. Якщо всі ці аспекти будуть враховані, то 

тоді можна говорити про педагогічно виважену інтеграцію нових медіа, яка 

одночасно забезпечує подальший прогресивний розвиток освіти. 

Очевидно, що із запропонованих сценаріїв останній найбільш 

прийнятний і може слугувати в якості нормативної моделі в подальших 

педагогічних дослідженнях, орієнтиром для організації школи в сучасному 

інформаційному суспільстві. 

2.2.4. Психолого-педагогічні аспекти застосування медіа-технологій 

в освіті 

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології дозволяють 

індивідуалізувати і активізувати освітній процес навіть у рамках 

колективного навчання, в основі якого лежить уявлення викладачем 

навчального матеріалу, орієнтованого на деякого «усередненого» студента. 

Методи традиційної освітньої системи отримують завдяки можливостям 

засобів масової інформації та комунікації новий розвиток. Медіа-технології 

вносять принципові зміни в зміст навчання, якісно інакше подання 

навчальних предметів. З’являється можливість у масовому масштабі 

використовувати особливий тип завдань, спрямованих на рефлексію 
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студентами своєї діяльності, її саморегуляцію, що важко піддається реалізації 

навіть в умовах індивідуального навчання. 

Психологічні проблеми, пов’язані з інформатизацією навчання, досить 

багатоаспектні. Це проблеми місця самих медіа-технологій в навчальному 

процесі, ролі викладача в реалізації навчальних систем, взаємодії студента з 

медіа-технологіями, особливостей їх діалогу (сьогодні активно 

досліджуються особливості реактивної, активної і інтерактивної взаємодії 

студента і комп’ютера, основних видів існуючих комп’ютерних програм 

навчального призначення). Все більш актуальним стає наукове обґунтування 

проблем захисту людини від маніпулювання з боку медіа-технологій. 

Облік педагогічних аспектів використання медіа-технологій у 

навчально-виховному процесі є виключно важливим для перебудови всієї 

системи освіти відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства. 

Деякі особливості застосування медіа-технологій в освітньому 

середовищі можна вивести вже на основі самого розуміння сутності 

електронних медіа-технологій, яку складають наступні якості: 

- інтерактивність (від англ. «взаємодія») або діалог – це взаємодія 

(почергові висловлювання, в широкому сенсі – від видачі інформації до 

виробленого дії); 

- мультимедійність – уявлення об’єктів і процесів нетрадиційним 

текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, 

тобто, у всіх відомих формах; 

- здатність до моделювання – перш за все, це моделювання реальних 

об’єктів і процесів з метою їх дослідження; 

- комунікативність – це можливість безпосереднього спілкування, 

оперативність подання інформації, контроль за станом процесу; все це 

досягається шляхом об’єднання комп’ютерів у глобальні та локальні мережі; 

- продуктивність, тобто, автоматизація нетворчих, рутинних операцій, 

що віднімають у людини багато сил і часу. 

А. В. Осін, розглядаючи ці нові можливості, які надають для системи 

освіти медіа-технології, каже про п’ять нових педагогічних інструментів. 

Наприклад, інтерактивність вперше дозволяє, організувати самоатестації без 

участі викладача. Комунікативність вирішує питання доставки інформації в 

найкоротші терміни, дозволяє дистанційно керувати навчальним процесом, 

забезпечує консультації з кваліфікованими педагогами, де б вони не 

знаходилися. 

Однак, дані можливості правомірно розглядати також у контексті 

педагогічних аспектів використання медіа-технологій у навчально-виховному 

процесі. Мультимедійність створює психологічні умови, що сприяють 
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сприйняттю і запам’ятовуванню матеріалу. Під час використання нових 

інформаційних технологій в освіті має місце так звана психофізіологічна 

орієнтованість навчання, яке передбачає підвищення ефективності навчання 

за рахунок створення оптимальних функціональних станів, що підвищують 

здатність мозку до засвоєння інформації. Воно спирається на використання 

відомих нейрофізіологічних механізмів, що лежать в основі переробки 

мозком інформації, забезпечуючи тим самим більш повну реалізацію 

потенційних можливостей мозку до навчання. Мультимедіа забезпечують 

одночасну роботу декількох каналів подачі інформації і створюють умови, 

коли різні середовища доповнюють один одного. Перед студентами 

відкриваються величезні можливості в творчому використанні безлічі 

інформаційних джерел, кожен з яких має свою мову. Одні з цих мов 

просторово-орієнтовані (текст, графіка), інші орієнтовані на час (звук, 

анімація, відео). 

Одна з найважливіших особливостей медіа-технологій як засобу 

навчання – його здатність у наочній формі представляти різного роду 

процеси, явища, події, числові співвідношення і т.і., тобто, задіяти наочно-

образні компоненти мислення, що грають виключно важливу роль в навчанні, 

в тому числі при роз’яснення та засвоєння багатьох теоретичних понять. 

Моделювання за допомогою медіа-технологій дозволяє вивчати об’єкт 

або явище в різних умовах, з різних точок зору. Застосування мультимедіа 

дозволяє задіяти для осягнення нового всі органи чуття людини і формує 

барвистий, об’ємний образ досліджуваного об'єкта, асоціативні зв’язки, що 

сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Технологія гіпертексту може 

використовуватися з метою активізації отриманих раніше знань, сприяє 

розвитку логічного мислення, дозволяє підсилити творчу складову навчальної 

праці. 

Сучасні засоби подання інформації дозволяють істотно підвищити 

ступінь обліку ергономічних вимог до навчальних матеріалів: вибрати розмір 

і тип шрифту, розмістити в тексті не тільки малюнки, а й звукові фрагменти 

або відео. Виникає нова з точки зору ергономіки ситуація: студент сам 

підбирає найбільш ергономічні особисто для нього характеристики матеріалу, 

що досліджується. Сучасний студент може на свій розсуд ілюструвати 

матеріал, що досліджує, зробивши його більш особистісним. Він може 

самостійно перетворювати інформацію, що отримується з мережі, відбираючи 

потрібні аргументи, вибудовуючи їх в певну логіку доказовості, яка 

відображатиме його власну точку зору, образ його думки. У результаті 

студенти глибше вникають у суть питання, у них з’являється інтерес до 

предмета, вони активніше працюють із навчальною літературою. 
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Використання медіа-технологій орієнтоване на індивідуалізацію 

навчання в умовах колективної діяльності, в рамках єдиного навчально-

виховного процесу. Тут медіа-технології виступають як об’єкт вивчення і як 

засіб навчання. При індивідуалізації навчання кожен студент залучається до 

активної, орієнтованої саме на нього діяльності. При цьому збуджується 

розумова діяльність, більш повно реалізуються пізнавальні потреби, 

стимулюється творча активність. Медіа-технології дають можливість 

вибирати оптимальний темп навчання, контролювати і коригувати хід 

засвоєння матеріалу. 

В умовах індивідуалізації навчання необхідним є врахування принципів 

особистісно-орієнтованого навчання, а це означає визнання самоцінності 

індивіда як активного суб’єкта пізнання; опора на життєвий досвід студента; 

орієнтація на саморозвиток, самонавчання, самоосвіту; облік індивідуальних 

психофізіологічних особливостей особистості; розвиток її комунікативних 

здібностей. 

Медіа-технології мають також багато виховних можливостей: 

привчають до акуратності, уваги, організованості. Засоби графіки, музичні 

фрагменти знімають напругу. Робота з комп'ютером розвиває вміння 

планувати свою діяльність, ухвалювати відповідальні рішення. Сучасні 

інформаційні технології відкривають нові можливості для вивчення естетики. 

Психолого-педагогічні дослідження сучасних інформаційних технологій, 

показують, що комп’ютер, включений у структуру інтелектуальної діяльності 

людини, активно стимулює продуктивні, творчі функції мислення. 

Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет надають унікальні 

можливості здійснити віртуальні подорожі у всесвітньо відомі скарбниці 

образотворчого мистецтва: Ермітаж, Лувр, Прадо, галерею Уффіци, 

Метрополітен-музей і побачити геніальні творіння великих художників. 

Мультимедійні енциклопедії та телекомунікаційні технології допомагають 

вивчати творчість видатних майстрів минулого і сьогодення, що зробили 

величезний вплив на світову художню культуру. При цьому комп’ютер є 

також інструментом освоєння теоретичних основ живопису, формування 

художнього смаку, розвитку фантазії і творчих здібностей. 

Якщо традиційна система навчання стимулює мотивацію досягнення 

(отримання гарної оцінки, успішна здача іспиту і т.д.), то використання 

інформаційних та комунікаційних технологій орієнтоване на формування 

пізнавальних мотивів студента, які сприяють стійкій активності і підвищують 

ефективність засвоєння знань. Формування таких мотивів здійснюється через 

специфічні і неспецифічні впливу на пізнавальну сферу студента у вигляді 

методичної допомоги, вказівок, цікавих завдань, можливості вибору темпу і 
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варіанти навчальної діяльності в залежності від рівня підготовленості (під час 

роботи в мережі – шляхом інтерактивного діалогу між студентом і системою, 

студентом і викладачем, системою і викладачем). Таким чином, медіа-

технології підсилюють психологічний фактор мотивації навчання. 

Поряд з перерахованими особливостями застосування медіа-технологій 

в навчально-виховному процесі, що відображають переважно позитивні 

сторони інформатизації освіти, існує ряд моментів, які зстосуються 

психологічних аспектів інформатизації освітнього середовища та викликають 

неоднозначне ставлення. 

Ілюстрації, картинки, графіки, безумовно, позитивно впливають на 

засвоєння текстової інформації, проте, слід враховувати, що просте додавання 

різних чуттєвих сприймань (зорових, слухових, тактильних) автоматично не 

покращує пізнавальні процеси. Набагато більш важливою умовою 

ефективного використання медіа-технологій у процесі навчання є здатність 

користувачів до декодування символьних і кодових систем. Досить часто 

можна спостерігати, що економне, але цілеспрямоване використання 

медіальних форм презентації має кращий результат, ніж строкате 

нагромадження різних медіаподач навчального матеріалу. 

Має місце тісний взаємозв’язок між тематичними інтересом і 

отриманням знань. Добре організована навчальна робота з використанням 

медіа-технологій може виявитися невдалою, якщо студенти не виявляють 

інтересу до запропонованої тематики. 

Використання електронних засобів комунікації найчастіше несе з собою 

певний ефект новизни, який може призвести до мотивації і цікавого викладу 

матеріалу, але ця зацікавленість через певний час знову знижується. 

Застосовуючи медіа-технології в освітньому процесі, викладач повинен 

враховувати такі особливості. Ті новоутворення, які виникають під впливом 

медіа-технологій, переносяться в умови традиційного спілкування. 

Дослідження психологів показали, що значно посилюються вимоги до 

точності формулювань, логічності та послідовності викладу, підвищується 

значення рефлексії, проте, при цьому знижується роль емоційних засобів 

спілкування. 

Вплив медіа-технологій на особистість студента може бути виражена в 

більшій чи меншій мірі: від локального, що стосується обмеженого кола 

психічних явищ (наприклад, використання комп’ютерного сленгу), до 

глобальних, які свідчать про зміну особистості в цілому (Інтернет-залежність, 

синдром хакера і т. і.). Психологи, педагоги, фахівці в області інформаційних 

технологій приділяють багато уваги дослідженню наслідків інформатизації 



76 

 

для різних видів діяльності – ігрової, навчальної, професійної. Однак питання 

глобальних змін у психіці особистості ще не достатньо вивчені. 

Впровадження будь-яких високих технологій у різні сфери діяльності 

часто направлено, головним чином, на звільнення людини від рутинних 

операцій і, як наслідок, створення умов для його розвитку. Так і 

впровадження медіа-технологій поступово робить непотрібними багато вмінь, 

навичок та форм діяльності. Однак, недоцільне використання медіа-

технологій може призвести до серйозних втрат. Наприклад, широке і не 

завжди виправдане використання калькуляторів навіть у початковій школі 

призводить до втрати навичок усного, швидкого рахунку і т.п. У підсумку це 

є причиною того, що студенти не можуть правильно оперувати самим 

поняттям числа, оскільки не відчули основні операції з числами. 

Сучасні медіа-технологійї забезпечують легкість отримання 

різноманітної інформації. Тому завдання викладача полягає в тому, щоб 

спрямувати зусилля студентів на самостійне вироблення нових знань, що 

представляють собою результат пізнавального процесу, отриманий самим 

студентом. 

Широке впровадження медіа-технологій обов’язково повинно 

супроводжувати спеціальні заходи, спрямовані на емоційний розвиток 

особистості студентів. Небезпека технократичного мислення, що формується 

під прямим і непрямим впливом інформаційних технологій, на думку 

психологів, полягає в тому, що для такого мислення характерна «перевага 

засобу над метою, мети над смислом і загальнолюдськими інтересами, сенсу 

над буттям і реальностями сучасного світу, техніки (у тому числі і 

психотехніки) над людиною і її цінностями». 

Моделювання і подальше включення в різні ситуації, провокування і 

реалізація нестандартних рішень сприяють розвитку уяви, творчих 

здібностей. Однак, як зазначає Й. Хазебрук, робота з системами віртуальної 

реальності, що надають студенту можливість фантазувати в кіберпросторі, 

може викликати аутизм, тобто, замкнутість, відчуженість, відхід від 

дійсності. Якщо при цьому відбувається незбалансована заміна реальних дій 

якимись символічними моделями, то важко очікувати повноцінного розвитку 

особистості. У той же час, було б неправильно вважати, що аутизація є 

неминучим наслідком інформатизації, в тому числі і застосування медіа-

технологій в освіті. Навпаки – під час лікування того ж аутизму 

застосовуються спеціалізовані комп'ютерні програми, а системи віртуальної 

реальності допомагають позбутися від ряду фобій, наприклад, страху висоти. 

Таким чином, наслідки застосування медіа-технологій можуть бути як 

позитивними, так і негативними, до оцінки тієї чи іншої технології не можна 
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підходити однобічно. Плануючи використання електронних засобів у 

навчально-виховному процесі, педагог повинен проаналізувати ті можливі 

прямі і непрямі впливи на особистість студента, які і визначатимуть напрямки 

його розвитку. 

Щодо дидактичних і виховних можливостей нових медіа-технологій у 

педагогів існують різні точки зору. Більшість же дослідників сходяться на 

думці, що застосування нових інформаційних технологій в навчальному 

процесі дозволяє досягти нової якості знань, причому цей освітній потенціал 

закладений в самій ідеї інформаційних засобів. 

 

2.3. МЕДІА-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Як медіа-освіта, так і медіа-педагогіка спрямовані на досягнення цілей 

медіа-грамотності (англ. – media literacy) та медіа-компетентності (англ. – 

media competence). Ці два терміни є тотожними. Зокрема, у країнах Європи і 

США до питань, які стосуються освіти прийнято використовувати 

компетентнісний підхід, тому використовується термін «медіа-

компетентність» (нім. – мedienkompetenz, англ. – Media competence і т. д.). Під 

медіа-компетентністю розуміється здатність до «кваліфікованої, самостійної, 

творчої і соціально-відповідальної дії у відношенні до медіа». 

Саму медіа-компетентність можна поділити на складові (рис. 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Структура медіакомпетентності 

 

Згідно з А. Федоровим медіа-компетентність особистості – сукупність 

умінь (мотиваційних, контактних, інформаційних, перцептивних, 

інтерпретаційних, оціночних, практично-операційних, діяльнісних та 

креативних) вибирати, використовувати, критично аналізувати, оцінювати, 

передавати і створювати медіа-матеріали в різних видах, формах і жанрах, 

аналізувати складні процеси функціонування медіа в соціумі. 

У низці наукових робіт (Т. Захарчук, Л. Найдьонова, І. Чемерис,) 

вживається термін «медіа-освіта», що перегукується з «медіа-грамотністю» та 
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«медіа-компетентністю». Так, Н. Змановська тлумачить поняття медіа-освіта, 

як – «сукупність систематизованих медіазнань, умінь, ціннісного ставлення 

до ЗМІ в цілому». 

Під медіа-компетентністю майбутнього викладача технічних 

дисциплін ми розуміємо сукупність його мотивів, знань, умінь, навичок 

та сформованість компонентів (організаційно-мотиваційного, 

когнітивного, діяльнісно-креативного, результативно-ціннісного тощо), 

що сприяють застосуванню медіа-технологій у професійній діяльності. 

При цьому формування вищеназваних компетенцій має два аспекти: 

загальноосвітній і професійний. Загальноосвітній аспект пов’язаний із 

готовністю застосовувати медіа-технології в різних видах діяльності. 

Професійний аспект медіа-компетентності пов’язується з готовністю 

застосовувати ці технології у навчальному процесі. Професійний аспект 

підготовки має, в свою чергу дві грані: методичну (оволодіння знаннями про 

зміст, форми, методи та засоби медіа-технологій) і технологічну (формування 

вмінь і навичок практичної реалізації методологічних, теоретичних і 

методичних знань щодо застосування медіа-технологій). 

Глобалізація економіки, перетворення науки в продуктивну силу 

суспільства, інтенсивний розвиток наукомістких технологій, створення за 

допомогою мережі Інтернет єдиного інформаційного простору на Землі, 

швидка зміна соціальних умов життя населення різних країн світу призвели 

до необхідності перегляду педагогічної парадигми як у нашій країні, так і в 

усьому світі. На зміну традиційній, класичній системі освіти, яка 

характеризується передачею студентам як об’єктам педагогічного процесу 

певної сукупності зразків досвіду минулих поколінь, прийшла нова 

педагогічна парадигма, в якій мета освіти – це забезпечення, насамперед, 

самовизначення і самореалізації особистості в процесі освіти. При цьому 

особистість, виступаючи суб’єктом педагогічного процесу, сама формує образ 

навколишнього світу, який визначається придбанням в процесі створення 

сукупності елементів предметної, соціальної і духовної культури. 

У новій парадигмі освіта розглядається як найважливіша складова буття 

людини, як умова її безперервного розвитку протягом усього життя. 

Безперервний процес освіти реалізується безупинною системою освіти, 

орієнтованою насамперед, на гуманістичну ідею саморозвитку людини. 

Відкидається традиційна схема дискретної освіти, коли життя людини 

ділилося на певні періоди: навчання, трудова діяльність, завершення 

професійної діяльності. Центральною ідеєю безперервної освіти є категорія 

постійного розвитку людини як суб’єкта діяльності та спілкування протягом 

усього його життя. Безперервна система освіти повинна забезпечувати 
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варіативність змісту загальної та професійної освіти, фундаменталізації її 

змісту, індивідуалізацію процесу отримання освіти, заміну інформаційно-

репродуктивного стилю освіти на активно-творчий. 

Можливі різноманітні форми та методи підготовки майбутнього 

викладача технічних дисциплін до застосування медіа-технологій у 

професійній діяльності. Зокрема, досить добре зарекомендувала себе така 

форма проведення заняття як «Педагогічна студія». Студійне навчання стає 

сьогодні невід’ємною частиною професійної підготовки майбутніх викладачів 

та викладачів. «Суть студійних занять (studio − іт. «вивчення») аналогічна 

сутності студій живописців, танцюристів, співаків, скульпторів, дизайнерів, 

програмістів і. т.д. У студії вивчають і навчаються розвивати здатність 

мислити, набираються професійного досвіду. Студійний вид навчання 

необхідний при осягненні теоретичного матеріалу в його практичному 

втіленні на практиці». 

Педагогічна студія − досить новий елемент у системі освіти, суттєвою 

ознакою якого є взаємодія і взаємопроникнення теоретичного, 

технологічного, методичного аспектів вивчення педагогічних проблем. 

Педагогічна студія, за визначенням Н. Щуркової, − це «навчально- 

професійні заняття, покликані озброювати педагога на основі навчально-

теоретичних знань практичними вміннями, що наділяє його професійним 

досвідом до етапу самостійної професійної роботи». 

Науковець С. Пензін пропонує ще одну форму проведення занять, ряд 

моделей клубнoго руху – «зібрання глядачів у залі за інтересами, різновид 

шкільнoго або вузівського кінофакультатива або самодіяльне об’єднання 

глядачів». Перший варіант припускає пасивну роль аудиторії, в той час як 

другий та третій розраховані на її актівність. Автор пропонує відійти від 

традиційних педагогічних методів ведення заняття, доводячи, що «автори 

фільмів − ті ж викладачі, вoни дають уроки». С. Пензін стверджує, що 

«кіноосвіта − цe напрям естетичного виховання аудиторії», а під предметом 

кіноосвіти розуміється система знань і умінь, необхідних для повноцінного 

сприйняття екранного мистецтва, розвитку художньої культури, творчих 

здібностей». 

На підставі проведеного аналізу державних освітніх стандартів, за 

якими ведеться навчання магістрів, ми дійшли висновку, що можливі три 

шляхи ведення цілеспрямованої підготовки майбутнього викладача технічних 

дисциплін до застосування медіа-технологій у професійній діяльності із 

включенням вище перерахованих форм та методів: 



80 

 

1) поняття про медіа-технології та їх практичне застосування, 

інтегроване в дисципліни, включені в обов’язковий мінімум змісту 

підготовки магістра технічного профілю;  

2) виділення самостійного окремого курсу щодо підготовки магістрів до 

застосування медіа-технологій у професійній діяльності в рамках дисциплін 

вузівського компонента або дисциплін за вибором студента; 

3) студенти знайомляться із медіа-технологіями в процесі самостійного 

вивчення. 

Необхідно відзначити, що другий варіант є найкращим, тому що 

розширення і поглиблення відомостей про медіа-технології у наявних 

дисциплінах, по-перше, утруднено необхідністю перерозподілу обсягу часу, 

відведеного на дану дисципліну, природно, на шкоду іншим ключовим 

поняттям даного курсу, а, по-друге, тим, що цей варіант не передбачає 

навчання методиці застосування медіа-технологій у педагогічній діяльності. 

Ефективість підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін до 

застосування медіа-технологій можна визначити за допомогою дефініцій 

«професійна готовність» та «медіа-компетентність». 

Професійна готовність майбутнього викладача вищого навчального 

закладу тісно пов’язана з таким поняттям, як професіоналізм у галузі 

педагогічної та професійної діяльності. У ситуації непрестижності знань, 

низької освіченості і дефіциту професійної компетентності проблема 

професіоналізму у всіх сферах діяльності набуває особливої гостроти і 

значення. Розробка проблеми формування ціннісного ставлення до 

професіоналізму має соціальне (формує професіоналізм як моральну цінність, 

ціннісні ставлення в усіх галузях людської діяльності) і наукове (слугує 

засобом пізнання інтелектуальних і професійних можливостей людей) 

значення. 

Професійна готовність – суб’єктивний стан особистості, яка 

вважається здібною і підготовленою до виконання певної професійної 

діяльності і яка прагне її виконувати. 

Перед тим, як висвітлювати проблему професійної готовності магістрів 

технічного вузу до педагогічної діяльності, слід окреслити поняття 

«педагогічна діяльність», визначити її суть і специфіку. 

Педагогічна діяльність розглядається як «вид духовно-практичної 

діяльності, існування якої зумовлене потребами суспільства в соціальному 

спадкуванні й відтворенні людини як суб’єкта суспільних відносин». 

Педагогічну діяльність здійснюють не лише педагоги, а й батьки, 

громадські організації, керівники підприємств і установ, різні групи, а також 

значною мірою засоби масової інформації. Ця діяльність є 
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загальнопедагогічною, тобто, такою, яку здійснює кожна людина стосовно 

самої себе, своїх дітей, товаришів, колег тощо. Педагогічна діяльність як 

професійна здійснюється в спеціально організованих суспільством освітніх 

установах: дошкільних закладах, школах, професійно-технічних училищах, 

середніх спеціальних і вищих навчальних закладах, закладах додаткової 

освіти, підвищення кваліфікації і перепідготовки. 

Специфічним також є результат педагогічної діяльності – людина, що 

оволоділа певною частиною суспільної культури, здатна до подальшого 

саморозвитку і виконання певних соціальних ролей у суспільстві. Отримати 

такий результат ми можемо лише тоді, коли фахівець буде професійно 

придатним і готовим до педагогічної діяльності. 

В. Бодров вважає, що професійна придатність людини визначається 

«співвідношенням вимог професії до індивідуальних можливостей людини; 

має конкретний об’єкт реалізації – систему «людина – професія», тобто, 

певну категорію людей, вид діяльності, етап професіоналізації; відображає 

стан, ступінь розвитку сукупності індивідуальних якостей людини (рис 

особистості, здібностей, мотивації, фізичного стану, професійної 

підготовленості і т. ін.); є динамічною властивістю системи «людина – 

професія». Потрібно відзначити, що «професійна придатність визначається 

сукупністю індивідуальних властивостей людини, що впливають на 

успішність засвоєння будь-якої трудової діяльності й ефективність її 

виконання». 

Читаючи психолого-педагогічну літературу можна відзначити, що 

професійна придатність має кілька рівнів прояву: перший рівень відповідає 

вимогам нормативної діяльності, тобто, максимальній ефективності і 

надійності стосовно усього діапазону її можливих варіантів й умов 

виконання, екстремальних умов тощо; другий рівень – ефективне виконання 

типових штатних завдань діяльності в умовах, що виключають нештатні і 

екстремальні умови; третій рівень – ефективне виконання окремих завдань 

професійної діяльності протягом певного терміну часу. 

Детальніше роглянемо окремо дефініцію «готовність», яку досить 

докладно розроблено в дисертаційних та інших наукових дослідженнях, 

присвячених цій проблемі. Готовність до якого-небудь виду діяльності є 

метою і кінцевим результатом підготовки до неї. Більшість дослідників 

розглядає готовність як певну цілісність, що характеризується двома 

складовими: психологічна готовність і практична готовність. Психологічну 

готовність поділяють на два види: тимчасова готовність і довготривала 

готовність.  
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Тимчасова готовність характеризує «стан мобілізації всіх 

психофізіологічних систем людини, які забезпечують ефективне виконання 

певних дій». Цей вид психологічної готовності передує виникненню свідомих 

психологічних процесів і може розглядатися на функціональному рівні як 

тимчасовий стан. Тимчасову готовність також визначають погляди, наснага, 

радість, зосередженість і т. д. 

Другий вид готовності − довготривала готовність − визначається як 

стійка характеристика особистості. Вона розглядається на особистісному 

рівні − погляди, переконання, інтереси, потреби і т.д. Саме наявність у 

майбутнього викладача технічних дисциплін довготривалої психологічної 

готовності до застосування медіа-технологій (тобто, усвідомлення потреби у 

здійсненні подібної діяльності) необхідна для повноцінної професійної 

діяльності. 

Обидва ці види готовності утворюють нерозривну єдність: тимчасова 

готовність визначає продуктивність довготривалої готовності в конкретних 

обставинах, але виникнення готовності як стану залежить від довготривалої 

готовності. 

Таким чином, психологічна готовність характеризує внутрішню 

готовність здійснювати діяльність. 

Практична готовність відображає «міру зовнішньої процесуально-

діяльнісної форми прояву відповідних характеристик у комплексі і окремо» 

(Д. Ільясов), тобто, передбачає оволодіння людиною професійними уміннями 

на основі теоретичних знань. Це положення розроблялося і в роботах  

С. Рубінштейна. Він вважав, що весь психологічний світ людини з точки зору 

функцій, які виконуються психічними процесами і властивостями 

особистості, ділиться на дві категорії психічних явищ: спонукальну, що 

обумовлює діяльнісне ставлення до світу, і виконавську, що забезпечує сам 

процес діяльності. 

У психолого-педагогічній літературі досить широко розглядається 

проблема готовності особистості до діяльності. Найбільш загально 

прийнятою є концепція готовності до діяльності М. Дьяченко та Л. 

Кандибович. Вони визначають готовність як професійно важливу якість 

особистості, яка являє собою певну цілісність і включає в себе наступні 

компоненти: 

- мотиваційний (позитивне ставлення до професії, інтерес до неї й 

інші досить стійкі професійні мотиви); 

- орієнтаційний (знання і уявлення про особливості і умови 

професійної діяльності, її вимоги до особистості); 
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- операційні (володіння способами і прийомами професійної 

діяльності, необхідними знаннями, навичками, вміннями, процесами аналізу, 

синтезу, порівняння, узагальнення і т.д.); 

- вольовий (самоконтроль, уміння управляти діями з яких складається 

виконання трудових обов’язків); 

- оціночний (самооцінка своєї професійної підготовленості та 

відповідності вирішення професійних завдань оптимальним трудовим 

зразкам). 

На думку М. Дьяченко та Л. Кандибович, «достатня розвиненість і 

вираженість цих компонентів і їх цілісної єдності − показник високого рівня 

професійної психологічної готовності фахівця до праці, його активності, 

самостійності, творчості». 

У ряді робіт розглядається також така характеристика готовності, як 

потреба в здійсненні діяльності (Л. Веретенникова, Д. Ільясов, Б. Утегенова). 

Розглядаючи готовність до якого-небудь виду педагогічної діяльності, 

автори дають їй різні визначення: це «стійка властивість особистості, що 

являє собою певну цілісність»; «досить хороша розвиненість тих якостей, 

(фізичних, психічних, інтелектуальних і т.д.), які необхідні під час її 

виконання», «цілісне особистісне утворення»; «оволодіння педагогічними 

уміннями»; «цілеспрямований комлекс якостей, знань, практичних навичок і 

умінь, відносин, станів»; «цілісна внутрішня властивість (інтегративна 

здатність) особистості»; «інтегральне утворення особистості» і т.д. 

K. Дурай-Новакова під готовністю до педагогічної діяльності розуміє 

цілісне вираження всіх підструктур особистості, зорієнтованих на повне і 

успішне виконання різноманітних ролей викладача; «складне структурне 

утворення, центральним ядром якого є позитивні установки, мотиви і основні 

цінності викладачської професії. У цю готовність входять також професійно 

важливі риси характеру, педагогічні здібності, сукупність професійно-

педагогічних знань, навичок і вмінь, певний досвід їх застосування на 

практиці. 

Л. Веретенникова дає наступне визначення готовності: «Готовність до 

педагогічної діяльності, того чи іншого її виду, є інтегральним утворенням, 

що включає в себе професійно значущі якості педагога, сукупність 

необхідних для цієї діяльності загальних і спеціальних знань, умінь і навичок 

та потреби в здійсненні цієї діяльності». 

Тієї ж точки зору на сутність готовності як інтегральної якості 

особистості дотримується Н. Плетньова. Вона вважає, що готовність 

проявляється у прагненні до діяльності і в підготовленості до здійснення цієї 

діяльності на професійному рівні. 
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Таким чином, у більшості вивчених досліджень готовність розуміється 

як внутрішня якість або властивість особистості, що являє собою певну 

цілісність і є ознакою професійної кваліфікації. Вона є результатом 

цілеспрямованої підготовки і повинна розглядатися в розвитку. 

Більшість дослідників у складі готовності виділяють два компоненти: 

- наявність певних професійних знань; 

- оволодіння системою професійних умінь. 

Критеріями сформованості готовності в цьому випадку виступають 

інформаційний та методичний показники підготовленості викладача до своєї 

професії. У ряді досліджень структура готовності має трикомпонентний 

склад: 

1. Мотиваційно-відношеннєвий компонент. 

2. Теоретичний компонент. 

3. Практичний компонент. 

Мотиваційно-відношеннєвий компонент включає в себе активне 

позитивне ставлення до обраної діяльності, формування внутрішньої 

готовності до здійснення діяльності. 

Б. Утегенова до складу готовності включає мотиваційно-

потребувальний, орієнтаційний, змістовно-операційний, оцінний компоненти. 

У більшості робіт (K. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, A. Кандибович,  

С. Ніколаєнко, Г. Сєріков) готовність розглядається як складна багаторівнева 

система, що носить цілісний характер. Наприклад, С. Ніколаєнко, 

визначивши специфіку системно-структурних, функціональних і генетичних 

зв’язків, зробив висновок, що професійна готовність, будучи багаторівневою 

системою якостей, властивостей і станів особистості, являє собою єдність 

двох підсистем: довгострокової і ситуативної. 

Існує ще одна класифікація, яку пропонує Л. Григорчук, за якою 

інтегративні якості, що характеризують готовність, можуть бути зведені у три 

групи: 

а) сформованість мотиваційної основи діяльності (спрямованість 

особистості, мотиваційна готовність); 

б) предметна підготовленість (теоретична готовність); 

в) організаційно-методична готовність (практична). 

Аналіз робіт з даної проблеми показав, що конкретний зміст поняття 

«готовність» визначається тим видом діяльності, яким потрібно оволодіти в 

процесі підготовки. 

Для того, щоб розкрити зміст поняття «професійна готовність 

майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіа-
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технологій у професійній діяльності», на основі опрацьованих літературних 

джерел, було виокремлено чотири складові: 

- психологічна готовність – стійке утворення, яке передбачає інтерес 

та позитивне ставлення до застосування медіа-технологій майбутнім 

викладачем технічних дисциплін у професійній діяльності; 

- теоретична готовність – чітке розуміння і знання особливостей та 

умов застосування медіа-технологій у майбутній професійній діяльності, 

ключових аспектів поняття «медіа-технології»; 

- практична готовність – володіння необхідними навичками, 

вміннями, процесами аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, способами і 

прийомами застосування медіа-технологій у професійній діяльності і т.д.; 

- творча готовність – здатність, на основі здобутих знань, умінь та 

навичок, створювати власні навчальні матеріали із застосуванням медіа-

технологій. 

Ці складові потрібно розглядати як окремі частини цілісного процесу 

підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування 

медіа-технологій у професійній діяльності. Тому позитивного результату 

підготовки можна досягти лише забезпечивши поетапне та цілісне 

формування даних компонентів, а на їх основі і готовності. 

Усе вищевикладене дозволяє нам сформулювати таке визначення: 

«Професійна готовність майбутнього викладача технічних дисциплін до 

застосування медіа-технологій у професійній діяльності» − стале 

інтегративно-особистісне утворення, що характеризується усвідомленням 

необхідності і стійким бажанням застосовувати медіа-технології у 

професійній діяльності, а також наявністю певного мінімуму теоретичних і 

методичних знань щодо їх застосування.  

 

Контрольні запитання 

 

1. Дайте характеристику медіа-компетентності та професійної 

готовності до застосування медіа-технологій. 

2. Опишіть психолого-педагогічні аспекти застосування медіа-

технологій в освіті. 

3. Охарактеризуйте сценарії взаємодії освітніх систем із медіа-

технологіями. 

4. Назвіть психолого-педагогічні особливості застосування медіа-

технологій в навчальному процесі. 

5. Які компоненти професійної готовності до застосування медіа-

технологій Ви знаєте? 
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6. Розкажіть про моделі «Освіта 2.0» та «Освіта 3.0». 

7. Яка різниця між мультимедіа та медіа-технологіями? 

8. Дайте характеритику концепціям PLE та PLN. 

9. Охарактеризуйте ідеї Джорджа Сіменса про майбутнє знання. 

10. Які Ви знаєте навчальні теорії, концепції та принципи, де має місце 

застосування технологій? 
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3. ЗАСОБИ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-

ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАВЧАННЯМ (LMS) 

 

LMS розшифровується як система керування навчанням, це загальний 

термін для комп’ютерних систем спеціально розроблених для керування  

он-лайн-курсами, поширення навчальних матеріалів і організації співпраці 

між студентами і викладачами. LMS дозволить вам керувати всіма аспектами 

курсу, від реєстрації студентів до зберігання результатів випробувань, а 

також дозволяє роздавати завдання в цифровому форматі і підтримувати 

зв’язок з студентами. 

LMS побудовані на різних платформах, зазвичай PHP, .NET або Java, 

вони використовують бази даних, такі як PostgreSQL, MySQL або SQL Server. 

Є багато LMS як комерційних, так і з відкритим вихідним кодом. 

У корпоративному середовищі, такі системи можуть бути використані 

для моніторингу співробітників, ведення обліку навчальних оцінок. 

Незалежно від того, запускається ваш курс для кількох студентів протягом 

тривалого періоду часу або для багатьох студентів на більш короткий період 

часу, система керування навчанням робить ваше життя простішим і 

допомагає курсу працювати безперебійно. Хороші LMS системи також мають 

систему звітності, так що ви можете отримати доступ до інформації, яку 

складно зібрати самостійно. 

LMS розрізняються за функціями, які вони пропонують, але більшість 

систем, ймовірно, мають деякі або всі з наступних ознак: 

Простий графічний інтерфейс користувача (GUI) 

GUI розшифровується як графічний інтерфейс користувача. Більшість 

LMS пропонують різноманітні налаштування для інтерфейсу, що дозволяє 

користувачеві налаштувати навчальні платформи відповідно до побажань. 

Налаштування 

Крім графічного інтерфейсу LMS часто пропонують кілька різних 

параметрів для налаштування, щоб адаптувати систему до ваших потреб. 

Вибір мови, налаштування повідомлень та інші важливі характеристики 

можуть бути змінені відповідно до того, як ви хочете, щоб ваша LMS 

працювала. Це добре, тому що одна LMS може використовуватися багатьма 

різними типами користувачів, кожен зі своїми унікальними перевагами. 
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Реєстрація 

Система може дозволити студентам зареєструватися в режимі он-лайн і 

відстежувати деталі, успіхи у навчанні та результати випробувань. Вона 

також може дозволити студентам платити за курс у режимі он-лайн через 

кредитну картку, дебетову картку або PayPal. 

Віртуальний клас 

Ваша LMS може інтегруватися з системами для занять у віртуальному 

класі і допоможе вам планувати проведення сеансів. Це може надати вам 

можливість розіслати запрошення і нагадування для занять у класі та 

інтеграції з Інтернет-календарною системою або Outlook. 

Соціальні мережі 

LMS може інтегруватися з соціальними медіа, так що ви можете 

поділитися своїм контентом або новинами через Twitter або Facebook і т.д. 

всього лише натисненням кнопки. 

Зв’язок 

LMS системи повинні також мати вбудовану функціональність для 

зв’язку зі студентами, так як розсилка електронної пошти кожному конкретно 

окремому студенту, який навчається за індивідуальним планом. Ви також 

повинні бути в змозі планувати автоматичну розсилку листів, які можуть бути 

дуже корисними для повідомлення студентів про майбутнє випробування або 

віртуальної сесії класної кімнати. LMS може надати вам функції чату або 

форуму, які ви і ваші студенти зможуть використовувати. 

Шляхи для розвитку 

За допомогою LMS ви також маєте змогу вказати деталі курсу, щоб 

направити студентів на певні «напрямки освіти». 

Звіти 

Будь-яка хороша LMS має систему звітності, яку можна задіяти для 

генерації звітів, які можна експортувати в Excel, а також пропонує вам 

графічне представлення ваших даних для полегшення розуміння. 

Допомога зі створенням контенту 

Під час роботи з LMS вперше добре мати, принаймні, зразок курсу, 

який ви маєте отримати. Приклад того, як завантажувати, керувати і 

поширювати контент у рамках системи може вам значно допомогти.  

Тестування 

Тести є важливою частиною багатьох он-лайн курсів, і більшість LMS 

має багато функцій, пов’язаних з цим. Ви хочете, надійне тестове середовище 

з різними типами тестів, доступних для Вас і деяких вбудованих шаблонів 

для використання в якості відправної точки. Цілком імовірно, що ви будете 

мати можливість випадкових тестових питань і встановлення ліміту часу для 
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тестування. В тестовому середовищі ви також повинні мати можливість 

покладатися на безпеку Вашої системи. Результати випробувань будуть 

зберігатися і бути доступні для вас в області звітів вашої LMS.  

Типи систем керування навчанням 

Є багато LMS доступних у залежності від ваших потреб та бюджету. Є 

навіть безкоштовні системи, у яких програмне забезпечення з відкритим 

вихідним кодом, які за визначенням «відкриті», тобто, вихідний код 

знаходиться у вільному доступі для використання і адаптації до потреб 

користувача. Відкритий вихідний код LMS може швидко рости, якщо вони 

отримують достатній інтерес. Хоча ви не можете отримати будь-яку офіційну 

підтримку відкритих LMS джерел, як правило, є сильне співтовариство он-

лайн-бази з форумів або списків розсилки, де ви можете попросити і 

запропонувати свою допомогу. 

Звичайно, є й комерційні LMS. Якщо ви платите за LMS, то ви 

отримаєте більш надійний продукт, хорошу документацію, і будете, мати 

хороший рівень підтримки. Комерційний продукт може бути більш 

стабільним і мати помилок менше, ніж у безкоштовної версії, але, звичайно, 

завжди є винятки з цього правила, так що це гарна ідея, щоб прочитати 

відгуки про різні LMS, перш ніж зробити свій вибір. Переконайтеся самі що 

все, що потрібно включено. 

Ви також повинні розглянути питання про доцільність використання 

розгорнутого рішення або гостьової системи. Розгорнута система, як правило, 

встановлюється на Ваших комп’ютерах. Для розгорнутої системи (або 

внутрішня система) можуть знадобитись додаткові витрати, такі як 

встановлення системи на спеціалізовані сервери. Встановлена система може 

також вимагати більшої кількості обслуговування і підтримки, ніж ви в змозі 

забезпечити, якщо у вас немає спеціальної ІТ-команди, готової цим 

зайнятися. Хостинг рішення або SaaS (програмне забезпечення як послуга) 

звільнить вас від значної кількості роботи, система працює на чужому 

сервері, тому вам не доведеться турбуватися про завантаження сервера та 

його технічне обслуговування. 

Інструменти розробника 

За Wikipedia.org, інструменти розробника − це програмне забезпечення, 

що використовується для створення мультимедійного контенту, як правило, 

для доставки його в Інтернет. Інструменти розробника можуть також 

створювати контент в інших форматах, так наприклад, певний курс може 

бути доставлено на компакт-диску або в інших форматах для виконання 

різних цілей. Категорія інструментів розробника включає в себе HTML, Flash 

і багато інших видів. 
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Багато програм можна вважати авторськими інструментами, зокрема 

Flash і PowerPoint. Тим не менше, тільки невелика група програм включають 

стандарти розробки електронних курсів. 

Що таке SCORM і TinCan? 

SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model, «зразкова 

модель об’єкта вмісту для спільного використання») – збірник специфікацій і 

стандартів, розроблений для систем дистанційного навчання. Містить вимоги 

до організації навчального матеріалу і всієї системи дистанційного навчання. 

SCORM дозволяє забезпечити сумісність компонентів і можливість їх 

багаторазового використання: навчальний матеріал представлений окремими 

невеликими блоками, які можуть включатися в різні навчальні курси і 

використовуватися системою незалежно від того, ким, де і за допомогою яких 

засобів вони були створені. SCORM заснований на стандарті XML. 

У процесі роботи над SCORM були сформульовані кілька вимог до всіх 

систем, які будуть розроблятися відповідно до цього стандарту. Вони відомі 

як «ilities» ADL. Ці вимоги такі: 

1. Доступність: здатність визначати місцезнаходження і отримувати 

доступ до навчальних компонентів із точки віддаленого доступу і доставити 

їх багатьом іншим точкам віддаленого доступу. 

2. Адаптованість: здатність адаптувати навчальну програму відповідно 

до індивідуальних потреб користувача і потреб організацій. 

3. Ефективність: здатність збільшувати ефективність і продуктивність, 

скорочуючи час і витрати на доставку інструкції. 

4. Довговічність: здатність відповідати новим технологіям без 

додаткового і вартісного доопрацювання. 

 5. Інтероперабельність: здатність використовувати навчальні матеріали 

незалежно від платформи, на якій вони створені. 

6. Можливість багаторазового використання: здатність використовувати 

матеріали в різних додатках і контекстах. 

Всі ці принципи успішно можуть бути дотримані в тому випадку, якщо 

спочатку орієнтуватися на використання освітнього контенту в  

веб-середовищі. 

LMS системи сумісні з SCORM: 

- Sakai – система з відкритим кодом (Java), розповсюджується вільно. 

- Moodle – система з відкритим вихідним кодом (PHP + MySQL), 

розповсюджується вільно. 

- ILIAS – система з відкритим кодом (PHP + MySQL) розповсюджується 

під ліцензією GNU. 

- SABA – комерційний продукт компанії Saba Software Inc. 
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- SharePointLMS. 

- WebTutor. 

- та ін. 

Програмне забезпечення, що дозволяє створювати SCORM сумісний 

контент: 

- Adobe Captivate – продукт компанії ADOBE Systems Inc., сумісний зі 

SCORM 1.2 і 2004, а також Tin Can API і AICC. Дозволяє розробляти 

електронні курси, в тому числі і для всіх типів мобільних пристроїв. 

- AdobePresenter − продукт компанії ADOBE Systems Inc., сумісний зі 

SCORM 1.2 і 2004. 

- Articulate Studio − сумісний зі SCORM 1.2 і 2004. 

- eXeLearning Open Source − інструмент, що дозволяє розробляти 

курси, сумісний зі SCORM 1.2. 

Чому потрібно використовувати SCORM? 

SCORM є дійсно потужним інструментом для тих, хто бере участь в  

он-лайн-навчанні. Контент може бути створений один раз і використовується 

в багатьох різних системах і ситуаціях без змін. Ця функція підключення 

може бути потужною в організації, але в ще більшому ступені в організаціях. 

Вміст може бути проданий і доставлений користувачеві більш швидко, більш 

ефективно, і за нижчою ціною. 

SCORM широко застосовується величезними організаціями. 

Міністерство оборони США уточнило, що весь його навчальний контент 

повинен бути доставлений за допомогою SCORM.  

Що таке TinCan? 

SCORM був розроблений більше десяти років тому. Часи змінилися і 

вимоги педагогів змінилися, і тому був розроблений TinCan. Він є відкритим 

API-джерелом, яке додає деякі необхідні додаткові функціональні можливості 

SCORM і підміняє багато обмежень попередніх поколінь. 

Додаткові функції, надані TinCan включають простоту, додаткові 

заходи безпеки, можливість запуску курсу за межами LMS, кращу підтримку 

для автономного та мобільного навчання та (потенційно) більш докладної 

звітності. 

Tin Can API − це специфікація програм у сфері дистанційного навчання, 

яка дозволяє навчальним системам спілкуватися між собою шляхом 

відстеження та запису навчальних занять всіх видів. Інформація про 

навчальну діяльність зберігається в спеціальній базі − Learning Record Store 

(LRS).  

 

 



92 

 

Приклади популярних систем керування навчальним процесом 

Moodle – середовище дистанційного навчання з відкритим вихідним 

кодом. Moodle (акронім від Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) – навчальна платформа призначена для об’єднання педагогів, 

адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему 

для створення персоналізованого навчального середовища. 

Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління 

навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального 

конструктивізму» та орієнтована, насамперед, на організацію взаємодії між 

викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних 

дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. 

Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі й на українську. 

Система використовується у 197 країнах світу. 

Історія 

Головним розробником системи є Martin Dougiamas з Австралії. Цей 

проект є відкритим, проте в ньому бере участь і велика кількість інших 

розробників. 

Moodle написана на PHP з використанням SQL-бази даних (MySQL, 

PostgreSQL чи Microsoft SQL Server). Moodle може працювати з об’єктами 

SCO та відповідає стандарту SCORM. 

Фінансування проекту відбувається загалом за рахунок мережі 

офіційних партнерів, які надають послуги встановлення, технічної підтримки, 

хостингу, консультування, інтеграції, доопрацювання та інші. Усі офіційні 

партнери сплачують членські внески та відсоток від продажу на користь 

Moodle Pty Ltd, якою керує Martin Dougiamas. Більша частина найактивніших 

розробників ядра Moodle є співробітниками Moodle Pty Ltd. В Україні 

офіційним партнером Moodle є ТОВ «Техноматика». 

Moodle на рівних змагається зі світовими флагманами ринку LMS 

(СДО). Над системою вже більше 10 років працює міжнародна команда 

розробників, під керівництвом фонду в Австралії. Завдяки цьому, Moodle 

поєднує в собі багатство функціоналу, гнучкість, надійність та простоту 

використання. 

Система широко відома в світі, має понад 60 тисяч інсталяцій більш ніж 

в 100 країнах, переведена на кілька десятків мов. Система добре 

масштабується: існують інсталяції, які обслуговують до мільйона 

користувачів. LMS Moodle призначена для створення і проведення якісних 

дистанційних курсів. 
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Moodle поширюється у відкритих вихідних кодах, що дає можливість 

«заточити» її під особливості кожного освітнього проекту: 

- інтегрувати з іншими інформаційними системами; 

- доповнити новими сервісами, допоміжними функціями або звітами; 

- встановити готові або розробити абсолютно нові додаткові модулі 

(активності). 

Можливості Moodle 

Всі ресурси − зібрані в єдине ціле 

У системі можна створювати і зберігати електронні навчальні матеріали 

та здавати послідовність їх вивчення. Завдяки тому, що доступ до Moodle 

здійснюється через Інтернет або інші мережі, студенти не прив’язані до 

конкретного місця і часу, можуть рухатися по матеріалу у власному темпі з 

будь-якої частини земної кулі. 

Електронний формат дозволяє використовувати в якості «підручника» 

не тільки текст, а й інтерактивні ресурси будь-якого формату від статті у 

Вікіпедії до відеоролика на YouTube. Всі матеріали курсу зберігаються в 

системі, їх можна організувати за допомогою ярликів, тегів і гіпертекстових 

посилань. 

Спільне рішення навчальних задач 

Moodle орієнтована на спільну роботу. В системі для цього передбачена 

маса інструментів: вікі, глосарій, блоги, форуми, практикуми. При цьому 

навчання можна здійснювати як асинхронно, коли кожен студент вивчає 

матеріал у власному темпі, так і в режимі реального часу, організовуючи он-

лайн лекції та семінари. 

Система підтримує обмін файлами будь-яких форматів – як між 

викладачем і студентом, так і між самими студентами. 

Викладач на зв’язку із студентами 

Широкі можливості для комунікації – одна з найсильніших сторін 

Moodle. 

У форумі можна проводити обговорення по групам, оцінювати 

повідомлення, прикріплювати до них файли будь-яких форматів. В особистих 

повідомленнях і коментарях – обговорити конкретну проблему з викладачем 

особисто. У чаті обговорення відбувається в режимі реального часу. 

Розсилки оперативно інформують всіх учасників курсу або окремі 

групи про поточні події: не потрібно писати кожному студенту про нове 

завдання, група отримає повідомлення автоматично. 

Якість навчання – під контролем 

Moodle створює і зберігає портфоліо кожного студента, всі здані ним 

роботи, оцінки та коментарі викладача, повідомлення в форумі. Дозволяє 
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контролювати «відвідуваність» – активність студентів, час їх навчальної 

роботи в мережі. 

У підсумку, викладач витрачає свій час більш ефективно. Він може 

збирати статистику по студентам: хто що скачав, які домашні завдання 

зробив, які оцінки з тестів отримав. Таким чином, зрозуміти, наскільки 

студенти розібралися в темі, і з урахуванням цього запропонувати матеріал 

для подальшого вивчення. 

Moodle для користувача 

Можливості, які дає користувачам Moodle, можна згрупувати за 

ролями: 

- студенти: навчаються в будь-який час, у будь-якому місці, в 

зручному темпі; витрачають більше часу на глибоке вивчення цікавих тим; 

знання краще засвоюються; 

- викладачі: підтримують курс в актуальному стані; змінюють порядок 

і спосіб подачі матеріалу залежно від роботи групи; витрачають більше часу 

на творчу роботу і професійний зростання, тому що рутинні процеси можна 

довірити LMS; підтримують зворотний зв’язок з студентами, в тому числі і 

після закінчення навчання; 

- адміністрація: ефективно розподіляє навантаження на викладачів; 

аналізує результати навчання; знижує витрати на керування навчальним 

процесом. 

У Moodle є рішення для всіх можливих завдань управління навчальним 

процесом. Якщо ж готового рішення поки немає або воно недосконале, 

функціонал системи можна легко розширити. 

ATutor – веб-орієнтована система керування навчанням (Learning 

Management System, LMS). Програмний продукт є простим у встановленні, 

налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів; викладачі 

(інструктори) можуть досить легко створювати та переносити навчальні 

матеріали та запускати свої он-лайн-курси. А оскільки система є модульна, 

тобто, складається з окремих функціональних одиниць – модулів, то вона 

відкрита для модернізації і розширення функціональних можливостей. 

Програма розробляється та підтримується з 2001 року Ґреґом Ґеєм (Greg Gay), 

Джоелом Кроненберґом (Joel Kronenberg), Гайді Гейзелтон (Heidi Hazelton) із 

Дослідницького центру адаптивних технологій Університету Торонто 

(Adaptive Technology Resource Centre, University of Toronto). Система ATutor 

поширюється на основі GNU General Public License (GPL), яка, зокрема, 

дозволяє вільно використовувати, змінювати та доповнювати програму. 

Інтероперабельність. Система керування навчанням базується на 

стандартах та форматах зберігання навчальної інформації: 
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- OpenSocial 1.0. 

- IMS Content Packaging 1.1.2+. 

- SCORM Content Packaging. 

- SCORM 1.2 LMS RTE3. 

- IMS Question Test Interoperability (QTI) 1.2/2.1. 

- IMS BasicLTI 1.0 (reg. IMSA1B1as2012W1). 

- IMS Common Cartridge 1.0 (reg. IMSA1B1as2012W1). 

Основні можливості системи ATutor 

У ATutor визначено 3 типи користувачів (студенти, інструктори-

викладачі та адміністратори). Система надає різним категоріям користувачів 

такі можливості: 

Студентам 

- Редагування персональної інформації. Студент має можливість 

редагувати персональну інформацію, включаючи можливість завантаження 

власного фото, зміни паролю та адреси електронної пошти. 

- Перегляд існуючих курсів та запис на них. Студент може переглядати 

список курсів, відправляти запит на отримання прав доступу до них. 

- Використання навчальних курсів. Студент має можливість 

переглядати в повному об’ємі інформацію у навчальному курсі, на який він 

записаний, з можливістю пакетного завантаження навчальних матеріалів, 

якщо це дозволено інструктором курсу. Також перегляд додаткових розділів 

навчального курсу, наприклад, «Список літератури», «Словник» тощо. 

- Тестування та опитування. Студенти в рамках навчального курсу 

можуть проходити тестування або анонімні опитування, переглядати 

результати тестувань. 

- Засоби спілкування. Система дистанційного навчання володіє такими 

засобами зв’язку між учасниками навчального процесу: синхронними (чати, 

телеконференції, дошки (whiteboards)); асинхронними (оголошення, форуми, 

внутрішні повідомлення, електронна пошта, блоги, вікі, коментарі в 

файлообміннику). 

- Групи та Файлообмінник. Студенти можуть завантажувати та 

обмінюватись файлами в рамках навчального курсу або своєї групи. 

- Пошук. Ефективна система пошуку в межах навчального курсу, всіх 

курсів та зовнішніх джерел інформації (пошук по TILE). 

Інструкторам (викладачам) 

Інструктори, окрім можливостей студентів, мають додаткові 

інструменти для ефективного створення навчальних курсів в системі ATutor. 

Зокрема: 
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- Навчальний курс. Викладачі мають можливість створювати навчальні 

курси в межах системи, визначати права доступу до них та інші властивості. 

- Матеріал. Створення навчальних матеріалів у навчальному курсі з 

використанням вбудованого редактора матеріалів, керування навчальними 

матеріалами (структура, період доступу) та перегляд статистики 

використання матеріалів. Можливість експорту та імпорту навчальних 

матеріалів у формат обміну навчальними матеріалами SCORM. 

- Файловий менеджер. Завантаження на сервер необхідних навчальних 

матеріалів, наприклад, текстів лекцій, практичних занять, тощо у 

різноманітних форматах (Microsoft Word, PDF, DJVU) з наступним 

використанням у навчальних матеріалах. Передбачена можливість пакетного 

завантаження файлів. 

- Тести. Широкі можливості щодо створення і керування тестами, 

запитаннями, організація бази даних питань курсу, попередній перегляд 

тестів, перегляд спроб складання тестів користувачами, можливість їх 

оцінювання, перегляд статистики по тестах. 

- Запис на курс, групи. Керування записом на курс, перегляд записаних 

на курс студентів та керування їх правами у межах курсу. Можливість 

призначення асистентів та випускників курсу. Створення груп у межах курсу 

та керування ними. 

- Електронна пошта курсу. Дозволяє розсилати повідомлення різним 

категоріям студентів: усім зареєстрованим у даному курсі, тільки 

привілейованим студентам, випускникам, тим, кому в запису на курс було 

відмовлено, або студентам окремих груп. 

- Резервна копія курсу. Можливість створення резервних копій курсу, 

відновлення курсу з резервної копії. 

- Оголошення. Дає можливість додавати, видаляти та редагувати 

оголошення для студентів курсу. Оголошення відображаються на домашній 

сторінці курсу і можуть розсилатися через RSS (якщо така функція увімкнена 

у властивостях курсу). 

- Опитування. За допомогою цього інструменту можна організовувати 

неоцінювані опитування студентів з метою з’ясування їх думки з тих чи 

інших питань. 

- Словник. Цей пункт дозволяє вводити і редагувати словникові 

терміни. Терміни, які використовуються в матеріалі, легше вводити через 

редактор матеріалу. 

- Список літератури. Цей засіб дає можливість вказувати список 

джерел, обов’язковість та термін ознайомлення з ними. 
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- Статистика. Цей інструмент показує дані про те, як користуються 

курсом студенти та незареєстровані користувачі. 

Адміністраторам 

- Керування користувачами. Можливість керування користувачами 

системи та їх правами. 

- Керування курсами. Можливість керування курсами системи, 

резервними копіями. 

- Керування загальними параметрами системи. Можливість керування 

загальними параметрами системи, зокрема, темами оформлення, мовою 

інтерфейсу тощо. 

 

3.2. МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГАЛУЗІ 

ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

 

Eлектронне навчання використовує багато технологій, деякі з них були 

розроблені спеціально для навчання, в той час як інші зручно доповнюють 

навчальний процес, наприклад, комп’ютерні ігри. Починаючи з використання 

електронної пошти та обміну миттєвими повідомленнями, повідомленнями на 

форумах та в соціальних мережах, ми бачимо безліч інструментів, які  

будь-який Інтернет-користувач буде використовувати в будь-якому випадку. 

Є також деякі технології, які працюють на основі 

взаємодоповнюваності з іншим програмним забезпеченням. Електронне 

навчання дозволяє ефективно використовувати бази даних і CMS (Content 

Management System) технології. Ці технології йдуть поряд, щоб зберігати 

зміст курсу, результати тестів і студентські записи. Дані зберігаються в базі 

даних і CMS надає користувальницький інтерфейс для додавання, оновлення 

та видалення даних.  

Технології для підвищення якості навчання, досить різноманітні. Таке 

програмне забезпечення, як Flash і PowerPoint допоможе вам зробити ваші 

презентації цікавими, з високою якістю, графічно багатим вмістом. Є пакети 

обробки текстів і редактори HTML, що відформатують сторінки вашого 

тексту. Є також багато доступних он-лайн-сервісів, які ви можете 

використовувати для створення інтерактивних елементів для таких курсів, як 

вікторини та ігри. 

Он-лайн курси 

Елементи он-лайн-курсів 

Під час створення Інтернет-курсу повинні бути дотримані вимоги, щоб 

переконатися, що студенти отримують вигоди, на які вони підписалися. 

Нижче список найважливіших з них: 
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Присутність інструктора: значення зворотного зв’язку 

Роль викладача є дуже важливою у процесі електронного навчання, 

тому що в його руках інструмент для підбадьорення, надихання і 

забезпечення правильного налаштування на роботу, а також те, що він 

гарантує студентам увагу та зворотний зв’язок, який дуже важливий протягом 

усього процесу навчання. Для цього, системи керування навчанням 

відкривають такі варіанти, як обмін миттєвими повідомленнями між 

користувачами, електронна пошта та інші інструменти, які забезпечують 

присутність викладача на відстані одного кліка від тебе. 

Добре продумані LMS 

Коли мова йде про успіх LMS, це, в першу чергу, означає, що ми 

хочемо сайт для електронного навчання, в якому буде легко орієнтуватися, 

досить чітко організовано завдання та мета і який містить матеріал високої 

якості. Щоденні завдання включають у себе розподіл нового матеріалу, 

передачу, прийом і сортування завдань. А добре розроблений LMS буде 

гарантувати, що ці завдання можна розв’язати без проблем, і що її 

користувачі можуть легко підключитися до нескінченного числа функцій, які 

є важливою частиною процесу електронного навчання. 

Контент «у нормальному стані» 

Крім простоти та дизайну ваших LMS, наступна найбільш важлива річ, 

подати даний матеріал так, щоб студент був задоволений. Роль навчальної 

програми теж важлива для того, щоб задати тон для організації роботи 

викладачів та студентів. Таким чином, хоча система повинна бути добре 

розроблена і ефективна, якість контенту повинна бути на одному рівні із 

враженням від LMS. 

Контент має бути завжди доступним 

Давайте почнемо з прикладу: ви проходите курс 

з астрофізики і знайшли дуже цікаве відео, яке як ви 

вважаєте підвищує інтерес до проходження цього 

курсу. Чи є правильним додавання вказаного відео 

матеріалу до курсу? 

Як і будь-який інший веб-сайт, додаток або 

продукт, його сумісність завжди делікатне питання. 

Ми завжди повинні бути впевнені, що матеріал ми публікуємо для всіх 

можливих браузерів або платформ.  

Всі з цих ключових елементів мають можливість сприяти створенню 

сприятливого, ефективного середовища електронного навчання. Коли всі ці 

важливі елементи знаходяться на своїх місцях,  

он-лайн навчання має можливість не тільки ознайомити студентів з 
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навичками і з базою знань, які вони шукають, але дає можливість віртуальної 

освіти, яка допомагає зробити свій внесок у майбутній успіх (і служить у 

якості моделі провідного досвіду) в галузі електронного навчання. 

Он-лайн тести та вікторини 

Незважаючи на те, що електронному навчанню не вистачає елементу 

фізичної присутності, тести та вікторини, як і раніше є важливою частиною 

освітнього процесу. Через он-лайн-тести та вікторини інструктор може 

відстежувати успішність студентів і оцінити ефективність навчальної 

програми, і в той же час студенти відповідно мають можливість відстежувати 

свій прогрес і поліпшити свої навички. 

Чому тести та вікторини відіграють важливу роль в електронному 

навчанні? 

Тести та вікторини відіграють важливу роль в області електронного 

навчання та забезпечують цілий ряд переваг як для студента, так і для 

викладача. Давайте спочатку подивимося на те, як вони покращують роботу 

викладача. 

Менше роботи 

Пригадайте школу, коли тести тривали годину у встановлений час дня і 

викладачі, зазвичай, мали пізно лягати доки не перевірять всіх робіт, а потім 

написати детально плюси та мінуси для всіх і кожного окремого студента? 

Ми вже визначили, що електронне навчання зменшує необхідність 

тестування, яке буде зроблене в певну годину. У тестах системи електронного 

навчання, як правило, оснащені відстеженням ключових інструментів, що 

оцінюють те, що вже було сказано в праці.  

Унікальні випробування 

Це особливо корисно, коли студент повинен зробити заново тест, з 

якого в нього / неї раніше була низька продуктивність. Ця функція також 

корисна для отримання більшої продуктивності, використовуючи великий 

об’єм питань, з яких тестування може бути зроблено, а не за рахунок 

рециркуляції тих же питань знову і знову. 

Миттєва перевірка та зворотній зв’язок 

Миттєва перевірка і зворотній зв’язок, ймовірно, є найбільш 

трудомістким завданням для викладача. Це місце, де він має можливість 

висловити свою думку про сильні та слабкі сторони студента. Зворотній 

зв’язок повинен бути взаємним. LMS, як правило, дозволяють викладачеві 

створювати динамічні дії в залежності від відповіді студента. Наприклад, з 

множинного вибору тесту, якщо студент обирає відповідь B замість 

правильної відповіді C, тоді, відповідно, зворотній зв’язок буде повернений 

від студента, із зазначенням несправності або з натяком, що інша відповідь 
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буде більш підходящою. Тому що це дозволяє студентам отримати миттєвий 

зворотний зв’язок на правильній / неправильній відповіді, і це економить час 

викладача. 

Поглиблений аналіз  

Тести повинні бути чіткими і справедливо оцінюватися, зворотний 

зв’язок має бути написаний для кожного окремого студента, для покращення 

його роботи в конкретних галузях. Через систему звітності, LMS дає 

викладачеві огляд тестів, прогресу і зростання з графічним представленням 

результатів. Таким чином, викладач має можливість проаналізувати, які 

студенти одержали самий високий / низький бал, а які питання найбільшою 

мірою підходять для більшості студентів. Звітність – це зручний інструмент, 

який дозволяє викладачеві бачити тенденції і діяти відповідно до них, щоб 

поліпшити навчальну програму. 

Тепер, давайте подивимося, як тести та вікторини поліпшили роботу 

студента: 

Інструмент самооцінки 

Тестування он-лайн, як правило, миттєво надають користувачеві 

результати. Це добре для студентів, тому що це дозволяє відразу їм знати, що 

вони зробили не так, що потрібно повторити, на чому зосередитися, і як 

поліпшити результати, якщо вони повинні перездати тест. 

Тайм-менеджмент  

Тести та вікторини завжди були стимулом для вивчення важчого 

матеріалу, коли студенти знають, що їх успіхи будуть судити по іспиту, огляд 

ефективності і т.д. Це встановлює термін, коли матеріал повинен бути 

вивчений і старанні студенти знають, що вони повинні дотримуватися його. 

Подальші міркування 

Використання різних форм тестування, наприклад, тести множинного 

вибору, тести з однією правильною відповіддю, тести заповнення, тести 

істини або хиби, розгорнуті питання також можуть бути використані для 

оцінки досягнень студентів із різними стилями навчання. Поєднання різних 

стилів навчання є важливим аспектом в області електронного навчання, яке 

дає йому перевагу в порівнянні з традиційними моделями навчання. Це гарна 

ідея використовувати різні типи матеріалів, а також різні види тестів і 

вікторин. 

Важливе зауваження в он-лайн тестуванні – навчання через мережу 

Інтернет повинно бути зроблено з урахуванням всіх особливостей студентів. 

Якщо щось занадто складно для студента, який навчається, то, ймовірно, він 

буде шукати деталі в Інтернеті. Якщо тести занадто прості, то вони будуть 

пройдені швидко і без особливого вивчення та дослідження. Таким чином, 
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випробування повинні бути структуровані таким чином, щоб заохочувати 

студентів до пошуку матеріалу, що викладається в рамках курсу. 

Інструменти для створення он-лайн-

курсу 

Якщо ви роздумуєте про створення 

Інтернет-курсу для того, щоб завантажити і 

продати його в Інтернеті, то процес не може бути 

дуже складним. Справді, завдяки досягненням 

сучасної технології, проектування простого і 

зрозумілого електронного навчального курсу 

може бути відносно легким (за умови, що у вас вже є чітке уявлення про те, 

який зміст ви хотіли б включити). Ось кілька он-лайн-інструментів, які 

можуть допомогти вам створити курс електронного навчання. 

LMS 

Більшість людей в он-лайн-курсі, як правило, дивляться в сторону  

LMS – особливо, тому що він пропонує великий спектр вбудованих 

інструментів, які надають адміністратору можливість створювати та 

підвищувати вміст тесту всіма способами, які є більш економічно 

ефективними, ніж використання окремих інструментів. Крім того, LMS 

включають «все в одному», що дозволяє користувачеві створювати 

платформу (веб-сайт) та контент в тому ж просторі без необхідності 

спеціального адміністрування мережі. Ще однією привабливою особливістю є 

здатність системи до автоматичного розрахунку результатів іспитів і 

генерування звітів, які допомагають як викладачеві, так і студенту. 

Сайти платформи 

Є безліч безкоштовних або недорогих платформ для створення сайту в 

Інтернеті сьогодні. Для тих, хто пропонує он-лайн-курси, маючи добре 

організованою і інтуїтивно зрозумілий веб-сайт може без особливих проблем 

розробити ефективний електронний курс для викладачів і студентів. 

Інструменти проектування 

Багато компаній на даний час забезпечують доступні інструменти для 

проектування курсу. Ці сайти дозволяють завантажувати вміст ваших курсів, 

а потім розробити ефективні презентації. Є навіть безкоштовні платформи, 

які можна використовувати сьогодні. Наприклад, Google зараз дозволяє 

проектувати платформи електронного навчання повністю безкоштовно. Це 

просто навіть для тих, хто не дуже добре розуміється в кодуванні і дизайні. 

Мультимедійні ресурси 

Дійсно інтерактивне і ефективне залучення електронного навчання 

використовує різні мультимедійні ресурси, які доступні сьогодні. У нас тепер 
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є доступ до миттєвого потокового відео і миттєвих послуг чату підтримки. 

Крім того, ви можете розраховувати на безліч інтерактивних інструментів 

мультимедійної продукції, таких як розробка програмного забезпечення та 

камер високої чіткості для запису інформативних курсів для вашої аудиторії. 

Є навіть інструменти редагування, які дають вам можливість перетворити 

сирий матеріал у шедевр всього за кілька хвилин. 

Відеоконференції – ефективний інструмент в електронному 

навчанні 

Спробуйте згадати, коли в вашому ВНЗ востаннє проходила 

відеоконференція? Якщо більше місяця тому, ваш навчальний заклад навряд 

чи можна назвати сучасним чи інноваційним. Адже сьогодні уявити освіту 

без постійних відеоконференцій майже не можливо. Від Стенфорду до Токіо, 

вони щоденно поєднують розкидані по світу освітні, студентські та наукові 

групи в єдину всесвітню спільноту. Насправді, технології 

відеоконференцзв’язку настільки міцно переплітаються з системою освіти по 

всьому світові, що філософія і сутність навчання зазнали докорінних змін. 

У чому ж річ? Відеоконференція – черговий щабель у розвитку 

технологій комунікації. Вона дозволяє замість розмов тет-а-тет спілкуватися з 

необмеженими групами людей, і при цьому не лише чути співрозмовників, 

але й бачити їх. На практиці це означає, що дистанційне спілкування 

максимально наближується до реального, адже відтепер зберігає ще й 

невербаліку, яка передає більшу частину змісту розмови. Саме наявність 

невербальної комунікації робить відеоконференції незамінним інструментом 

у галузях, де потрібне максимальне взаємопорозуміння та довіра між 

співрозмовниками – в бізнесі, державних структурах, дипломатії, медицині та 

освіті. Висока якість зображення і стабільність зв’язку створюють такі умови, 

коли віртуальна розмова вже не сприймається як віддалена. Відеоконференція 

руйнує бар’єри і дозволяє замінити до 80% особистих зустрічей, про яку б 

сферу не йшлося. 

Відеоконференція в освіті 

Для освітянських цілей важливий і інший аспект відеоконференції, а 

саме необмеженість кількості її учасників. Це фактично означає, що до  

будь-якої віртуальної лекції, семінару, круглого столу, тощо може долучитися 

маса учасників зі всього світу. Такий підхід виводить університетську освіту 

на новий рівень, адже робить можливим щоденний безперервний обмін 

досвідом, думками, напрацюваннями. Ефективні відеоконференції можливі як 

на рівні викладацького, наукового складів, так і у форматі відкритих лекцій. 

Таким чином, студенти з будь-якої точки планети зможуть потрапити у 

аудиторії до провідних професорів світу. Важливо, що зв’язок під час 

http://www.dekom.com.ua/
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відеоконференції двосторонній – це не пряма трансляція. Кожен учасник 

може долучитися до обговорення, поставити питання тощо. 

Основні напрямки застосування відеоконференцій в освіті наступні: 

- Дистанційна освіта. Доступ студентів до віртуальних лекторіїв, які 

збирають найкращих світових фахівців з заданої спецальності. 

- Обмін досвідом між науковцями. Наукові конференції у віртуальному 

форматі. 

- Налагодження міжуніверситетських зв’язків, проведення спільних 

занять між групами студентів з різних країн для поглиблення міжкультурного 

діалогу. 

- Проведення відкритих занять: лекцій, семінарів, іспитів для 

полегшення перевірки їх якості, боротьби з порушеннями, корупцією. 

- Можливість проводити дистанційні лекції з провідними викладачами 

світу, в тому числі і з зарубіжних університетів. Навчальні заклади можуть 

охопити більшу аудиторію слухачів і заощадити час і кошти на відрядження 

викладачів. 

- Можливість віддаленої присутності на заняттях. Люди з обмеженими 

можливостями можуть отримати освіту, не виходячи з дому, а відсутні різних 

причин студенти відвідати заняття або переглянути його в записі. 

- Оперативний обмін навчальним матеріалом. Натисканням двох 

кнопок викладач отримує можливість роздати всім студентам необхідні для 

навчання матеріали. 

- Можливість проведення широкомасштабних наукових дискусій та 

семінарів. На практиці організація дискусій та семінарів справа клопітка: 

треба знайти приміщення, зібрати всіх учасників, витратити масу часу і сил 

на організаційні питання. Realem-конференція дозволить звести до мінімуму 

зусилля щодо організації заходу і дасть можливість заощадити на оренді 

приміщення і витрати на відрядження учасників. 

- Можливість повторного перегляду навчальних матеріалів і лекцій з 

архіву. Студенти, які пропустили заняття з різних причин можуть легко 

надолужити згаяне. 

- Можливість проводити дистанційні тренінги та таким чином швидко 

і ефективно підвищувати рівень кваліфікації персоналу. 

Он-лайн-семінар (веб-конференція, вебінар, webinar англ.) – різновид 

веб-конференції, проведення он-лайн-зустрічей або презентацій через 

Інтернет. Під час веб-конференції кожен з учасників знаходиться біля свого 

комп’ютера, а зв’язок між ними підтримується через Інтернет за допомогою 

додатку, встановленго на комп’ютері кожного учасника або через веб-
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додаток. В останньому випадку, щоб приєднатися до конференції, потрібно 

просто ввести URL (адресу сайту) у вікні браузера. 

Вебінари можуть бути спільними і включати в себе сеанси голосувань і 

опитувань, що забезпечує повну взаємодію між аудиторією та ведучим. У 

деяких випадках ведучий може говорити через телефон, коментуючи 

інформацію, що відображається на екрані, а слухачі можуть йому відповідати, 

по переважно телефонам з гучномовцем. На ринку також присутні технології, 

в яких реалізована підтримка VoIP-аудіотехнологій, що забезпечують 

повноцінний аудіозв’язок через мережу. Вебінари (в залежності від 

провайдера) можуть володіти функцією анонімності або «невидимості» 

користувачів, завдяки чому учасники однієї і тієї ж конференції можуть не 

знати про присутність один одного. 

У перші роки після появи Інтернету терміном «веб-конференція» часто 

називали гілку форуму або дошки оголошень. Пізніше термін набув значення 

спілкування саме в режимі реального часу. На даний час вебінар 

використовується в рамках системи електронного навчання. 

 

3.3. ГЕЙМІФІКАЦІЯ 

 

«Культура починається не як гра і не з гри, а у грі» (Йоган Хейзинга 

«Homo ludens» («Людина грайлива») – чому б не користуватись тим, що 

зароджено у витоків?…» 

У результаті появи, поширення і глибокого проникнення в наше життя 

ігор, і, зокрема, відеоігор, в торгівлі і маркетингу почали використовуватися 

техніки, які використовуються в іграх. Ці техніки стали застосовуватися в 

бізнесі і освіті. А останніми роками вони проникли навіть у соціальну сферу і 

урядові організації.  

Цю техніку назвали гейміфікація. І на сьогодні – це потужна бізнесова 

практика, популярність якої зростає з року в рік і яка застосовується все 

більшою кількістю різних компаній. 

Гейміфікація (гейміфікація, геймізація, англ. gamification) – 

використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для 

залучення кінцевих користувачів до вирішення проблем. Гейміфікація була 

вивчена і досліджена у декількох областях, серед яких: взаємодія з клієнтами, 

виконання фізичних вправ, повернення інвестицій, якість даних, 

пунктуальність та навчання. Більшість досліджень з гейміфікації показали 

позитивні тенденції після гейміфікації.
  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
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3.3.1. Основні принципи та аспекти гейміфікації. 

Основний принцип гейміфікації – забезпечення отримання постійного 

вимірного зворотного зв’язку від користувача, що забезпечує можливість 

динамічної коригування поведінки користувача і, як наслідок, швидке 

освоєння всіх функціональних можливостей програми та поетапне занурення 

користувача в більш тонкі моменти. Ще одним методом гейміфікаціі є 

створення легенди – історії, забезпеченої драматичними прийомами, яка 

супроводжує процес використання програми. Це сприяє створенню у 

користувачів відчуття причетності, внеску в загальну справу, інтересу до 

досягнення якихось вигаданих цілей. Крім того, під час гейміфікаціі 

застосовується поетапна зміна і ускладнення цілей і завдань у міру набуття 

користувачами нових навичок і компетенцій, що забезпечує розвиток 

експлуатаційних результатів за збереження користувальницької залученості. 

Основні аспекти гейміфікаціі: 

Динаміка – використання сценаріїв, що вимагають увагу користувача і 

реакцію в реальному часі. 

Механіка – використання сценарних елементів, характерних для 

геймплея, таких як віртуальні нагороди, статуси, окуляри, віртуальні товари. 

Естетика – створення загального ігрового враження, що сприяє 

емоційній залученості. 

Соціальна взаємодія – широкий спектр технік, що забезпечують 

міжкористувацюку взаємодію, характерний для ігор. 

Здавалося б, під модель гейміфікаціі ідеально підходить школа. Тут і 

рівні (класи), і розвиток різних скілів (предмети), нагороди (оцінки), битва з 

босом (заліки, іспити). Однак це не гейміфікація з кількох причин. По-перше, 

ця гра примусова і обов’язкова, по-друге, ціна програшу зовсім іграшкова, і 

радикально впливає на всю долю людини. 

Для чого потрібно гейміфікувати діяльність?
 

Для отримання задоволення від якоїсь діяльності її варто гейміфікувати. 

Техніки створення ігор можуть застосовуватися поза межами ігор. 

Гейміфікація – це використання елементів гри та технік створення ігор у 

неігрових контекстах.  

Для початку – приклад. 

Всесвітньо відома компанія Nike Plus робить туфлі і кросівки для бігу. 

Їм хочеться, щоб люди більше бігали (і відповідно більше купляли їхнього 

товару). Nike Plus розробив пристрій, що фіксується під п’ятою в туфлі, і цей 

пристрій відстежує кожний крок, який ви робите. Цей пристрій знає, як 

далеко і як швидко ви пробігли – він має бездротовий зв’язок з вашим 

смартфоном або комп’ютером, який збирає і обробляє дані. 



106 

 

Отже, Nike зробив ваш біг подібним до гри. Ви знатимете ваші дані і 

можете порівнювати результати. Найцікавіше, що ви можете встановлювати 

собі цілі і задачі, за досягнення яких отримуєте медалі чи трофеї. І це вже 

виглядає, як справжня гра. Nike також розробив різні інші «примочки», які 

дозволяють змагатися з друзями або отримувати від них заохочення. Це дає 

відчуття включення у гру. 

А тепер повернемося до визначення гейміфікації. Гейміфікація – це 

використання елементів гри та технік створення ігор у неігрових 

контекстах. 

Які ми знаємо ігрові елементи? Це – бали, значки, різного роду 

нагороди, різні за складністю ігрові рівні, колекціювання чогось, аватарки, 

квести, графіки і панелі, що показують, на якому ви рівні і скільки вам 

залишилося до перемоги або досягнення мети. 

Бали – найпростіший і найпоширеніший ігровий елемент. Вони 

накопичуються на вашому рахунку, коли ви акумулюєте щось у грі. В іграх 

вам може знадобитися виконати якийсь квест, щоб знайти свою місію або 

дізнатися наступну ціль. І коли ви виконаєте цю місію, отримаєте нагороду. 

Аватарки показують вашого героя або ваш характер, графіки демонструють 

ваші успіхи, а також успіхи ваших супротивників. 

Але гра – це не тільки елементи або нагромадження елементів, які 

«склеїли» докупи в якийсь випадковий спосіб. Ігри – це така річ, яка 

розробляється вдумливо, системно і артистично, узгоджуючи всі дедалі з 

метою, щоб гравець отримав задоволення. І те, що роблять розробники ігор, – 

не просто чиста інженерія. Так, там багато інженерії, алгоритмів, задіяні 

багато технологій і програм, але не тільки це. У розробці гри має місце 

художня та емпірична складова, які дозволяють розглядати проблему певним 

чином. Йдеться переважно про відеоігри. Техніки створення відеоігор можуть 

застосовуватися поза ігровими межами. Кожна техніка має свій спосіб 

«мислення». Це не тільки набір якихось технік, а й спосіб досягнення виклику 

для гравця, постановка проблеми, яку б гравець мав розв’язати. 

У грі присутнє таке поняття, як розвага і задоволення, – ви граєте, щоб 

отримати задоволення. Але коли ви граєте, скажімо, тому, що це стосується 

вашого бізнесу, тому що це потрібно для виконання задач вашої компанії? 

Або ви граєте, скажімо, аби щось вивчити, що необхідно для вашої роботи? 

Або ви граєте, щоб отримати якусь роботу – берете участь у конкурсі на 

заміщення вакантної посади або берете участь у якомусь тендері для 

отримання замовлення? Це вже не гра, це той самий неігровий контекст, про 

який йдеться у визначення гейміфікації. 
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Те, що ви робите, може все ще залишатися подібним до гри, але мета, її 

досягнення, досвід і прагнення його отримати, знаходяться поза межами гри. 

Отже, неігровий контекст – це коли ваша ціль знаходиться поза межами 

гри. Тобто, гейміфікація – це коли обставини мають якісь комбінації ігрових 

елементів та ігрового дизайну, що використовуються не для гри, а з іншою 

метою. 

Але гейміфікація – це не така вже й проста річ, не така очевидна, як 

може видатися на перший погляд. Не досить одних тільки балів чи викликів, 

що спонукають людей щось робити або щось купляти. Впроваджуючи 

гейміфікацію, треба робити це етично, у такий спосіб, який би «вписувався» у 

ваші основні і довгострокові цілі та задачі. Тобто, це таке, що не можна 

вичитати, як кулінарний рецепт у кулінарній книзі. Ігрові елементи і техніки 

потрібно розуміти в широкому контексті і знання з інших сфер і галузей буде 

тільки на користь. 

Що робить ігри такими привабливими?
 

Як відомо, відеоігри стали величезною та впливовою індустрією. Все 

більше і більше елементів відеоігр стали основою речей, які оточують 

працівника на його робочому місці. Вони – всюди: і у маленьких стартапах, 

які зосереджені на технологіях, і у великих визнаних компаніях, які 

випускають продукцію масового споживання, навіть у таких, які 

виготовляють цеглу та будівельні розчини. 

І якщо раніше ця техніка була доступна обмеженому колу маркетологів, 

бізнес-тренерів та інших „посвячених”, то сьогодні вона вийшла у широкі 

маси – курс гейміфікації доступний і безплатний на відомому майданчику 

дистанційної он-лайн освіти Coursera. Курс, який так і називається 

«Гейміфікація», проводить професор Кевін Вербах з Вортонської школи 

бізнесу Пенсильванського університету. 

Чому гейміфікація має цінність? Ну хоча б те, що гейміфікація включає 

набір сучасних технік і технологій, застосування яких дозволяє просуватися у 

персональному розвитку. 

А що робить ігри такими привабливими? Що дозволяє підтримувати 

складне мислення і бажання до навчання? Гейміфікація вчить нас технікам і 

речам з інших галузей знань, до яких ми раніше не були причетні. 

Гейміфікація, в першу чергу, базується на психології. Знаючи 

мотивацію людини, з нею можна зробити що завгодно. 

Ігри дуже зв’язані з базовими аспектами роботи нашого мозку. Тому 

вони завжди були в людській історії і люди завжди в них грали – свідомо чи 

несвідомо. 

https://www.coursera.org/course/gamification
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Сучасні інформаційні технології дають багатий і захоплюючий 

персональний досвід і приносять їх у реальне життя. 

К. Вербах про геймфікацію 

Професор школи Уортона Пенсільванського університету Кевін Вербах 

називає геймфікацією комплексам мотиваційних управлінських технік, 

запозичених у ігор та їхніх творців. Вербах у минулому професор права. Він 

присвятив багато часу юридичним аспектам політики в Інтернеті. Паралельно 

вивчав перспективні технологічні тренди, намагаючись зрозуміти, як Інтернет 

змінює природу бізнесу, та й взагалі відносини між людьми. 

Ось, що він розповів він у своєму інтерв’ю Slonу: 

Людству властиво грати. Будь-які суспільства, включаючи доісторичні, 

робили це. Скажімо, наша любов до пазлів або ігр, на кшталт, Challenge йде 

корінням у соціологію. Так що ігри – це необов’язково те, у що ви граєте 

заради розваги. І для мене гейміфікація – це наука не стільки про ігри, скільки 

про те, що робить їх такими цікавими, захоплюючими, і наскільки ці якості 

здатні проявити себе в бізнесі, навчанні та інших сферах нашої діяльності. 

Робіть те, що робите. А гейміфікація зробить вашу роботу приємнішою 

та цікавішою. У грі зосереджено безліч точок мотивації – змагальність, 

призові стимули, логіка подолання перешкод. Простіше кажучи, ваша робота 

не стає грою, але ви починаєте працювати так, немов граєте. 

Ми говоримо про гру як спосіб створення викликів, які мотивують 

людей долати труднощі. Адже саме в цьому суть гри і ігрової свідомості. До 

того ж існує багата гамма різноманітних технік, що використовуються 

дизайнерами в процесі створення ігор. І кожна з них потенційно здатна 

викликати у людини потрібну реакцію, спонукати до дії. 

У кожному з нас живе дитина, яка в дитинстві пізнала світ і вчилася за 

допомогою простих і зрозумілих ігор. Чому ж коли ми зростаємо, хтось 

вирішує за нас, що місця для ігор в нашому житті більше немає?! Адже все 

більше і більше «далеко вже не дітей» воліють проводити вільний час за 

всілякими іграми: мафія, крокодил, покер, шахи та інші настільні ігри знову 

набирають популярності в сучасному суспільстві. Чому ж не привнести 

елемент гри в процес взаємодії з співробітниками і клієнтами, що підвищить 

лояльність до компанії, як з боку співробітників, так і ззовні.  

Методи гейміфікації 

Методи гейміфікації прагнуть залучити природні людські інстинкти: 

конкуренція, досягнення, статус, самовираження, альтруїзм, вирішення задач. 

В основі стратегії гейміфікації стоїть винагородження за виконані 

завдання. Можуть бути різні типи заохочень: бали, відзнаки або рівні, 

індикатор прогресу і видача виконавцю віртуальної валюти.  

http://slon.ru/business/vasha_rabota_ne_stanovitsya_igroy_no_vy_nachinaete_rabotat_tak_slovno_igraete_-930100.xhtml
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Конкуренція – це ще один елемент, який можна використати під час 

гейміфікації. Надати можливість всім працівникам бачити нагороди інших 

або виплачувати бонуси лідерам і таким чином стимулювати інших 

виконувати завдання.  

Альтернативний підхід до гейміфікації — надати реальним завданням 

характеристик ігрового світу. Наприклад: запропонувати декілька можливих 

варіантів розв’язання задачі, повторити із прикладу, поступово ускладнювати, 

ще можна додати розповідь чи передісторію.  

3.3.2. Для чого гейміфікацію використовують у навчанні 

Методи гейміфікації набули широкого розповсюдження в освітній 

сфері. Зокрема популярними й зрозумілими прикладами є дошки пошани, 

система оцінювання в молодшій школі (замість 5- чи 12-бальної системи – 

відмітки у вигляді сонечка, хмаринки тощо), змагання між класами за 

символічну «валюту», використання ігрових елементів безпосередньо під час 

уроків тощо. Гейміфікація може використовуватися у таких випадках: 

- Формування певних навичок або поведінки. 

- Візуалізація та підкреслення таких дій і навичок, які важко 

продемонструвати за допомогою традиційних методик. 

- Щоб захопити студентів, створити своєрідне змагання між ними. 

- Щоб студенти самі могли спостерігати за власним прогресом. 

Основна відмінність комп’ютерних ігор і стандартної освіти – це 

ставлення до помилок. За помилки завжди карають, але рідко коли хвалять за 

правильні відповіді або рішення. Тому студенти знають тільки те, що вони 

зробили неправильно. Це призводить до того, що студенти концентруються 

тільки на оцінках, але ніяк на самих знаннях і змісті. 

Однією з важливих особливостей утворення у вигляді гри є система 

оцінок, заснована на наступних тезах: 

Існує бальна система. 

На початку семестру студента починають з точки в 0 балів. 

Кожне завдання оцінюється в певну кількість балів. 

Тому, незалежно від своїх здібностей, кожен студент знає, що він 

знаходиться в рівних умовах з іншими і у нього є тільки один варіант – шлях 

до гарної оцінки. Він може помилятися скільки завгодно разів, і, розуміючи, 

що кожен зароблений бал веде до успіху, студент перестане боятися 

помилятися і буде зосереджений на навчанні. 

Іншим значущим чинником такого формату навчання є командна 

робота. У класі часто студент повинен бути сам за себе. Також він самостійно 

повинен виконувати домашні завдання вдома. Але є проста причина, чому він 

цього не робить – йому нудно. Як комп’ютерні ігри вчать нас командній 
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взаємодії, так і навчання має стати командним, тоді студенти будуть більш 

включеними у вивчення матеріалу і будуть зацікавлені процесом. 

Як не дивно, але в класичний освіті забувають про дуже просту, але 

безмежно значущу річ - про те, що те, що робиться, має приносити нам 

радість і веселощі. Це робить ігри такими захоплюючими. І цього так не 

вистачає в процесі навчання. 

Приклади геймфікації в освіті 

На одній з найбільших платформ масової он-лайн-освіти Coursera, що 

налічує вже більше десятка мільйонів користувачів, також є он-лайн-курс 

«Gamification». У ньому розглядаються питання мотивації, психології, ігрових 

елементів, ігрового дизайну, проблем та перспектив гейміфікації. 

Гейміфікації присвячені сайти, блоги та портали. 

Одним з найбільш яскравих прикладів гейміфікації є проект 

«Classcraft». Це система, яка перетворює навчальне заняття на гру, на кшталт, 

популярного Warcraft. Робота ведеться в малих групах (командах) по 5 – 6 

осіб. Кожен учень обирає ігрового персонажа певного класу в залежності від 

особливостей характеру та підходів до навчання. В процесі навчання, роботи 

на уроках, виконання домашніх завдань, студенти набирають очки ігрового 

«досвіду», підвищують «рівень» свого ігрового персонажу, який отримує 

різні магічні можливості, пов’язані з реальним навчальним процесом. 

Викладач накладає заохочення та стягнення, аналізує успішність студентив та 

керує «навчальною траєкторією». Важливу роль у такому навчальному 

процесі відіграє командна робота. 

Гейміфікація базується на формуванні у користувача певних почуттів та 

потреб: перемоги та визнання, розв’язання проблем, відкриття, відпочинку, 

допомога іншим, колекціонування, сюрприз, самовираження. При цьому в 

гейміфікованому навчальному курсі, зазвичай, використовують такі 

компоненти: конкретні правила гри, досягнення, бейджи, аватари, очки, рівні, 

репутація, квести, завдання, колекціонування, лідерборди, «бої» з іншою 

командою, «бої з босом», соціальні моменти, командна робота, віртуальна 

валюта, ігрові товари. Алгоритм впровадження гейміфікації включає в себе 

такі етапи: 

– визначення навчальних цілей; 

– визначення бажаної поведінки користувача; 

– визначення ігрових ролей; 

– визначення навчальної траєкторії, процесу взаємодії, точок 

активностей; 

– вибір та використання потрібних інструментів, що будуть 

стимулювати до дій, розробка ігрової механіки та елементів ігрового дизайну; 

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/course/gamification
http://www.classcraft.com/ru/
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– перевірка, тестування ігрового процесу, зворотній зв’язок. 

Найбільш популярні он-лайн-платформи для вивчення іноземних мов – 

LinguaLeo та DuoLingo – активно використовують елементи гейміфікації. 

Гейміфікація широко застосовується не тільки в навчанні, але й бізнесі, для 

залучення нових клієнтів та підтримання лояльності існуючих. Є навіть 

платформи (Пряники, GameTrek, SailPlay), які пропонують послуги 

гейміфікації будь-якого бізнесу. 

Ігрові елементи також вбудовані до найпопулярнішої системи 

дистанційного навчання Moodle. Крім декількох саме ігор (кросворд, судоку, 

шибениця, міліонер та інші) – елементів, що використовують слова із 

глосарію для їх кращого засвоєння в ігровій формі, є елементи гейміфікації 

дистанційного курсу. Це індикатор прогресу (Progress Bar) для визначення 

позиції студента в рамках навчальної траєкторії. Це блок ранжування 

(Ranking), який дозволяє за мірою проходження курсу визначати позицію 

студента в рейтингу серед інших. Це блок досвіду та рівнів (Experience Points, 

Level availability, Level up), з використанням якого студент під час навчання в 

дистанційному курсі накопичує «досвід» та переходить з одного «рівня» на 

інший, причому в залежності від «рівня» можна регулювати доступ до 

елементів та розділів курсу. Це бейджи (Badges), якими викладач може 

(вручну або автоматично) нагороджувати студентів за виконання окремих 

завдань або видів діяльності чи їх сукупності. Тобто, навіть система 

дистанційного навчання Moodle, спершу не призначена для ігрового 

використання, містить досить ігрових елементів для створення 

гейміфікованих курсів. 

3.3.3. Плюси та мінуси гейміфікації 

Плюси гейміфікаціі в освітньому процесі очевидні – непідробна 

зацікавленість студента, його залученість у процес на кожному етапі, в тому 

числі і на самих «нудних» і довгих – за трудомісткістю курсах – «квестах» – 

потрібна відповідна нагорода. У розглянутому прикладі ресурс Codeacademy 

використовував гейміфікацію в своїх інтересах навіть у форс-мажорній 

ситуації – під час переїзду ресурсу на інший сервер була втрачена частина 

інформації користувача – частина зароблених очок або ігрової прогрес, через 

що деяким студентам доводилося заново проходити частину завдань. У цьому 

випадку адміністрація ресурсу присудила всім «постраждалим» особливий 

бейдж «404» – що певним чином відрізняло їх від інших і стало майже 

приводом для гордості. 

Однак, гейміфікація – це високо психологічний принцип. Зрозуміло, що 

всі люблять комп’ютерні ігри і не люблять вчитися. Тому ідея привнести 

ігрову динаміку в навчання і тим самим змінити процес утворення на краще – 

https://lingualeo.com/ru
https://ru.duolingo.com/
http://pryaniky.com/ru/Home
http://gametrek.ru/
http://sailplay.ru/
https://moodle.org/plugins/view/mod_game
https://moodle.org/plugins/view/block_progress
https://moodle.org/plugins/view/block_ranking
https://moodle.org/plugins/browse.php?list=set&id=58
https://moodle.org/plugins/view/availability_xp
https://moodle.org/plugins/view/block_xp
https://docs.moodle.org/25/en/Badges
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звучить відмінно. Але якщо подивитися глибше, доводиться протистояти 

негативним наслідкам застосування психології ігор в освіті: 

Зовнішня мотивація. Зовнішні нагороди, такі як бейджи та інше – 

звичайно необхідні, але більш важлива внутрішня мотивація студентів до 

навчання. 

Просто ще один маркер економіки. Існують різні дослідження, що 

говорять про зневагу використання нагород у навчанні – студент повинен 

ясно розуміти, за що саме даються нагороди (бейджи, окуляри і так далі). 

Гейміфікація психологічно підриває поведінку. Багато студентів 

можуть зосереджуватися на отриманні нагород, але не на самому навчанні.  

Як висновок і аргумент обмеженої спроможності гейміфікаціі виведемо на 

сцену наступний парадокс. 

Хороша гра має на меті створити ілюзію важливості і серйозності для 

несерйозної справи. Саме тому й потрібен можливий програш. Це стосується 

і більшості дитячих спонтанних ігор, і добре продуманих продуктів ігрової 

індустрії. 

Гейміфікація ж намагається вирішити прямо протилежне завдання – 

надати серйозноій справі легкість, грайливість. Основна перешкода – 

неготовність того ж абстрактного студента переходити в ігровий режим, 

оскільки на ньому лежить реальна, а не ігрова відповідальність. Відповідно, 

основний ризик успішної гейміфікаціі – зниження відповідальності («Ну, це ж 

тільки гра!»). 

Гейміфікація освітнього процесу в кінцевому підсумку може 

розглядатися двояко. Безумовно, застосування основних підходів та методик 

приносить безсумнівну користь – залучає і, що важливо, підтримує постійний 

інтерес протягом всього процесу навчання. Наявність всіляких заохочень за 

досягнуте і відсутність покарань за помилку дозволяє зосередити свою увагу 

на просуванні вперед, до чітко визначених цілей без страху зробити невірний 

крок. Однак, не можна розглядати гейміфікацію як панацею або 

універсальний спосіб побудови освітнього процесу. 

3.3.4. Топ 10 прикладів гейміфікації (перетворення у гру) в освіті, 

які змінять наше майбутнє 

У гейміфікації (від англ. «Game» – гра) в освіті є величезний потенціал. 

Вважаємо, що у всіх людей є вроджене бажання вчитися. Але більша частина 

сучасної освітньої системи, навпаки, робить все можливе, щоб відбити 

бажання до навчання. 

Якщо ви запитаєте у дитини: «Що для тебе робота?», вона відповість: 

«Школа і домашнє завдання»! Але якщо ви запитаєте дітей: «Що таке 

розваги?», багато хто скаже: «Ігри!». 
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Очевидно, що повинен бути спосіб допомогти дітям вчитися, 

використовуючи те, що вони роблять найкраще – грають. Ось чому багато 

педагогів вивчають цілий ряд нових інструментів і методів освітньої 

гейміфікації. Сучасні завдання освіти повинні включати в себе не тільки саму 

передачу освітнього контенту, але так само включти у себе процес залучення, 

стимуляції їх інтересів, збереження уваги і підтримування постійного 

зворотного зв’язку. Сучасні освітні системи ставлять для себе важливою 

метою не тільки зберегти і зробити більш гнучкою систему зворотного 

зв’язку між студентом і викладачем, а й створити групову активність і 

взаємодію між самими студентами/студентами. 

Наступні приклади демонструють ряд цікавих підходів, які дозволили 

не тільки поліпшити процес навчання, але і створити більш ефективні умови 

для навчання. 

Приклад освітньої гейміфікації №1 – DuoLingo: вивчайте іноземну 

мову, поки займаєтеся перекладами 

Duolingo – це величезна он-лайн-спільнота, яка поєднує в собі 

можливість вивчення мови через Інтернет з платним сервісом для перекладу 

текстів. Послуга призначена для того, щоб студенти могли вивчати іноземну 

мову в Інтернеті, допомагаючи перекладати веб-сайти та документи. 

Користувачі-початківці займаються перекладом базових, простих речень з 

Інтернету, в той час як досвідчені отримують більш складні завдання. У 

результаті розвивається кожен, виконуючи свою частину «роботи». 

У кожному з цих випадків Duolingo надає необхідні засоби для 

навчання і перекладу, щоб допомогти студентам правильно зрозуміти і 

запам’ятати слова, з якими вони стикаються. Кожен студент також може 

голосувати за якість перекладів інших користувачів, надаючи їм цінну 

інформацію для подальшого розвитку та покращення якості своєї роботи. Топ 

перекладів з кожного рівня доступний для публічного перегляду. 

Поки студенти вивчають мову, вони заробляють очки вмінь за кожний 

завершений урок або перекладений контент. Чим більше завдань виконує 

«гравець», тим швидше зростає його «рівень». Ця реалізація в рамках 

Інтернету приносить відверто більші плоди, ніж звичайний 

комп’ютеризований перекладач. 

Сайт також містить статистику, як багато часу знадобилося користувачу 

для виконання завдання. Неправильні відповіді призводять до втрати очок і 

«життів». Так як система адаптивна, вона відстежує кожен закінчений урок, 

переклад, тестування та практичне заняття, щоб забезпечити зворотний 

зв’язок для студента і планувати майбутні уроки і завдання перекладу, які 

http://www.duolingo.com/
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дозволять краще задовольняти їх потреби. Все це призводить до величезного 

успіху в сфері гейміфікації в освіті. 

Приклад освітньої гейміфікації №2 – Ribbon Hero: гра, яка навчить 

вас користуватися Microsoft Office 

Ribbon Hero є доповненням, яке доступне за безкоштовного 

завантаження пакета програм Microsoft, щоб допомогти користувачеві 

навчитись використовувати всі основні інструменти і засоби Office 2007 або 

2010. Після установки, гра легко може бути запущена з будь-якої базової 

програми Office, такої як Word, Excel або PowerPoint. У самій грі 

користувачеві необхідно вирішити проблему, а за її виконання він отримує 

очки досягнень. 

Проблеми згруповані в чотири розділи: робота з текстом, дизайн 

сторінки і макету, художнє представлення і більш узагальнений розділ 

швидких завдань. У перших трьох секціях кожна задача знайомить 

користувача з ключовою особливістю і надає їм можливість редагувати 

зразок документу, використовуючи цю функцію. Швидкі завдання не 

пропонують конкретних проблем, але дозволяють накопичувати додаткові 

бали. Половина всіх доступних завдань розв’язується паралельно з 

випробуваннями з перших трьох розділів, а інші очки можуть бути зароблені 

під час реалізації тієї ж функції за межами гри. 

Microsoft витратила багато сил для розробки невеликих завдань і 

забезпечення негайного зворотного зв’язку для довідки. Крім того, 

зберігаючи рівень складності керованим, але досить складним, і 

забезпечуючи належну підтримку, щоб гарантувати успіх, гра заохочує 

подальший розвиток навичок у Office. 

Ще однією особливістю Ribbon Hero є її здатність відстежувати прогрес 

користувача в процесі навчання, використання функцій і інструментів Office, 

а також відповідний рівень складності завдань. Не тільки навчаючи 

користувачів у процесі гри, а й продовжуючи тестування за її межами. Гра 

може відрегулювати зміст навчання, щоб гарантувати використання тільки 

тих функцій і інструментів, з якими вони раніше не стикалися. 

Ribbon Hero також можна пов’язати з Facebook – кожен користувач 

ділиться своїми результатами і порівнює власні успіхи з друзями, які також 

грають в неї. За суттю, Ribbon Hero являє собою програмне забезпечення, 

ігровий підручник, який також може бути пов’язаний з соціальними 

стосунками. Це один з кращих прикладів корпоративної гейміфікації в освіті. 

Примітка: у гри Ribbon Hero є продовження, Ribbon Hero 2: Другий 

шанс. У ній доданий елемент «подорожей у часі», де користувач може 

стежити за головним героєм, Clippy, в різні епохи. Показани періоди: 
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Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Середньовіччя, Відродження, 1960-ті 

роки і майбутнє. В кожному випадку є кілька завдань, які повинні бути 

завершені для переходу в наступний період. 

Приклад освітньої гейміфікації №3 – ClassDojo: перетворює клас у 

гру з нагородами і зворотним зв’язком 

ClassDojo – це інструмент для управління цілими групами студентив, 

який допомагає педагогам покращити поведінку студентив у своїх класах. 

Учитель сам обирає, які види дій він вважає «корисними» і за які студенти 

отримують нагороди. 

Кожен студент отримує аватар, який буде відображатися в його профілі 

ClassDojo. Учитель може спілкуватися зі своїми підлеглими і нагороджувати 

їх простим натисканням кнопки на своєму мобільному пристрої або 

комп’ютері. Зворотній зв’язок скорочує витрати часу, в результаті чого 

позитивне підкріплення допомагає студентам досягати поставлених цілей, що 

підвищує внутрішню мотивацію вчитися далі. Система дає студентам 

можливість переглянути дані про їхню власну поведінку, поведінку їхніх 

однокласників та кращих студентив у школі. 

Система також забезпечує друк і відправку звітів електронною поштою 

для батьків і шкільної адміністрації. Все робиться простим натисканням 

кнопки на мобільному пристрої, ноутбуці або планшеті – не потрібно 

додаткове введення даних або інша паперова тяганина. Це економить час 

викладачів, дозволяючи їм приділяти більше часу для процесу навчання і 

самим студентам. 

Приклад освітньої гейміфікації №4 – GoalBook: відмінний 

інструмент для розробки індивідуальних навчальних планів під кожного 

студента 

Goalbook – це он-лайн-платформа, яка допомагає викладачам, батькам і 

самим студентам спільно відслідковувати прогрес навчання. Об’єднуючи 

особливості соціальних мереж та індивідуальної програми навчання (IEP), 

програма робить процес утворення простим і для студентів, і для викладачів. 

Студенти спільно з викладачам формують цілі та кроки-завдання, які 

потрібно зробити, щоб досягти цих цілей. 

З GoalBook викладач може легко отримати доступ до профілів всіх 

студентив і переглянути їх цілі. Учитель може стежити за успіхами кожного 

студента, з якою швидкістю і як саме вони виконують завдання. Коли мета 

буде досягнута, викладач може швидко оновити анкету студента, а потім 

поділитися його успіхами з іншими. Через звичайний сайт педагог може 

легко оновлювати і відзначати досягнення будь-якого з студентив, а також 

бачити, як вони на них реагують. 

http://www.classdojo.com/
https://goalbookapp.com/
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Дивовижний інструмент гейміфікації для будь-якої спеціальної 

педагогічної освіти, GoalBook економить годинник обліку, що дозволяє 

негайно повідомляти батькам своїх студентив і первинним інструкторам про 

будь-які зміни, прогрес або проблеми. Відмінне рішення освітньої 

гейміфікації. 

Приклад освітньої гейміфікації №5 – The World Peace Game: 

політична симуляція в класі 

Геніальне творіння педагога Джона Хантера з Вірджинії, World Peace 

Game є масштабним і складним політичним моделюванням, яке запрошує 

молодих студентів досліджувати світ. У дітей з’являється можливість 

вивчити світове співтовариство і природу складних відносин між країнами. 

Дозволяє дивитися на світ з точки зору соціальних, економічних і 

філософських питань, а також зіткнутися з проблемами внаслідок 

екологічних криз і безпосередньої загрози війни. В даний час, маючи понад 

28 років безперервного розвитку, World Peace Game стала інтерактивним 

театром для студентів і студентських команд, зосереджених навколо великого 

географічного ігрового поля, що представляє вигаданий світ. 

Учитель представляє інформацію, яка забезпечує початкові сценарії – 

це суміш існуючих умов, сприятливих ресурсів і політичних позицій, з 

урахуванням нових і мінливих чинників, починаючи від екологічних проблем 

і закінчуючи військовими конфліктами. Студентам пропонується 

використовувати свою уяву та навички, прагнути до співпраці і знаходити 

рішення, які принесуть користь як їх команді, так і «світовому 

співтовариству». 

Основною метою цього освітнього інструменту гейміфікації є 

досягнення достатньо гармонійного стану для кожної нації та підвищення 

глобального процвітання з найменшою кількістю військової інтервенції. 

Подальшим завданням для студентів з кожної команди буде більш глибоке 

розуміння критичної ролі інформації, і як вона використовується. Часто 

рішення, до яких приходять студенти четвертого і п’ятого класу, досить 

інноваційні та дивовижні. Це не тільки гарний приклад гейміфікації в освіті, а 

й урок для нашого суспільства в цілому! 

Приклад освітньої гейміфікації №6 – Coursera: інтерактивна і 

індивідуальна система освіти просто у Вас вдома 

Coursera являє собою освітній майданчик і соціальну компанію, яка 

співпрацює з провідними університетами, щоб перетворити деякі з їхніх 

програм в он-лайн-курси з безкоштовним доступом для всіх бажаючих. 

Система містить багато різних курсів: від гуманітарних наук і мистецтва до 

https://www.worldpeacegame.org/
https://www.worldpeacegame.org/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Coursera
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інженерії та бізнесу. Курси представлені у вигляді коротких відеолекцій з 

різних тем і завдань, які, зазвичай, виходять щотижня. 

Прогрес виконання завдань і тестів може бути виміряний і 

опублікований в Інтернеті для відображення статистики і оцінок. У тому ж 

дусі, що й раніше розглянуті освітні системи з використанням гейміфікації, 

результати відразу ж повідомляються студенту, а також викладацькому 

складу для забезпечення якісного зворотного зв’язку. У деяких випадках 

також можна отримати нагороди або унікальні медалі. 

Постійний зворотний зв’язок дозволяє студенту стежити за своїми 

успіхами і самостійно оцінювати розуміння матеріалу. 

Цікаво ще й те, що найпопулярніший курс на Coursera присвячений 

гейміфікації. 

Приклад освітньої гейміфікації №7 – Mr Pai’s Class: електронний 

помічник у класі 

Іноді кращими прикладами гейміфікації є ті, які поєднують у собі безліч 

цікавих технологій і рішень. Учитель третього класу Ananth Pai, який працює 

в початковій школі Parkview Centerpoint у Міннесоті, вірить у потенціал ігор у 

освітньому процесі. Гра дозволяє студенту дізнаватися більше, вчитися 

швидше і на своєму індивідуальному рівні, а не хвилюватися про інших 

студентив у класі. 

Він є прихильником інтерактивних навчальних ігор, які можна 

відтворювати як самому, так і з іншими студентами в класі, або навіть з 

студентами з інших міст, штатів або країн. Унікальним у Mr Pai’s Class є те, 

що тут використовується відразу кілька різних пристроїв і медіа-каналів. Не 

тільки комп’ютери з місцевими програмами та ігровими додатками, але і  

веб-інтерфейс або ігрова консоль (наприклад, Nintendo). Він використовував 

традиційні методи навчання в поєднанні з технологічними нововведеннями, 

щоб створити абсолютно оригінальні можливості для освіти. 

У результаті цей цифровий помічник викликав величезний інтерес у 

студентив, поліпшення успішності з математики, ну і, звичайно ж, загальний 

ентузіазм. Часто такі програми, як гра Flower Power, дозволяють вводити як 

основні поняття з області економіки і бізнесу, так і розвивати свої 

математичні навички. Різні цілі «завдань», досягнення та нагороди роблять 

проект містера Пая таким цікавим і веселим. Так, навчання може бути 

цікавим – принаймні, більшість часу. 

Захоплені відгуки від самих студентив, їх батьків, а також інших 

викладачів привели до нової тенденції щодо впровадження електронного 

помічника для роботи з класами. Це не просто освітня гейміфікація, а й 

спроба змінити саму концепцію навчання! 

http://ar25.org/node/22497
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Приклад освітньої гейміфікації №8 – CourseHero: поліпшення 

взаємин між викладачем та студентом через Інтернет 

Course Hero являє собою Інтернет-платформу для навчання студентів і 

портал для педагогів, щоб поширювати свої освітні курси та програми. Сайт 

збирає і організовує навчальні матеріали, які були завантажені педагогами, і 

формує широке сховище даних. Платформа надає такі матеріали, як навчальні 

плани, екзаменаційні квитки і навчальні посібники. Крім того, Course Hero 

пропонує доступ до зворотного зв’язку з педагогами, цифрові картки і 

відеолекції. 

Цифровий flash-додаток дозволяє студентам створювати свої власні 

навчальні програми, які можуть стати доступними для інших. Це дає 

можливість задавати темп вивчення, щоб допомогти максимізувати число 

учасників. Крім того, система винагороджує студентів різними рівнями 

доступу на основі їх результатів і оцінок. 

Характерною особливістю Course Hero є «Розділ курсів», який 

пропонує широкий спектр безкоштовних і платних он-лайн-курсів. Кожен 

курс, зазвичай, складається з розділів, які викладаються у формі відео і 

статей, а також постійним тестуванням для закріплення матеріалу. 

Деякі курси додатково згруповані в три основні напрями: 

підприємництво, бізнес і веб-програмування. Для студентів, які закінчують 5 

або більше курсів в одному з напрямків, Course Hero надає унікальні нагороди 

та заохочення. Наприклад, запрошення на презентацію власного бізнес-плану, 

співбесіду в хорошій фірмі та/або грошовий приз. 

Приклад освітньої гейміфікації №9 – Brainscape: закріплення даних 

шляхом постійного повторення ігрових концепцій 

Представлений Venture Capital на Освітньому Саміті 2011 року 

Brainscape є мобільною платформою для навчання, яка допомагає студентам 

вивчати і головне запам’ятовувати будь-яку інформацію. Програма 

використовує адаптивні алгоритми для створення карток для 

запам’ятовування (такі використовуються щоб запам’ятовувати слова, 

формули або окрему інформацію), змінюючи послідовність показу карток 

залежно від того що учень знає, а що викликає у нього труднощі. 

Метод застосовуваний в цій платформі відомий як Confidence Based 

Repetition. Після відповіді на кожне питання, учень відповідає на питання, 

скільки на його думку повторень саме цієї картки йому потрібно. Колір 

кожної карти також кодується за рівнем «впевненості» (що насправді означає, 

скільки разів учень правильно відповів на цю картку): від 1 – червоний для 

«невпевненості» до 5 – синій для «повної впевненості». 

http://www.coursehero.com/
https://www.brainscape.com/
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Така система складається з двох версій: перша пропонує безкоштовні, 

самостійно створені картки, а друга орієнтована на продаж педагогам і 

студентам вже готових наборів карток з преміум-доступом. Цей приклад 

освітньої гейміфікації може бути відмінним інструментом для шкіл та 

університетів, оскільки він є найпопулярнішим додатком iPhone, 

перетворюючи старі картки для запам’ятовування у щось набагато більш 

корисне. 

Приклад освітньої гейміфікації №10 – Socrative 101: мобільна 

взаємодія між педагогом і студентами 

Багато студентив вважають школу сумною та нудною, але Socrative 101 

робить все можливе, щоб це змінити. Ця платформа з використанням 

гейміфікації дозволяє простіше і швидше залучити студентив через освітні 

вправи у вигляді гри для ноутбука або мобільного пристрою. Спочатку кожен 

викладач буде мати власний «номер кімнати», який можна повідомити 

студентам. Студенти будуть приєднуватися до сеансу, зайшовши на 

m.socrative.com і ввівши номер кімнати. Викладач може спілкуватися зі 

студентами, взаємодіяти з ними, а потім ініціювати опитування або тест. 

Після того, як тест завершений, результати миттєво видно викладачу. 

Спрямована на цифрове покоління, ця програма освітньої гейміфікації 

допомагає викладачам адаптувати уроки під сучасні стилі навчання і краще 

відстежувати результати. За допомогою мобільних пристроїв, будь-який клас 

може стати більш інтерактивним і цікавим. Щоб змінити студентські 

очікування, освіта повинна слідувати цьому прикладу, і цей майданчик може 

бути одним з перших кроків у прийнятті нової концепції. 

Висновок: Освітня гейміфікація вже зараз змінює наше майбутнє. 

Навіть з урахуванням всіх значущих прикладів вище, це тільки верхівка 

айсберга потенціалу освітньої гейміфікації. Зовсім скоро вона змінить весь 

світ. 

 

3.5. MOOC-СИСТЕМИ 

 

«Якщо ми хочемо розвивати у людей, 

які навчаються, навички і вміння XXI 

століття, визначені «Альянсом за навички 

XXI століття», то нам потрібно приділяти 

більше уваги спільній роботі, яка передбачає 

спільну роботу рівноправних колег, 

зосереджену на контенті і навколо нього, а 

також спільну розробку контенту» – Мішель Селінджер. 

http://ar25.org/article/www.socrative.com
http://m.socrative.com/
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Стрімкі і несподівані зміни, що відбуваються в світі, інколи можуть 

завести в глухий кут будь-яку освічену людину. Наприклад, цифрові 

технології так швидко впроваджуються в наше життя, що ми просто не 

встигаємо за ними стежити. В галузі вищої освіти теж очікуються зміни, і 

вони настільки важливі, що не можуть не цікавити людей, безпосередньо 

пов’язаних з нею. На сьогоднішній момент ясно, що система вищої освіти 

змінюється, і ці зміни можуть зробити її абсолютно іншою вже завтра. 

Розвиток Інтернету відкриває багато можливостей, і одне з останніх 

нововведень – це шанс отримати освіту в кращих вузах світу. 

Чим би ви не цікавилися, будь це іноземні мови, квантова механіка, 

фінанси або генетика, – в даний час існує величезна кількість освітніх 

ресурсів, які доступні для вас он-лайн. Їх називають МООСs (massive open 

online courses – масові відкриті он-лайн курси) і вони стають дуже популярні. 

Однією з переваг MOOCs є те, що вони залишаються доступними в Інтернеті і 

оф-лайн – тобто, після того, як он-лайн-лекції закінчуються. 

MOOCs – це «Ліга плюща» он-лайн. Найпрестижніші університети 

світу виклали у відкритому доступі свої найкращі курси. Це інтелектуальний 

виклик. І, звичайно, мільйони студентів з усіх країн світу цей виклик 

прийняли. MOOCs доступні для людей будь-якого віку. 12-річна дівчинка з 

Пакистану, зі звичайної небагатої сім’ї, успішно закінчила курс математики 

Гарварда і була негайно прийнята в Гарвардський університет на спеціальну 

стипендію для обдарованих дітей. 

Що представляють із себе МООСs? 

Це одна з сучасних тенденцій в області відкритого дистанційного 

навчання і найбільша зміна, або, точніше сказати, переворот, з моменту появи 

лекційних занять. 

Звичайно, сама ідея дистанційного навчання далеко не нова. Згідно з 

Forbes, дистанційне навчання почалося ще в 1892 р., коли Університет Чикаго 

створив першу програму дистанційного навчання на рівні коледжу з 

використанням пошти для листування зі студентами. Пізніше дистанційне 

навчання розширилося до прямих трансляцій по радіо в 1921 р. і до 

телевізійного мовлення в 1963 р. У 1970 р. Coastline Community College став 

першим коледжем без фізичної території, пропонуючи лише ТВ-курси. 

Але остаточно ідея прорвалася в свідомість в 2011 р. з введенням 

MOOCs – спочатку в США, а потім і в Європі. Відкритий Університет у 

Великобританії вже мінімум десятиліття має у своїй програмі курси з 

частковим викладанням через Інтернет, а зараз у студентів є можливість 

отримати кваліфікацію повністю он-лайн. 
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Вікіпедія пропонує таке визначення MOOC: «A massive open online 

course (MOOC) is an online course aiming at large-scale interactive participation 

and open access via the web...». «Масовий відкритий он-лайн курс – це курс, 

який передбачає велику кількість учасників і відкритий доступ через 

Інтернет. На додаток до традиційних матеріалів, таких як відео, лекції та 

проблемні завдання, MOOC передбачає форуми, щоб створити спільноту для 

студентів і викладачів». 

Як припускає назва, масові відкриті он-лайн курси – це модель для 

здобуття освіти он-лайн, доступна практично будь-якій людині (без 

обмежень), хто хоче взяти участь. Учасниками можуть бути студенти 

навчального закладу, на базі якого знаходиться MOOC, а також будь-яка 

людина, що має доступ до Інтернету. 

Масовий відкритий он-лайн курс кардинально відрізняється від старих 

програм «дистанційного навчання». Кожен курс – злиття відеолекцій, тестів і 

навчальних завдань, а також спеціального форуму, на якому студенти 

спілкуються і задають питання, а викладачі та інші студенти відповідають на 

них. Навчальні матеріали доступні в будь-який момент дня і ночі для всі 

бажаючих – було б бажання і Інтернет-з’єднання. А іспити приймаються або в 

авторизованих тестових центрах по всьому світу, або он-лайн за допомогою 

спеціальної програми, яка підтверджує особу користувача. 

Так, NYTimes зазначає, що почалася активна діяльність з інтеграції 

MOOCs у навчальний процес традиційних коледжів у якості вступних і 

корективних курсів. 

У листопаді 2012 р. Американська Рада з питань освіти і Coursera 

оголосила пілотний проект з метою визначити подібність деяких 

безкоштовних он-лайн-курсів з традиційними і таким чином 

запровадити нарахування «перевідних залікових одиниць-кредитів» 

(transfer credits) за них. Процес розпочався на початку 2013 р. – спільно з 

співробітниками факультетів оцінюється, скільки часу зайняло навчання в 

учасників, які успішно закінчили курси Coursera. 

Чому MOOCs так популярні сьогодні? 

Стрімке зростання популярності масових відкритих курсів можна 

пояснити великою кількістю переваг, які вони пропонують. Найбільш 

поширені з них: 

1. Якість. MOOCs – це кращі курси від кращих університетів світу. 

2. Колективне навчання, причому масове. В основі MOOCs лежить 

філософія коннектівізму, згідно з якою людина по-справжньому навчається 

лише через соціальні контакти. Тому для MOOCs є принциповим наявність 

форумів і чатів, які супроводжують навчальний курс. 
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3. Перш за все, доступність. Для участі в MOOCs достатньо мати 

доступ до Інтернету. Таке можливо навіть в не дуже розвинутих країнах і для 

незаможних верств населення. Єдине обмеження – англійська, як мова 

викладання. Однак, завдяки зростаючому попиту і численним добровольцям, 

матеріали курсів стають доступні і на інших мовах. 

4. Високий рівень самоорганізації: далеко не кожен є в змозі 

організувати свій час так, щоб регулярно сумлінно опрацьовувати матеріал, 

брати участь в он-лайн або живих дискусіях і на завершення скласти іспити. 

5. Мультимедійна форма представлення матеріалу – яка перетворює 

навчання в захоплююче заняття: скрипти для читання, відео (в тому числі на 

TED, iTunes, YouTube), он-лайн-форуми, вебінари, інтерактивні завдання в 

вигляді пазлів, симуляційні лабораторії з електроніки (наприклад, на курсі 

MITX «Circuits and Electronics»). Багато хто впевнений, що такі комплексні 

формати успішно замінять нудні підручники і здатні зробити навчання більше 

цілеспрямованим, зрозуміло, за вміломого їх використання. 

6. Актуальність і новизна тем: Networking, Quanten Mechanics / 

Physics, Sustainability, In-memory computing, The Secrets of Life (Biology) т.д. 

7. Певна «універсальність» знань – останні можна застосувати 

практично в будь-якій країні. MOOCs однаково привабливі, як для 

пенсіонерів в Індії як засіб для підвищення рівня освіченості (наприклад, у 

літературі) в рамках навчання протягом усього життя, так і для студентів в 

нових індустріальних країнах, як єдиний шлях до високооплачуваної роботи, 

а також і для матерів-одиначок або ж вже для висооплачуваних фахівців. 

8. Можливість працевлаштування для деяких категорій, насамперед, 

для IT-фахівців. 

9. Для аутистів МООСs несподівано виявилися практично єдиною 

формою навчання. До речі, багато фірм вже «відкрили» для себе видатні 

аналітичні здібності аутистів і на деякі посади наймають саме їх, створюючи 

спеціальні умови для роботи (у тому числі шумову ізоляцію ззовні). 

10. Сертифікація. Он-лайн-навчання визнається офіційно і в результаті 

проходження MOOCs студент може отримати сертифікат від 

найпрестижніших університетів світу, що часто є надзвичайно важливим для 

планування його професійної кар’єри. 

11. Безкоштовно. MOOCs, за вельми рідкісним винятком є абсолютно 

безкоштовним. Правда, сертифікацію, частіше всього потрібно оплачувати. 

Але ціна диплома престижного університету світового рівня виявляється за 

такої схеми вельми і вельми демократичною і, безумовно, вона того коштує. 

Завдяки практично блискавичному зворотньому зв’язку укладачі курсів 

та викладачі мають можливість швидко реагувати і вдосконалювати курси. 
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Як все починалося 

За даними Вікіпедії, термін MOOC придумав Дейвід Кормьєр, викладач 

Університету Острова Принца Едварда. Термін з’явився як відповідна реакція 

на курс під назвою «Коннектівізм і Коннективне Знання», який був 

проведений в Університеті Манітоби (Канада), і на якому були присутні 25 

студентів в аудиторії і ще 2,300 слухачів он-лайн.Так, MOOCs виникли 

всередині відкритих освітніх ресурсів і знаходять своє коріння в 

коннектівізмі. 

Платформи 

Незабаром з’явилися інші MOOC, що виникли незалежно одна від 

одної. На даний момент існує кілька великих платформ он-лайн-курсів 

університетського рівня: Udacity, Coursera, edX, Eduson, Udemy, Skillshare. 

Більшість з них базуються в США і почали роботу в 2012 – 2013 році одна за 

одною. Так і низка інших віртуальних освітніх платформ, яких, до слова 

сказати, стає все більше. 

«Together we can reinvent education on a global scale» – «Разом ми 

можемо винаходити освіту в глобальному масштабі». 

Мета таких освітніх платформ більш ніж зухвала – спільними 

зусиллями «заново винайти» освіту у світовому масштабі і зробити її 

доступною кожному бажаючому. А це вже серйозний виклик традиційній 

системі очного (on-campus) навчання, з її часом нечуваними цінами на якісну 

і престижну освіту. 

1) Prometheus – український громадський проект масових відкритих  

он-лайн-курсів. Головною метою проекту є безкоштовне надання он-лайн-

доступу до он-лайн курсів університетського рівня всім бажаючим, а також 

надання можливості публікувати та розповсюджувати такі курси провідним 

викладачам, університетам та компаніям. 

Крім того, Prometheus надає доступ до он-лайн курсів підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). 

15 жовтня 2014 року було відкрито реєстрацію на перші чотири  

он-лайн-курси проекту, що були підготовлені викладачами трьох відомих 

українських університетів КНУ імені Тараса Шевченка, КПІ та Києво-

Могилянською академією. 

За перші 6 місяців з моменту старту проекту на веб-сайті вже було 

зареєстровано більше 70 тис. користувачів, які мали змогу обрати для себе 

щось з 20 доступних курсів. 

2) Coursera – стартап у сфері он-лайн-освіти, заснований професорами 

Стенфордського університету Ендрю Нга і Дафною Келлер. У його рамках 
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існує проект з публікації освітніх матеріалів в Інтернеті, у вигляді набору 

безкоштовних он-лайн-курсів. 

Авторами курсів є викладачі кількох провідних світових університетів. 

Як зазначено авторами ресурсу, в даний час в програмі беруть участь 

представники 116 університетів, у тому числі Прінстонський університет, 

Стенфордський університет, університет Джонса Хопкінса, Каліфорнійський 

технологічний інститут, Единбурзький університет, Університет Торонто, 

Колумбійський університет, Пенсільванський університет та інші. Кількість 

курсів складає 984 (на березень 2015 р.). 

Coursera пропонує не окремі лекції, а повноцінні курси, які включають 

відеолекції з субтитрами, текстові конспекти лекцій, домашні завдання, тести 

та підсумкові іспити. Доступ до курсів обмежений за часом; кожне домашнє 

завдання або тест має бути виконано тільки в певний період часу. Після 

закінчення курсу, за умови успішної здачі проміжних завдань і фінального 

іспиту, слухачеві може надсилатися сертифікат про закінчення. На березень 

2015 р., основна частина курсів представлена англійською, іспанською, 

спрощеною китайською мовами, також є курси російською і навіть 

українською мовами. При цьому, активно додаються субтитри багатьма 

мовами світу (включаючи українську), які створюються користувачами 

проекту. 

У проект було вкладено $16 млн і станом на березень 2015 р. у проекті 

зареєстровано близько 12 мільйонів користувачів. При цьому, кожен 

користувач може бути слухачем кількох курсів. 

Близько 38,5% студентів проживають у США. Такі країни як Бразилія, 

Китай та Індія лідирують у списку іноземних студентів. У топ-20 також 

входять студенти з Німеччини, Іспанії, Великобританії, Канади та Австралії. 

Місія організації – навчати мільйони студентів з усього світу, змінюючи 

методи традиційного навчання. У рейтингу 100 найкращих сайтів 2012 року, 

складеним журналом Time, стартап Coursera переміг у номінації кращий 

освітній сайт року. 

3) Udacity – приватна освітня організація, заснована Себастьяном 

Траном, Девідом Ставенсом і Майклом Сокольськи, з метою демократизації 

освіти. Компанія виникла в результаті розширення програми з інформатики 

Стенфордського університету. Дистанційні курси доступні безкоштовно в 

Інтернеті, прослухати їх може будь-хто. Спочатку пропонувалося шість 

курсів. Станом на кінець 2014 р. Udacity пропонує близько 50 різноманітних 

повноцінних як платних, так і безкоштовних курсів. Число студентів 

становить 1,6 мільйони слухачів. 
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Курси запропоновані у форматі відео-лекцій англійською мовою з 

субтитрами в поєднанні з вбудованими тестами і наступними домашніми 

роботами, засновані на моделі «навчання на практиці». Кожна лекція включає 

в себе вбудований тест, щоб допомогти студентам зрозуміти пропоновані 

концепції та ідеї. 

Студенти можуть зареєструватися на один або декілька класів до дати 

здачі першого домашнього завдання. Після закінчення курсу студенти 

отримують сертифікат про закінчення, підписаний викладачами. 

4) edX 

Гарвардський університет і Массачусетський технологічний інститут 

(MIT) оголосили про запуск партнерства в галузі дистанційної освіти. Новий 

проект отримав назву edX. Його головна мета – в об'єднанні зусиль двох 

провідних університетів для створення сучасних он-лайн курсів 

безкоштовного навчання та надання його студентам в усьому світі. 

Планується, що ця система безкоштовного он-лайн-навчання об’єднає до 1 

мільярда чоловік. 

У це співтовариство запрошуються люди, які шукають можливості для 

самоосвіти та зацікавлені для участі в цьому проекті. 

Технологічна платформа EdX для нового проекту була створена в MIT. 

Програмне забезпечення – відкритий код, його можуть використовувати інші 

університети та організації для власних потреб. Очікується, що завдяки 

відкритості коду користувачі платформи будуть вносити в неї поліпшення. 

Освітня платформа передбачає відеозаняття, вбудовані опитування, миттєвий 

зворотний зв’язок з викладачами, студентські рейтинги запитань і відповідей, 

он-лайн лабораторії і навчання в темпі, який найбільш підходить студенту. 

Проект дозволить визначити, які навчальні методи та інструменти найбільш 

успішні. Управляє проектом спільна рада директорів з представників 

Гарварду і MIT. Кожен з університетів вклав у проект близько 30 млн доларів. 

Партнерство відкрите для приєднання інших університетів. 

5) Eduson. Он-лайн-освіта переживає бум. Eduson сфокусований на 

навчанні бізнес-тематикам он-лайн. На платформу записуються курси з 

видатними викладачами (практиками та академіками) і надається 

корпоративним і приватним користувачам доступ до бібліотеки курсів через 

свою платформу – LMS Eduson. Через декілька років кожна компанія в світі 

буде вчити своїх співробітників переважно он-лайн. Місія Eduson – зробити 

якісну ділову освіту доступною для професіоналів. 

У Eduson існує три типи курсів. Перший – від професорів провідних 

бізнес-шкіл, наприклад, Strategy in Stormy Times від професора London 

Business School Домініка Хоулдера. Другий – від запрошених практиків, 
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кожен з яких – експерт у своїй галузі: наприклад, Roadmap to IPO від 

директора Merrill Lynch Аріє Кравчин. Це платні курси. 

А ось третій тип – безкоштовні курси з лідерства, venture capital, 

маркетингу та інших дисциплін, складені з виступів всесвітньо відомих 

спікерів (Марка Цукерберга, Стіва Балмера, Тоні Шия, Тіма Дрейпера, Стіва 

Бланка). Готуються десятки курсів про консалтинг, рекламний бізнесі, PR і 

т.д. 

6) Udemy. Платформа або майданчик для навчання в режимі он-лайн. 

Udemy надає платформу для експертів будь-якого роду для створення курсів, 

які можуть бути запропоновані для громадськості, як безкоштовно, так і за 

певну плату. Udemy надає інструменти, що дозволяють користувачам 

створити курс, рекламувати його і заробити гроші від зборів за навчання. 

Курси Udemy на даний час не акредитовані в навчальні кредити; 

студенти проходять курси, в основному, як засіб для підвищення професійних 

навичок. Udemy проводить велику роботу для залучення корпоративних 

тренерів, які прагнуть створити курси для співробітників своєї компанії. На 

лютий 2014 р. в Udemy зареєстровано понад 5 мільйонів студентів і 

пропонується більше 22000 варіантів курсів. 

7) Khan Academy 

Khan Academy (Академія Хана) здійснює важливу місію. Це 

некомерційна організація, яка намагається зробити освіту краще, надаючи 

через Інтернет безкоштовні та якісні знання всім та усюди. 

Представником Khan Academy у країнах СНД є команда волонтерів 

проекту School Champion (www.schoolchampion.com), в минулому відомого як 

освітня платформа EDUkIT (www.edukit.org.ua). 

8) 2U (раніше 2tor Inc.) є освітня технологічна компанія, яка співпрацює 

з провідними некомерційними коледжами та університетами, які пропонують 

он-лайн програми. 2U було засновано в 2008 році Джоном Кацманом 

(засновник Princeton Review). Співзасновники Чіп Посічу (колишній 

генеральний директор підсів на Phonics) i Джеремі Джонсон. 

9) Lynda.com 

10) World Education University 

11) http://en.wikipedia.org/wiki/Codecademy 

12) http://en.wikipedia.org/wiki/Learnterest.com,_Inc. 

Сертифікація 

Методи оцінювання зустрічаються різні. Оскільки студентів дуже 

багато, оцінювати роботи типу есе особливо складно. Coursera долучає до 

перевірки виконаних завдань самих користувачів. Перш ніж ставити відмітки 
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своїм колегам, студенти вивчають критерії оцінки і практикуються на вже 

перевірених роботах. 

Успіхи користувачів Udacity оцінюються за допомогою комп’ютерних 

програм. Платформа edX використовує машинну перевірку, самостійне 

оцінювання та перевірку робіт іншими студентами. 

Методи тестування та сертифікації теж різняться. Навчання 

залишається безкоштовним, але всі три платформи починають вводити на 

деяких курсах різні рівні тестування і сертифікації. Вартість тесту та 

сертифіката варіюється від 30 до 190 доларів. 

Загальна мета всіх освітніх платформ – спільними зусиллями «заново 

винайти» освіту у світовому масштабі, і зробити її доступною кожному 

бажаючому. А це вже серйозний виклик традиційній системі очного 

навчання, з її часом нечуваними цінами на якісну і престижну освіту. Що і 

викликало більш ніж бурхливі дискусії щодо того, наскільки небезпечні 

MOOC для елітних університетів, але, в першу чергу, для коледжів 

середнього рівня, які не мають репутації елітних університетів країни та світу 

– їм, з їх цінами і за нинішніх тенденцій, стає все складніше залучити 

студентів. 

MOOC та кар’єра. 

Багатьох цікавить питання, чи можуть MOOC допомогти у 

працевлаштуванні? Глобальні платформи в галузі освіти в цифровому 

форматі можуть виявитися справжньою знахідкою для фірм, що шукають 

співробітників. 

Це усвідомили і дві платформи-гіганти, Coursera і Udacity, які вводять 

бізнес-модель за принципом "headhunting", працюючи безпосередньо з 

фірмами – потенційними роботодавцями. Платформи почали стягувати плату 

з роботодавців – юридичних осіб, за доступ до списку до учасників з високою 

успішністю (з дозволу таких учасників). 

Шляхом створення таких баз даних MOOC планують, серед іншого, і 

фінансувати своє існування: у такому випадку курси для студентів-учасників 

можуть і надалі залишатися безкоштовними. 

Udacity створило Job Placement Program для сприяння 

працевлаштування учасників курсів, які успішно склали іспит, профілі яких 

доступні зацікавленим роботодавцям, серед яких Google, Bank of America, 

Facebook, Twitter, TrialPay, Bu.mp і Greylock Venture Partners. За словами 

професорів унівеситету, Udacity збирається вести детальний звіт про 

студентів (включаючи рівень активності, отриману відмінність і т.д.), які 

набули певних навичок, і якщо який-небудь рекрутер висловить бажання 
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отримати доступ до першої сотні кращих студентів з цього списку з певного 

географічного регіону, він може купити інформацію. 

Згідно з форумом на сторінці платформи, студенти Udacity 

влаштувалися працювати в комп’ютерні компанії на посади спеціалістів з 

програмного забезпечення, операторів, веб-розробників. 

Coursera, натхненна відгуками учасників, яким знання, набуті на курсах, 

допомогли влаштуватися на роботу, почала з працевлаштування студентів 

курсів з розробки програмного забезпечення, але планує розширити 

пропозицію і на інші дисципліни.  

А чи потрібно це нашим студентам? 

Уже зараз близько 30 відсотків американських студентів вивчають, 

принаймні, один курс у режимі он-лайн. Як визнають буквально всі провідні 

навчальні заклади, що працюють за системою дистанційної освіти, щоб бути 

дійсно ефективними в цьому напрямку, потрібна активна участь самих 

студентів в освітньому процесі. Доступ до інформації плюс інструменти для 

взаємодії зі студентами – ось ключ до успіху і розвитку дистанційної освіти в 

найближчому майбутньому. Забезпечення швидкого і зручного доступу до 

інформації та супутніх інструментів для взаємодії з нею, мають вирішальне 

значення для поширення дистанційної освіти та стимулювання інновацій у 

цій галузі. Інтернет відкриває нові можливості для спільної роботи на 

величезних відстанях і з великою швидкістю, причому, це особливо зручно в 

таких великих за територєю країн як Україна і США. 

Які можливості відкрилися для українських студентів з появою масових 

відкритих он-лайн ресурсів? Їх безліч, і ось найперспективніші з них: 

- шанс безкоштовно навчатися в найкращих університетах світу; 

- отримувати неоціненні знання в галузі своєї спеціалізації і не тільки; 

- зменшення бар’єрів у навчанні та підвищення самостійності; 

- можливість спілкування зі студентами з різних країн та обговорення, 

участь у спільних проектах з тем, що досліджуються; 

- вдале завершення конкретного курсу студентом може допомогти 

звернути до себе увагу університету, що пропонує курс, і сприяти можливому 

вступу до нього; 

- можливість подальшого працевлаштування (у тому числі за 

кордоном). Платформа Udacity, наприклад, може допомогти слухачеві знайти 

роботу, тому що формує на кожного випускника резюме і за бажанням 

посилає потенційному роботодавцю. 

Незважаючи на всі свої переваги МООС все-таки поки не можуть 

замінити основної освіти. Але університети могли б використовувати MOOC 

в якості джерела додаткової освіти, додаткового інструменту для підвищення 
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кваліфікації та підтримування її на актуальному рівні. У цьому MOOC 

можуть виявитися незамінними. Можна спробувати органічно ввести МООС 

в стаціонарні навчальні програми для своїх студентів. Все, що потрібно для 

цього, це хороша технічна база та відповідна мовна підготовка, оскільки 

більша частина курсів представлені англійською мовою. Отже, для більшості 

країн і для України є тільки одна перешкода у використанні MOOC – 

англійська мова! Звичайно, як показує досвід, багато відеолекцій досить 

швидко перекладаються іноземними мовами, у тому числі українською. 

Студенти та волонтери написали безліч субтитрів для відеолекцій. Однак 

якісне проходження курсу буде, насамперед, залежати від рівня володіння 

мовою самим студентом. У даному випадку MOOC, до всього іншого, будуть 

найсильнішим чином стимулювати вивчення англійської мови у вузі. 

Майбутнє за MOOC і це майбутнє чекає нас і наших студентів. 

 

3.5. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Соціальні мережі навчального призначення застосовуються 

викладачами навчальних закладів, які бажають використовувати соціальні 

мережі для навчання своїх студентів, сформувати свою Інтернет-навчальну 

екосистему. Практична діяльність у сфері освіти, а саме соціальне навчання ‒ 

тобто, використання соціальних мереж у роботі для підтримки навчання, 

взаємодії викладачів і студентів, створення ділових зв’язків і обміну 

знаннями. Соціальне навчання часто дає більш потужний і стійкий 

навчальний досвід; воно допомагає людям встановлювати і використовувати 

соціальні зв’язки для прискорення і полегшення процесу обміну досвідом, 

інформацією і наставництва; дозволяє студентам підвищити свою 

продуктивність, навчає швидше і раціональніше працювати. 

Що ми знаємо про соціальні мережі? 

Під неспеціалізованими соціальними мережами ‒ назвемо «мережами 

загального профілю» ‒ ми розуміємо спільноти в Інтернеті, що не мають 

обмежень ні за якими параметрами і не мають ніякої тематичної спеціалізації. 

Такі соціальні мережі дають можливість досить швидко встановити 

неформальний контакт. У соціальних мережах люди виявляють себе більш 

відкритими, ніж в реальному житті, в більшій мірі готовими ділитися 

інформацією. 

Спеціалізовані соціальні мережі, зазвичай, є платформою для спільноти 

фахівців. Вони називаються спільнотами практиків і переслідують суто 

практичні цілі. Спільноти практиків можуть складатися з науковців, 

викладачів, інженерів, фахівців з маркетингу та продажу і інших фахівців. 
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Причому ці спільноти не обов’язково повинні бути обмежені рамками однієї 

компанії, а можуть об’єднувати людей зі схожими інтересами в різних 

організаціях у всьому світі. Спільноти практиків відрізняються від 

співтовариств за інтересами ‒ його учасників об’єднує не тільки прагнення до 

якоїсь області знань, а й бажання співпрацювати в процесі застосування цих 

знань на практиці. 

Соціальна мережа в освітньому форматі 

Соціальні мережі в освітньому форматі, в першу чергу, є інструментом 

внутрішніх навчальних комунікацій. Для навчальних закладів, що мають 

велику кількість філій, навчальна соціальна мережа може стати 

інструментом взаємодії співробітників між собою часто в цілях швидкого 

отримання потрібної інформації, надання взаємодопомоги. У сучасному світі, 

стрімко розвиваються інформаційні технології, наділяючи великою 

конкурентною перевагою тих, хто використовує нові інструменти, які 

пропонують розосередженим працівникам і розподіленій мережі партнерів та 

споживачів контекстний, швидкий і спрощений обмін інформацією та спосіб 

співпраці. В освіті одним з таких підходів є Е-Learning 2.0. Технологія 

створення соціальної мережі як моделі навчання. Е-Навчання 2.0 відноситься 

до концепції впровадження інструментів і технологій Web 2.0. 

Таким чином, Е-Learning 2.0 ‒ це сукупність технологій і практичних 

рішень для навчального процесу, яка здатна еволюціонувати разом з 

навчальним закладом. Завдяки своїй простоті та відкритості, підхід Е 

Learning 2.0 допомагає сфокусувати колективний розум на вирішенні 

навчальних завдань через компетенції, упорядкувати і оптимізувати 

створення каналів комунікації викладача зі слухачами і середовища 

спілкування для студентів. 

Середньостатистичний студент проводить в он-лайн соціальних 

мережах від 5 хвилин до 2 годин на день, кожен п’ятий користувач таких 

мереж витрачає на це більше однієї години на день. Забезпечена зручними 

інструментами для розміщення, пошуку, класифікації даних і зв’язків між 

слухачами та об’єктами, соціальна мережа, яка формується на основі 

технології Е-Learning 2.0 дозволяє вирішувати цілий комплекс завдань, 

пов’язаних з навчальним процесом і навчанням: 

- для батьків створюється інформаційний майданчик для отримання 

актуальної інформації про успішність і поточний стан навчального процесу; 

- створюється можливість проведення інтерв’ю, отримання оперативних 

подій із актуальних інформаційних приводів. 
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Взаємодія студентів 

Рішення Е-Learning 2.0 дозволяє реалізувати комфортне середовище для 

взаємодії з викладачем, друзями, однокурсниками, батьками, підвищуючи їх 

лояльність і покращуючи ефективність співпраці. 

Контрагенти в рамках свого шару зможуть оперативно вирішувати 

питання навчальної взаємодії. У рамках Е-Learning 2.0 доступний широкий 

функціонал для організації ефективних навчальних процесів: можливість 

публікувати інтерактивні статті та відеоматеріали є прикладом таких функцій. 

Створення та управління спільнотою студентів дозволяє вирішити 

кілька класів завдань: 

1. Створення колективної бази знань з навчального процесу і послуг 

викладачів, системою пошуку та підпискою. Студенти отримують можливість 

прямого спілкування і обговорення якості навчального процесу. 

2. Створення ефективних інструментів управління доступом до 

інформації про останні новини навчального закладу, кафедри, «свіжих» 

навчальних матеріалів, заходів і планів. 

3. Проведення маркетингових і рекламних акцій для презентації 

навчальних матеріалів і послуг навчального закладу. 

4. Механізм збору і аналізу зворотного зв’язку. Служба підтримки 

студентів отримує можливість відстеження найбільш часто виникаючи 

питання і проблемні моменти в обслуговуванні студентів. 

Створення соціальної освітньої мережі 

Для створення ефективної соціальної мережі навчального призначення 

потрібно провести експертизу в різних областях: наявність досвіду в 

реалізації і управлінні соціальними мережами в Інтернеті; експертиза в 

освітньому та корпоративному консалтингу з питань навчання. За відсутності 

будь-якої з цих ключових експертиз, якась частина рішення освітніх завдань 

виявиться упущеною і рішення в цілому не буде ефективним. 

Етапи створення навчальної соціальної мережі: 

Етапи створення навчального соціального середовища Е Learning 2.0 

можуть бути модифіковані в залежності від специфіки навчального закладу: 

1. Аналіз навчальних моделей і розробка концепції використання 

сервісів Інтернет і соціальних мереж з навчальною метою. 

2. Налаштування, впровадження і запуск системи в експлуатацію, 

включаючи розробку додаткових розширень, інтеграції з існуючими в 

навчальному закладі навчальними програмами. 

3. Навчання персоналу, супровід і підтримка в процесі експлуатації 

системи. 
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Навчання в соціальних мережах 

Для початку визначимо, що являє собою E-Learning 2.0 і соціальне 

навчання. Перш за все, прошу вас не плутати соціальне навчання з 

соціальними медіа. Публікація навчальних матеріалів на сторінці навчального 

уроку в Facebook або в Windows Live і подальше залучення туди студентів 

означають, що ви в повній мірі почали використання соціальних мереж у 

формі Е-Learning 2.0, яке має на увазі більш високий рівень взаємодії з 

користувачами. Ще один інструмент, який більшістю фахівців став 

сприйматися як синонім поняття «соціальне навчання». Йдеться про 

використання сервісу Twitter зі свідомо позначеної темою і кеш-тегом, коли 

фахівці спілкуються на заздалегідь задану тему і стежать за появою нових 

питань і коментарів у режимі он-лайн. Але синхронним навчанням це складно 

назвати, оскільки хоча такі чати і організовуються в певний день і годину, 

користувачі можуть продовжувати брати участь в них і після того, як всі 

розійдуться. Це всього лише мережеве середовище або інструмент з набором 

правил. 

Коли мова заходить про соціальне навчання, необхідно реалізовувати 

не тільки технології і інструменти, скільки систему взаємодії та обміну 

інформацією між людьми. Соціальне навчання ‒ це демократичність в 

робочому середовищі. Коли застосовується така парадигма, студент може 

задати питання викладачеві незалежно від статусу обох і бути впевненим, що 

це не викличе грубості, а навпаки отримає суттєву відповідь. Соціальне 

навчання ‒ це повна автономність і незалежність учасників. Це звернення до 

соціуму в момент появи відповідної потреби. Згадані ситуації необхідно 

спланувати заздалегідь. Завдання навчального закладу ‒ спробувати створити 

відповідні умови для ефективного вирішення складнощів і надати зручне 

середовище для розміщення актуальних у даний момент питань. У 

соціальному навчанні ви не можете застосовувати підготовлені заздалегідь 

навчальні матеріали та нав’язувати їх студентам. Найбільш точно описує 

соціальне навчання поняття «точно в термін навчання», що можна 

перефразувати як «навчання за потребою». Це цілий напрям в Е-Learning 2.0, 

який має на увазі навчання з конкретної теми в той момент, коли у студента 

виникає потреба в знаннях з певного питання. Лише в цей момент навчальний 

заклад має надати йому необхідну інформацію і дати відповіді на його запит. 

Інструменти навчання в соціальних мережах 

Як ви розумієте, інструменти в даному випадку відіграють другорядну 

роль. Проте, їх більш ніж достатньо. Це можуть бути і класичні соціальні 

мережі типу Facebook, Twittter, Windows Live, Вконтакте і Linkedln. Це може 

бути YouTube. Не менш корисними виявляться і внутрішні Вікі, персональні 
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блоги, OneNote або будь-яка інша платформа, розрахована на збереження 

інформації і обмін знаннями. Варто також згадати про цілий окремий 

напрямок спеціальних інструментів, розрахованих тільки на 

внутрішньогрупове спілкування. 

Також система захищена від інших. Виражається це в тому, що 

зареєструватися в вашій навчальній групі можуть тільки ті, у кого є на це 

дозвіл. Так, наприклад, подивитися, про що спілкуються студенти групи, у 

Вас вийде тільки в тому випадку, якщо ви є учасником групи і допущені до 

обговорення. Додатковою відмінністю сервісу є можливість прикріпити до 

свого повідомлення файли будь-якого формату, включаючи документи та 

таблиці. 

Освітній ринок для Майкрософт є одним з основних джерел доходу, 

тому він не міг залишитися осторонь від популярного тренду соціального 

Навчання. Споконвічно корпоративний продукт Microsoft SharePoint обріс 

усілякими соціальними кнопками, «лайками» і можливістю проставляти для 

себе мітки (теги) на кожній окремо знайденій сторінці SharePoint. З'явилася в 

ньому можливість і вести персональні блоги, підписуватися на блоги інших і 

відслідковувати будь-які зміни.  

Правила дії в соціальній мережі 

- Обговорення. Перш ніж почати роботу з соціальної мережею, 

переконайтеся, що обговорили кожен крок і інструмент, як мінімум двічі. 

Перевірте, що як мінімум один раз ви глянули на питання з точки зору 

передбачуваних користувачів. 

- Підготовка. Розберіться з вашими проблемами перш, ніж розпочнете 

спілкування. 

- План. Важливо мати стратегію, на основі якої ви зможете засновувати 

вашу діяльність ‒ потрібні зумовлені заздалегідь сценарії, які допоможуть 

вам у кожен момент часу вирішити що робити (або НЕ робити) для найбільш 

ефективного виходу з ситуації, що виникла. 

- Моніторинг. Той факт, що ви вирішили вести блог не означає, що вам 

не потрібно проводити моніторинг соціальних мереж. 

- Частинка себе. Участь у соціальної мережі вимагає, щоб ви 

максимально проявили свої навички спілкування, додайте до своєї роботи 

частинку своєї справжньої індивідуальності. 

- Не замикайтеся на собі. Якщо у вас немає часу, щоб читати, що 

пишуть інші, відповідати, реагувати, давати їм посилання на відповідні 

матеріали ‒ значить, ви не берете участь у соціальній взаємодії, значить, ви 

просто витрачаєте час. 
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- Реагувати / Не реагувати. Бути частиною зовсім не означає, що ви 

повинні реагувати на кожну дрібницю. 

- Розкажи про свої зв’язки. Посилання і рекомендації є валютою в 

соціальних мережах. Але будьте розумним порадником: якщо ви даєте 

занадто багато посилань, ваші читачі перестануть їх читати: вважатимуть їх 

безглуздими. 

- Узгодьте ваші дії. Завдання вашої стратегії в соціальної мережі 

повинні відповідати завданням, які ставить загальна стратегія навчання. 

- Оцінюйте і, нарешті, оцінюйте: що і як у вас виходить. 

Багато навчальних закладів зрозуміли велику важливість участі в 

соціальних мережах і тепер повинні виробити правильний підхід, перш ніж 

почати спілкування зі своїми клієнтами. 

Можливості використання соціальних мереж 

Розглянемо основні підходи до використання соціальних мереж під час 

навчання. Електронне навчання сьогодні набуває особливої актуальності, 

оскільки з розвитком Інтернету і забезпеченістю студентів персональними 

комп’ютерами поліпшується обмін інформацією як між викладачем і 

студентами, так і студентів між собою. Все це сприяє активізації і 

модернізації процесу навчання. Найбільш перспективною є соціальне 

навчання ‒ Інтернет-технології та соціальні мережі, оскільки дозволяє 

значно варіювати елементи навчання. Розробка і супровід особистих 

навчальних ресурсів викладачів або вузівських порталів залежить від 

прийнятої навчальним закладом форми розвитку дистанційного навчання, яка 

може бути децентралізованою, централізованою або змішаною. 

У той же час під час використання соціальних мереж окремими 

викладачами практично не виникає труднощів, а навіть навпаки працювати в 

мережі інтуїтивно зрозуміліше, ніж в корпоративній системі. Викладач, 

будучи фахівцем у своїй галузі знань, може зазнавати труднощів під час 

створення або використання спеціалізованого сайту. Друга складність ‒ не 

завжди сайт для навчання є цікавим і таким, що відвідують студенти. 

Практика показує, що студентів дуже важко привчити до використання 

навчального сайту. Тому пропоную використовувати в якості інструменту 

дистанційних технологій вже створені і ті, соціальні мережі, які працюють. 

Які ж переваги дає студентам і викладачам використання соціальних мереж з 

навчальною метою: 

1. Сьогодні молоді люди чимало часу проводять в соціальних мережах, 

тому і спілкування в них (а також і отримання знань) для них стає ненудним 

вивченням предмета, а звичним і приємним заняттям, що призводить до 

більш ефективного освоєння матеріалу. 
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2. Студент, спілкуючись у соціальній мережі з викладачем, поводиться 

менш скуто, що дозволяє йому ставити питання з предмета, не боячись для 

оточуючих виглядати смішним. 

3. Студенти мають можливість спілкуватися в реальному часі не тільки 

з викладачем, а й між собою. Можуть організовувати щось подібне до 

конференцій, особливо перед здачею заліку або іспиту. 

4. Викладач для студента психологічно стає не тільки викладачем, але і 

просто учасником соціальної мережі ‒ взаємодія на вертикальному рівні 

змінюється на взаємодію на горизонтальному рівні. Це викликає більшу 

довіру з боку студента і покращує процес засвоєння інформації. 

5. У викладача значно розширюється час спілкування з аудиторією, так 

як можна швидко оповіщати студентів про події в навчальному процесі. При 

цьому з’являється можливість проведення виховної роботи з прогульниками і 

відстаючими. 

Як найефективніше організувати використання соціальних мереж для 

дистанційних консультацій студентів? Пропонуємо два варіанти взаємодії 

викладача зі студентами очного і заочного навчання. Перший варіант ‒ 

використання соціальної мережі для дистанційних консультацій і другий 

варіант – використання соціальної мережі спільно з навчальним сайтом 

дистанційного навчання. 

За першого варіанта викладач створює групу з дисципліни і на очних 

заняттях оголошує студентів, які є учасниками соціальної мережі, запрошує їх 

стати учасниками цієї групи, а також повідомляє приблизний час, коли він 

знаходиться в мережі. Далі студентам пропонується у час виконання 

самостійної роботи у разі виникнення проблем задати викладачеві питання 

через соціальну мережу. Тут існує три способи спілкування: 

1. Спілкування через висловлювання. Це дозволяє залучити до 

обговорення проблеми декількох учасників. 

2. Спілкування через повідомлення. Може відбуватися в тому випадку, 

якщо у викладача немає часу для спілкування в реальному часу. 

3. Спілкування в реальному часі через короткі повідомлення з тими 

учасниками, які на даний момент знаходяться в мережі. 

4. Використання соціальної мережі спільно з сайтом дистанційного 

навчання. Залучення студентів і спілкування з ними відбувається так само, як 

і в першому варіанті, але в якості ресурсу залучається сайт дистанційного 

навчання, посилання на навчальні матеріали в якому розміщується на 

сторінці викладача. 

Студентам пропонується попередньо пройти на сайті тест перед здачею 

іспиту з предмета, який також буде проходити у вигляді тесту. Викладач 
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тільки бере участь в подальшій організації консультацій, не даючи 

конкретних відповідей на питання тесту. У перші два дні підготовки до 

іспитів студенти прагнуть відповісти на питання тесту індивідуально, потім 

вони починають порівнювати оцінки здачі тесту між собою і на третій день це 

виливається в глобальну конференцію між студентами (за спрямовуючої ролі 

викладачу) з обговорення різних варіантів відповідей. Подібний метод 

консультацій дає наступне: 

1. У студентів зростає мотивація до вивчення матеріалу предмета, в 

тому числі і за рахунок порівняння власних оцінок з іншими студентами. 

2. Вивчення матеріалу предмета колективними методами (мозковий 

штурм), дозволяє підвищити якість знань навіть у слабких студентів. 

3. Освоєння навчальної дисципліни відбувається у вигляді гри з 

конкурентною боротьбою в реальному часі, що викликає інтерес у студентів 

до процесу навчання. 

У соціальних мережах, які використовує викладач, розміщені 

посилання на навчальний сайт. У початковий період викладання дисципліни 

відбувається взаємне додавання студентів і викладача «в друзі». Викладач в 

обов’язковому порядку налагоджує постійний контакт зі старостами груп. 

Для швидкого обміну повідомленнями в мережі є служба миттєвих 

повідомлень, де можна задати питання викладачеві і обговорити окремі 

завдання не тільки зі студентами своєї групи, але і зі студентами споріднених 

спеціальностей. 

Зараз у світі бум розвитку нових медіа-технологій, особливо, 

популяризація мережевих сервісів соціальних мереж. У той же час наростає 

хвиля потреб у навчанні та створенні адекватних систем навчання. Як 

насправді пов’язані соціальні мережі і системи керування навчання? 

Розглянемо ряд прикладів того, як соціальні мережі можуть бути 

використані в різних формах навчання: 

1. Навчання у середині організаційне ‒ використання соціальних мереж 

з метою інформування працівників про події та заходи та багато іншого. 

2. Формалізація структурованого навчання ‒ можливість педагогів 

(викладачів, тренерів), а також студентів використовувати соціальні мережі в 

рамках професійної підготовки. 

3. Групове навчання ‒ можливість використання соціальних мереж для 

роботи і навчання разом як групи людей (групи проектів, навчальних груп  

і т. д.). 

4. Персональне навчання ‒ використання соціальних мереж людьми для 

власного (самостійного) особистого або професійного навчання. 
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5. Випадкове навчання ‒ можливість окремих осіб за допомогою 

соціальних мереж отримувати щось нове, не підозрюючи про це свідомо (так 

зване випадкове навчання). 

Приклади застосування соціальних мереж навчального призначення 

Edmodo 

Edmodo ‒ щось на зразок соціальної мережі для викладачів і студентів. 

Сервіс збудований навколо спілкування ‒ викладач може створювати 

предметні групи для обміну навчальними матеріалами, опитування і тести для 

перевірки знань cтудентів, завантажувати книги в спеціальний бібліотечний 

розділ, а інші файли ‒ на Google Drive, який синхронізується із Edmodo. Все 

це створює середовище, де викладачі й студенти спілкуються на рівних і 

діляться досвідом. Особливо активних студентів тут можна додатково 

мотивувати бейджами ‒ «старанний студент», «допоможе з домашнім 

завданням» тощо. Сервіс повністю безкоштовний, всі його можливості 

відкриваються одразу після реєстрації. До того ж, у Edmodo є мобільна версія 

для Android і iOS, теж безкоштовна. 

Eliademy 

Освітня платформа фінської компанії CBTec, яку заснували вихідці з 

Nokia. Eliademy намагається повністю умістити процес проходження курсів у 

браузер ‒ прямо на місці можна переглядати навіть таблиці Excel і презентації 

PowerPoint. Під викладеними файлами викладачі залишають голосові замітки 

‒ так в Eliademy і формуються лекції. Кожен урок можна пов’язати з певним 

домашнім завданням. Стрічки для обговорень тут немає, проте є форум, де 

можна вести групові дискусії як на Coursera. Якщо хочете приховати свій 

курс від сторонніх очей, зробіть його закритим і пускайте за запрошеннями. 

Реєстрація в Eliademy безкоштовна, але бажаючі можуть встановити плату за 

прослуховування лекцій. 

Basecamp 

Basecamp добре відомий у IT-середовищі ‒ це одне з найпопулярніших 

рішень для менеджменту проектів, простий в освоєнні, але дуже гнучкий та 

швидкий. Над кожним проектом можна працювати групами: адміністратор 

створює дискусії, формує список завдань і завантажує необхідні для їх 

виконання файли, а виконавці беруть участь в обговоренні і працюють над 

поставленими завданнями. За суттю, це відмінне середовище для ведення  

он-лайн-курсів, інструментарій Basecamp аналогічний такому у Lore або 

Eliademy. До того ж, сервіс підтримується більшістю сучасних платформ і має 

мобільні версії для Android і iOS. І головне ‒ Basecamp абсолютно 

безкоштовний для викладачів. Потрібно тільки зареєструватися на сайті 
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сервісу і написати короткий лист на адресу teachers@basecamp.com з 

розповіддю, де ви працюєте і що викладаєте. 

Ning ‒ платформа, що дозволяє користувачам створювати власні 

соціальні мережі. Сервіс запущено в жовтні 2005-го року. Засновники  

сервісу ‒ Джина Бьянкіні (англ. Gina Bianchini) і Марк Андресс (англ.  

Marc Andreessen), для якого це вже третій великий проект (після Netscape і 

Opsware). Як пояснює Джина Бьянкіні в своєму блозі, слово ning (寧 нин) 

китайською означає «світ». За оцінкою Quantcast, щомісяця Ning відвідує  

7,4 мільйони унікальних відвідувачів з США. 

Соціальні мережі ‒ це гриби сучасного Інтернету. Вони з’являються у 

величезній кількості, особливо в західному Інтернеті, та й користуються там 

шаленою популярністю. Ви будете здивовані, але сучасні школярі багато 

речей перенесли саме в соціальні мережі, дорослі від них не відстають. 

Спочатку соціальні мережі були дуже загальної спрямованості ‒ творці 

збирали користувачів, і чим більше, тим краще. Сьогодні більшість із них 

мають дуже вузьку спрямованість ‒ соціальну мережу від 60 до 70, соціальну 

мережу любителів собак і т.д. Сучасне модне явище ‒ це хостинг соціальних 

мереж, сервіси, які дозволяють вам за пару кліків відкрити свою мережу, 

задати їй свій дизайн, запросити своїх людей і спілкуватися на цікаві вам 

теми. Ning ‒ це саме такий сервіс, у якому кожен бажаючий може створити 

свою соціальну мережу для простого спілкування і обміну цифровим 

контентом будь-якого типу ‒ текст, фото, відео та звук. Це і ще більше ви 

отримаєте абсолютно free, тобто безкоштовно! 

Для створення вашої нової мережі введіть її назву, піддомен 

(1111.ning.com), потім визначте мережу закритою, тільки для вашої «банди» 

або відкритою для читання всіма. Далі опишіть мережу тегами і складіть 

короткий опис, виберіть мову і додайте аватар. Все це потрібно для каталогу 

соціальних мереж, який є на Ning і, якщо ви зацікавлені в популяризації вашої 

мережі, то поставтеся до полів з особливою увагою, і навіть з чуйністю. 

Далі, можна розставити інформаційні елементи інтерфейсу мережі ‒ все 

робиться методом переміщення мишкою інформаційних інтерфейсних блоків. 

Далі вам буде запропоновано вибрати всілякі шрифтові настройки елементів і 

багато іншого. Після цього натисканням на кнопку LAUNCH! ви запускаєте 

вашу мережу в плавання.  

Якщо ви захочете побачити працюючу всього кілька днів соціальну 

мережу, в якій перетинаються інтереси всіх тих, хто бере участь в організації 

BarCamp Baltics 2008, то зайдіть і подивіться на це дійство. До речі, в цій 

соціальній мережі застосований механізм груп, тобто відкритої або закритої 

групи людей у рамках соціальної мережі, які збираються для обговорення 
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будь-яких підтем основної теми мережі. На соціальній мережі BarCamp 

створена група пускає учасників тільки за запитом від них самих. 

Щоб не розписувати переваги створення ком’юніті на Ning, просто 

скажу, що тут застосовуються всі рішення сучасного веб 2.0, які тільки можна 

уявити. Пробіжіться розділами форумів, відео та аудіо, блогами в створених 

мережах і ви самі переконаєтеся, що все тут на вищому рівні. Тут є все! А 

чому безкоштовно це все, запитаєте ви! Чи не безкоштовно, користувачі 

платять за такий потужний інструмент спілкування переглядом ненав’язливої 

текстової реклами від всемогутнього Google. 

Сервіс Google для он-лайн-навчання Oppia 

27 лютого 2014 року розпочався проект під назвою Oppia. Його 

створенням займалася корпорація Google. Сервіс являє собою он-лайн 

майданчик з відкритим вихідним кодом для навчання одних людей іншими за 

допомогою інтерактивних уроків. Називаються такі уроки «дослідженнями», 

а створювати їх можуть відразу кілька людей через спеціальний інтерфейс, 

який не потребує знання мов програмування. 

У Google заявляють, що вони створили цей проект заради того, щоб 

процес навчання був легким для всіх людей. За їх словами, он-лайн-уроки 

можуть дати людині набагато більше, ніж окрема складова уроку (текст, аудіо 

або відео), оскільки в них буде присутній ключовий елемент ‒ зворотний 

зв’язок. Саме це допоможе тому, хто навчається дізнатися набагато більше 

про об’єкт вивчення. 

Також представник Google повідомляє, що сервіс Oppia «надає»  

он-лайн-викладача, який буде задавати питання, а учень повинен буде на них 

відповідати. Виходячи з якості відповідей, викладач вирішить, переходити на 

наступний урок або ж пройти матеріал ще раз. Відповідно, Oppia, як заявляє 

Google, є розумною системою зворотного зв’язку, яка не просто надає 

стандартну схему навчання, а оцінює поточний рівень знань людини для 

складання індивідуального курсу навчання. 

Для викладачів також є приємна функція: сервіс, крім уже 

вищеописаного призначення, також збирає певну статистику, яка допоможе 

автору уроку відкоригувати і поліпшити його для майбутніх студентив. 

Наприклад, створити додаткове питання або замінити одне питання іншим 

через його складність або непотрібність. 

Функціонал сервісу он-лайн навчання Oppia 

Отже, що ж є в сервісі Oppia на даний момент: багатофункціональний 

графічний редактор, що не вимагає спеціальних знань і мов програмування; 

платформа з відкритим вихідним кодом для можливості її гнучкого 

налаштування; можливість додавати нові елементи і інші логічні схеми для 
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зворотного зв’язку. Збір статистики, яка допоможе авторам уроків зробити їх 

ще краще і доступніше для студентів. Індивідуальна робота з кожним 

студентом залежно від рівня відповідей на певні питання. Вбудовування 

пошуків на HTML-сторінці абсолютно будь-якого сайту. Можливість 

налаштувати параметри уроку для кожного студента індивідуально з 

подальшою прив’язкою до його профілю. Можливість групового створення і 

редагування пошуків. 

Також розробляється інтерфейс спеціально для мобільних пристроїв. 

Оскільки сервіс новий і динамічно розвивається, попереду очікується 

впровадження ще деякої кількості функцій. Однак Google заявляє, що даний 

он-лайн сервіс не є їх продуктом, з чого можна зробити висновок про те, що 

Oppia планується віддати «у владу» співтовариству користувачів, а 

розвиватися і поліпшуватися майданчик буде зусиллями альтруїстів і 

ентузіастів. 

Поки що є невелика кількість досліджень, а саме уроки з географії, мов, 

математики та програмування. Кожна людина, яка хоче навчитися однією з 

тем, повинна відповісти на кілька запитань. Наприклад, в першому уроці на 

математичну тему буде поставлено питання, наскільки добре учень знайомий 

з цією темою, потім переходить на частину уроку, де йому пропонується 

вирішити приклад чи завдання, а якщо він щось зробив не так, то пошук 

пояснить, де саме була допущена помилка, а вже потім перейде до наступної 

частини навчання. 

Щоб створити власне дослідження, від людини вимагається пройти 

реєстрацію, переглянути навчальне відео від Google, яке розповідає про 

принципи роботи з сайтом. 

«Хан-академія» (англ. Khan Academy) ‒ це некомерційна освітня 

організація, створена у 2006 році педагогом Салманом Ханом для 

забезпечення «високоякісної освіти для будь-кого і будь-де». Організація 

створює лекції у формі YouTube відео. Окрім мікролекцій, веб-сторінка 

організації має практичні заняття та методичні матеріали для викладачів. Усі 

ресурси доступні безкоштовно для кожного в усьому світі. 

Проект підтримується за допомогою пожертвувань, при цьому значна 

частина пожертвувань припадає на Google та Фонд Білла і Мелінди Гейтс. 

Лекції надані англійською мовою, діє проект з перекладу лекцій на інші мови, 

який підтримують волонтери. 

Додаток Asana є одним з найбільш зручних он-лайн-інструментів для 

планування і управління завданнями і організації освітнього процесу під час 

колективної роботи викладача і студента. Був створений співзасновником 

Facebook Дастіном Московіцем і колишнім інженером Джастіном 
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Розенштейном, які працювали над підвищенням продуктивності 

співробітників на Facebook. 

Engrade – он-лайн інструмент, створений для допомоги викладачеві 

для управління групою студентів, публікації відміток, журналу появ на 

заняттях, термінів домашніх завдань із можливістю відстеження статистики 

студентами та їх батьками. 

 

3.6. ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ НАВЧАННЯ В РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЯХ 

 

Навчання обслуговуванню клієнтів 

Навчання обслуговування клієнтів є основою для всього процесу 

підтримки компанії. Ґрунтовна програма підготовки гарантує, що команда 

працює, для того, щоб доставляти хороший сервіс для клієнтів. У широкому 

сенсі, навчання обслуговуванню клієнтів відноситься до навчання 

співробітників знань, умінь та навичок, необхідних для підвищення 

задоволеності клієнтів послугами компанії. Медіа-технології надають 

співробітникам ці знання, уміння та навички, будучи занадто затратними в 

грошовому еквіваленті. Головною перевагою застосування медіа-технологій в 

навчанні обслуговування клієнтів є те, що учасники можуть запланувати свій 

процес навчання, а також працювати у своєму власному темпі. 

Навчання маркетингу 

Ефективне навчання продажам розвиває навички індивіда і грунтується 

на існуючих здібностях для підвищення ефективності бізнесу за рахунок 

підвищення продуктивності та рентабельності. Хороші навчальні курси 

можуть призвести до збільшення рівня активності, обсягу продажів і обсягу 

замовлень. Інтернет-тренінги побудовані із засосуванням медіа-технологій 

пропонують широкий спектр переваг для продавців, які хочуть 

удосконалювати свої можливості і отримати нові навички. Хороший он-лайн-

тренінг буде грунтовно готувати співробітників для успішного продажів, 

дозволяючи співробітникам отримати досвід і практичні знання про 

успішність продажу, даючи впевненість, а також забезпечуючи їх навичками, 

необхідними для досягнення успіху. Крім очевидних переваг (наприклад, 

співробітники в змозі завершити навчальні курси та модулі в своєму 

власному темпі). Кращі тренінги он-лайн-продажів використовують потужні 

інтерактивні інструменти, які втягують слухачів і дозволяють відстежувати 

власний прогрес. Найбільш ефективні програми он-лайн-навчання мають 

повний набір інструментів контролю та звітності, що дозволяє керівництву 

бачити розвиток їхніх співробітників. 
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Навчання клієнтів 

Ви можете скоротити витрати на підтримку, знайти нових клієнтів і 

забезпечити лояльність в існуючих клієнтів, пропонуючи їм навчання  

он-лайн. Обмін і взаємодія з он-лайн-контентом стала нормою, і клієнти 

очікують, що компанії забезпечать їх сучасною та своєчасною підтримкою. 

Більше того, медіа-технології ‒ відмінний спосіб отримати сервіс зворотного 

зв’язку. 

Навчання клієнтів також може бути використане в якості 

маркетингового рішення для пошуку потенційних споживачів. Покупець 

може почувати себе більш впевнено, знаючи, що він буде отримувати 

безкоштовне он-лайн-навчання. Звичайно, якщо контент вільно доступний в 

Інтернеті він може бути використаний самостійно – клієнти можуть, 

наприклад, переглянути он-лайн-курс, перш ніж купувати продукт або 

послугу, щоб отримати більш повне уявлення про можливості та 

функціональність. 

Часто он-лайн-курси є більш зручними і набагато менш обтяжливими, 

ніж читання документації, он-лайн-курси для клієнтів, безумовно, є 

перевагою. 

Навчання в галузі безпеки 

Основна перевага он-лайн-навчання, коли мова заходить про безпеку 

полягає в тому, що співробітники можуть бути доступними скрізь, у всьому 

світі, в будь-який час. Тренінги в галузі безпеки повинні швидко 

оновлюватися і поширюватися серед співробітників швидко і легко – з 

мінімумом плутанини. Застосування медіа-технологій є єдиним способом 

об’єднати велику кількість співробітників у різних місцях та може бути 

досягнуте відразу, без особливих на те зусиль. 

Питання, що охоплюють навчальні програми в галузі безпеки значно 

варіюється залежно від компанії і галузі. Наприклад, транспортна компанія, 

можливо, захоче повідомити своїм працівникам про належні процедури 

підйому, щоб уникнути травм спини, в той час як медичний заклад може 

повідомити своїм підлеглим як поводитися під час тої чи іншої епідемії. 

Як правило, такі курси пропонують мультимедійні презентації 

конкретних ризикованих ситуацій і точно ілюструють як поводитись та що 

робити. 

Навчання в сфері ІТ 

Інформаційні технології (IT) розвиваються в швидкому темпі та 

характеризуються постійними інноваціями, це призводить до необхідності 

постійного навчання. Розуміння ІТ необхідне для підприємств і організацій, 

які впроваджують нові технології. Співробітники із застарілими ІТ-навичками 
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мають мало переваг для будь-якого бізнесу і це робить їх підготовку одним із 

найпопулярніших напрямів застосування медіа-технологій для навчання. 

Інтегроване он-лайн-навчання може включати в себе віртуальну 

взаємодію в класі, індивідуальну оцінку, он-лайн-відео і мультимедіа, для 

того що зробити процес навчання більш ефективним. Таке навчання охоплює 

широкий спектр тем, від базових курсів з Microsoft Office до дуже складних 

тем з мов програмування та ІТ-безпеки. Через свою природу, IT-курс можна 

легко зробити записавши детальну інформацію про навчальний предмет за 

допомогою захоплення екрану відео із екрану комп’ютера або створення 

інтерактивних тестів. Такі курси часто є дуже ефективними. 

Навчання в сфері ІТ може принести користь різним людям в 

організації на всіх рівнях від робітників до адміністрації. Застосування медіа-

технологій для навчання IT пропонує вигоду як працівникам, так і 

роботодавцям, адже забезпечує: зрстудентисть і гнучкість, яка означає 

економію часу і підвищення продуктивності для співробітників. Як і з будь-

яке навчання із застосуанням медіа-технологій співробітники можуть пройти 

навчання на різних пристроях, в своєму власному темпі і в свій час (або в 

межах часових обмежень, встановлених керівництвом). 

Технічне навчання 

Коли компанія випускає новий продукт, постає питання підготовки 

працівників для вивчення особливостей роботи із цим продуктом, це може 

бути проблематичним через витрату часу, пов’язану, зокрема зі звичайною 

аудиторною підготовкою. Продуктивність праці співробітників падає, коли 

вони витрачають багато годин, сидячи в навчальних приміщеннях протягом 

робочого дня – і коли користь від такого навчання часто-густо не 

відслідковуються. Он-лайн-тренінг вирішує всі ці проблеми, будучи 

доступним для працівника в його вільний час і зберігає фірмі витрати, 

пов’язані з роботою інструктора та орендою приміщень для навчання, 

витратами на проїзд і втратою продуктивності. 

Більше того, у випадку транснаціональних корпорацій, коли 

співробітники знаходяться в різних країнах, навчальні програми повинні бути 

адаптовані до різних ринків, так як принцип «один розмір підходить всім» 

працювати не буде. У випадку проведення навчання із застосуванням медіа-

технологій, навчальні курси можуть бути адаптовані з мінімумом затрат, так 

що відмінності культури можуть бути без проблем враховані. 

Переваги технічного навчання із застосуванням медіа-технологій: 

а) навчання стає гнучким, легким і швидким. Персонал може пройти 

навчання у вільний час, на своїх власних пристроях; 
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б) праціавники можуть проходити курси в декількох місцях кількома 

мовами, всі відразу або в різний час і з першого дня випуску; 

в) навчання може бути крос-культурним і легко адаптованим до різних 

ринків, швидко і без особливих зусиль; 

г) компанії будуть мати більш ефективний і навчений персонал з 

сучасними та практичними знаннями; 

д) підвищення ефективності і продуктивності означає збільшення 

прибутку. 

Навчання в сфері медицини 

Безперервна медична освіта вважається обов’язковою для всіх 

працівників охорони здоров’я, щоб забезпечити їх відповідними знаннями, 

навичками та компетенцією, які повинні регулярно оновлюватися і 

вдосконалювася. Навчання важливо для більшості професій, але особливо в 

охороні здоров’я, це може означати різницю між життям і смертю. 

Навчання в сфері медицини має багато невирішених проблем і питань, 

таких як висока вартість створення і підтримки фізичних навчальних центрів, 

труднощі у виконанні мінливих вимог у зв’язку з демографією і постійно 

мінливими тенденціями в хворобах, медичних технологіях і лікарських 

засобах. У зайнятому світі охорони здоров’я, знайдення часу для підготовки 

персоналу може виявитися важким завданням. Але роль підготовки часто має 

неоціненне значення. 

Навчання із застосуванням медіа-технологій приносить велику вигоду 

для працівників охорони здоров’я, включаючи можливість пройти навчання в 

будь-який час, у будь-якому місці, на будь-якому пристрої – із меншими 

втратами часу і продуктивності. У медичній практиці навчальний сенс 

випливає із взаємодії – проте, наприклад, відео можна використовувати для 

отримання базових знань, а практичне навчання провести на місцях. Курси 

підвищення кваліфікації можуть бути пройдені в будь-який час і навчання 

можна легко контролювати. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Наведіть приклади застосування медіа-технологій для навчання в 

різноманітних галузях. 

2. Які ж переваги дає студентам і викладачам використання соціальних 

мереж із навчальною метою? 

3. Розкажіть про соціальні мережі навчального призначення. 

4. Охарактеризуйте основні MOOC ‒ платформи. 

5. Назвіть основні переваги MOOC ‒ платформ. 
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6. Дайте характиристу MOOC. 

7. Які приклади освітньої гейміфікації Ви знаєте? 

8. Розкажіть про гейміфікацію. 

9. Назвіть медіа-технології, які застосовуються в галузі електронного 

навчання. 

10. Що Ви знаєте про системи керування навчанням? 
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РОЗДІЛ 4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАЧАМИ 

ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

4.1. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО 

КУРСУ 

 

«У Вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження!» ‒ Алан Піз. 

Усім нам відомо, що електронний курс повинен захоплювати своїм 

сюжетом та перетворювати, часом суху, теорію в захоплюючий навчальний 

матеріал. Тонкощами створення ефективного та раціонального навчання 

займається наука педагогічного дизайну, яка направлена на максимальне 

залучення слухача від початку проходження курсу і до його завершення. 

Грамотне використання педагогічного дизайну допоможе мотивувати 

користувачів на запам’ятовування ключової інформації і застосування нових 

знань на практиці. 

Перше враження на потенційного студента Ви починаєте справляти 

буквально з перших вступних слів, а можливо і з першого зображення на 

Вашій стартовій сторінці веб-сайту. І від того, яким буде це перше враження 

залежить – чи втягнеться він у процес навчання або стане загубленим для Вас 

назавжди. Дуже часто, з метою максимального залучення потенційного 

слухача в навчання, пропонується використовувати безкоштовний тестовий 

модуль. І від того, наскільки грамотно він буде складений та яка інформація 

буде в ньому представлена, буде залежати, залишиться слухач з Вами або ні. 

Існує багато моментів, які потрібно враховувати в процесі розробки 

електронного навчального курсу. Крім того, що необхідно подбати про 

основний зміст та розробку ефективної стратегії електронного навчання, ще 

необхідно врахувати архітектуру курсу, яка буде відповідати тематиці 

навчання та своїй аудиторії. 

Основні п’ять рекомендацій, які необхідно врахувати у своїй роботі: 

1. Детально вивчіть та проаналізуйте Вашу цільову аудиторію. 

У розробці навчального курсу, де інформативний та добре написаний 

контент, високоякісні елементи дизайну та юзабіліті мають важливе значення, 

не варто забувати, що курс створюється, в першу чергу, заради клієнта, а не 

заради самого курсу! 

Перш ніж приступати до створення електронного курсу, Ви повинні 

визначити: 

- Які інтереси ваших потенційних студентів? 

- Який їх рівень підготовки? 
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- Яке у них ставлення до освіти? 

Знайшовши відповіді на ці прості запитання, Ви зможете створити 

ідеальний курс навчання для свого слухача, який надалі стане вашим 

постійним клієнтом. Ці знання дозволяють правильно адаптувати матеріал під 

аудиторію; визначити рівень їх знань, щоб уникнути зайвої інформації або 

раптом не загубити важливе; в решті-решт розмовляйте з студентами однією 

мовою, використовуючи їх жаргонізм або професійний сленг. 

Таким чином, дійсно одним із найцінніших завдань для Вас, як 

проектувальника курсу або педагогічного дизайнера, буде аналіз цільової 

аудиторії та виявлення її ключових особливостей. 

2. Не втрачайте мети навчання 

Ще на початку проектування курсу, мета навчання завжди повинна 

бути в основі. Кожен елемент курсу електронного навчання – від розкладу до 

змісту самого елементарного графіка, який Ви використовуєте на останній 

сторінці – повинні служити цій меті. Якщо Ви у процесі навчання втрачаєте 

мету та завдання, то ризикуєте створити неефективний курс. Просто зробите 

роботу марно. Необхідно мати чітке уявлення про те, що студент очікує від 

Вашого електронного курсу, щоб донести до нього правильну інформацію та 

підтвердити очікування. 

Мета та завдання можуть бути неймовірно заплутаними і тут Ви 

повинні чітко виділити головне, структурувати і впровадити цю інформацію в 

навчання, без найменшого відхилення від поставлених завдань. Так 

користувачі зможуть без труднощів пройти весь курс навчання та досягнути 

загальної мети – отримати нові знання та навички та залишитися 

задоволеними послугою. 

Це трохи схоже на сходи. Мета – верхня сходинка, яку повинен досягти 

ваш слухач. Щоб виконати це завдання, йому доведеться крок за кроком 

долати нові сходи, щоб поступово ставати вище та досвідченіше. У цьому 

випадку відмінним стимулом для легкого і ефективного «підйому» є 

модульна система навчання, яка передбачає проміжний контроль знань і тим 

самим не дозволяє студенту закинути навчання. Для реалізації такого рішення 

рекомендовано скористатись тестуванням або практичними завданнями 

(кейсами) після кожного модуля навчання. 

3. Використовуйте такий матеріал для курсу, який буде викликом 

для студентів 

Створення електронного навчального курсу, який не дуже складний, 

щоб кинути виклик студенту, є однією із самих великих помилок 

електронного навчання. Студент у процесі навчання повинен відчувати, що 

він виходить за межі своїх знань і відчувати, як курс наповнює його новим 
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досвідом. В іншому випадку, він не зможе побачити реальної цінності 

навчання і не буде достатньо мотивований, щоб продовжити вивчення 

матеріалу. 

4. Уникайте важкої інформації, яка веде до когнітивного 

перевантаження 

Незважаючи на інформативну насиченість та очевидну корисність 

матеріалу, він не повинен перевантажувати мозок студента. Кожен елемент 

вашого курсу повинен бути легкий для сприйняття і засвоєння. Саме тому 

розуміння основ теорії когнітивного перевантаження і застосування їх у 

розробці навчальних програм є абсолютною необхідністю. 

Ви ж бажаєте, щоб ваші студенти отримали максимум користі від 

створеного вами навчання? 

Когнітивна теорія навантаження передбачає, що студенти здатні 

ефективно засвоювати інформацію тільки в тому випадку, якщо вона не 

перевантажує їх сприйняття. Іншими словами, наша короткочасна 

(оперативна) пам’ять може зберегти тільки певну кількість інформації 

одночасно (а не нескінченний запас даних). 

Будьте лаконічні. Не включайте зайву інформацію і спрощуйте складні 

поняття, замінюйте їх більш нормальними. У цьому Вам, однозначно, 

допоможе педагогічний дизайн. 

Ось декілька порад про те, як можна зменшити когнітивне 

перевантаження в дизайні курсу: 

1. Подбайте про простоту курсу. 

Видаліть увесь вміст, що не є абсолютно необхідним для навчального 

процесу. Наприклад, якщо Ви розробляєте слайд-шоу для візуалізації 

інформації, спробуйте зменшити кількість сторонніх графіків та схем. 

2. Використовуйте різні методичні прийоми. 

Надавайте інформацію по-різному. Наприклад, за допомогою вебінарів, 

графічних каталогів, методичних збірників, аудіозаписів та інших 

інструментів. Чергуйте подачу інформації як усно, так і візуально, за 

допомогою зразків та графіків. Таким чином Ви «увімкнете» два канали 

сприйняття – аудіальний та візуальний. 

3. Задійте дробове предметне навчання. 

Розділіть вміст курсу на більш дрібні заняття і стимулюйте студентів 

рухатися тільки вперед за курсом, до повного засвоєння матеріалу, не 

перевантажуючи їх оперативну пам’ять. 
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5. Використовуйте інтерактивні елементи в створенні курсу 

У цьому випадку Вам знадобляться відео- та аудіоролики, кейси, 

фонова музика і все, що допоможе зробити електронне навчання більш 

ефективним і результативним. 

Головна мета – домогтися емоційної прихильності від користувача. 

Емоційні реакції допомагають студентам краще засвоювати нову інформацію 

і навички. Відеоролики або зображення, які можуть викликати емоційний 

відгук, залишаються в пам’яті надовго і змушують думати про себе навіть 

після закінчення навчання. 

Тут, мабуть, самим потужним і доступним інструментом для Вас стане 

інтегрування в курс навчання прикладів із реального життя, які студент може 

застосувати в своєму окремому випадку. Це продемонструє студентам з 

перших вуст, як набуті знання можуть бути застосовані поза навчальним 

середовищем і тим самим доведуть користь Вашого електронного 

навчального курсу. 

Дуже важливо в процесі навчання організувати групову взаємодію. 

Забезпечте студентів спілкуванням один з одним. Почніть із групових 

дискусій на Інтернет-форумах і всіляко заохочуйте їх, щоб вирішувати 

проблеми колективно в режимі он-лайн. 

Дуже потужним інструментом є соціальні мережі (соціальні мережі 

навчального призначення), тому рекомендуємо інтегрувати соціальні медіа в 

стратегії електронного навчання. Співпраця у групах дозволяє увімкнути 

людський фактор у курс, не дивлячись на деяку обмеженість віртуального 

зв’язку. Живе спілкування надасть Вашій аудиторії можливість навчатись 

один у одного, і тим самим вивчити тему глибше, обмінюючись досвідом та 

своїми враженнями у спеціально створених групах. 

Враховуючи ці поради, Ви зможете створити успішний електронний 

навчальний курс, навіть будучи новачком в освіті. Для більш досвідчених 

викладачів, у яких вже є деякий досвід в організації он-лайн-навчання, дані 

рекомендації дозволяють виконати більш тонке налаштування підсумкових 

результатів та уникнути помилок. З часом Ви отримаєте курс, який 

задовольнить запити самих вимогливих студентів і принесе Вам справжнє 

задоволення, а вашій аудиторії подарує якісне навчання у зручному форматі! 

 

4.2. ПОШУК РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Пошук інформації: основні поняття, види і форми організації 

Пошук інформації або інформаційний пошук являє собою один з 

основних інформаційних процесів. Людство здавна займалося ним. Цілі, 
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можливості і характер пошуку завжди залежали від наявності інформації, її 

важливості та доступності, а також засобів організації пошуку. 

Кінець XX – початок XXI століття, характеризується величезними 

масивами постійно зростаючої різноманітної інформації, доступної і такої, що 

представляє інтерес для найширших верств соціуму. Більше того,  

Інтернет-технології та програмно-технічні засоби, також доступні більшості 

людей, дозволяють здійснювати цей процес у будь-який час, практично в 

будь-якому місці як запит. 

Пошук – процес, в ході якого в тій чи іншій послідовності проводиться 

співвіднесення того, що ми шукаємо з кожним об’єктом, який зберігаються в 

масиві. Мета будь-якого пошуку полягає в потребі, необхідності або бажанні 

знаходити різні види інформації, які сприяють отриманню особою, що 

здійснює пошук, потрібних їй відомостей, знань і т.д. для підвищення 

власного професійного, культурного та будь-якого іншого рівня; створення 

нової інформації і формування нових знань; прийняття управлінських рішень 

і т.д. 

В Інтернеті працюють мільйони користувачів – у режимі он-лайн (англ. 

«On-line» – інтерактивний доступ у будь-який момент часу) і кількість таких 

користувачів постійно зростає. Це ускладнює організацію оперативного 

пошуку і знаходження потрібної такій кількості користувачів інформації. 

Виникають проблеми, зумовлені різноманітними можливостями (видами) 

пошуку інформації, різними способами їх реалізації в інформаційно-

пошукових системах, різним рівнем знань користувачів про можливості таких 

систем, особливо в області формування запитів і обробки даних, отриманих у 

результаті виконання цих запитів і т.д. 

Існують різні тлумачення терміна «пошук інформації» або 

«інформаційний пошук». 

Термін «інформаційний пошук» (англ. «Information retrieval») ввів 

американський математик К. Муерс. Він зауважив, що спонукальною 

причиною такого пошуку є інформаційна потреба, виражена у формі 

інформаційного запиту. До об’єктів інформаційного пошуку К. Муерс відніс 

документи, дані про їхню наявність і (або) місцезнаходження, фактографічну 

інформацію. 

З точки зору використання комп’ютерної техніки «інформаційний 

пошук» – сукупність логічних і технічних операцій, що мають кінцевою 

метою знаходження документів, відомостей про них, фактів, даних, 

релевантних запиту споживача. 

«Пошукові системи» здійснюють пошук серед документів бази чи 

інших масивів даних, що містять задані слова. 
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«Інформаційно-пошукова система» (англ. «Information retrieval system», 

IRS) – являє систему, призначену для пошуку і зберігання інформації; пакет 

програмного забезпечення, який реалізує процеси створення, актуалізації, 

зберігання і пошуку в інформаційних базах і банках даних. 

Релевантність (англ. relevance) – міра відповідності отримуваного 

результату бажаному. В термінах пошуку – це міра відповідності результатів 

пошуку завданню, поставленому в пошуковому запиті. 

Нерелевантний документ – документ, що був відібраний у результаті 

інформаційного пошуку, але зміст якого не відповідає запиту користувача. 

Релевантність визначає, наскільки повно той або інший документ 

відповідає критеріям, вказаним у запиті користувача. Необхідно враховувати, 

що в кожній пошуковій системі працює власна програма (спайдер), що 

індексує веб-сторінки, кожна система індексує сторінки своїм особливим 

способом і пріоритети під час пошуку за індексами теж різні. Тому запит за 

одними і тими ж ключовими словами в кожній з пошукових систем породжує 

різні результати. 

Релевантність пошуку 

Це є суб’єктивним поняттям, оскільки результати пошуку, які підходять 

для одного користувача, можуть не підходити для іншого. 

Основним методом для оцінки релевантності є TF-IDF-метод, який 

використовується у більшості пошукових систем (як в Інтернет-пошуковиках, 

так і у довідкових системах (MSDN). Його зміст зводиться до того, що чим 

більша локальна частота терміна (запиту) у документі (TF) і більша «рідкість» 

(тобто, чим рідше він зустрічається в інших документах) терміна у колекції 

(IDF), тим вище вага даного документу відносно терміна – тобто, документ 

буде видаватись раніше у результатах пошуку за даним терміном. Автором 

методу є Gerard Salton (у подальшому дороблений Карен Спарк Джонс ). 

Виділяють наступні критерії релевантності: 

- наявність корисної інформації на сторінці; 

- метатеги Title та Description; 

- розмір тексту та наявність у ньому ключових запитів та логічної 

структури; 

- відсутність помилок у коді, що заважають індексувати сайт. 

Технологія пошуку інформації засобами мережі Інтернет: основні 

способи пошуку інформації в Інтернеті 

1. Способи пошуку інформації в Інтернеті 

1.1. Пошукові покажчики 



152 

 

Перш ніж ознайомити зі способами пошуку інформації в Інтернеті, 

необхідно розібратися з такими поняттями, як пошукові покажчики, ключові 

слова, пошуковий запит, результати пошуку. 

Робота пошукових покажчиків відбувається в такий спосіб: пошукові 

роботи («хробаки», «гусениці», «краулери») – спеціальні програми 

цілодобово переглядають простір Мережі й копіюють усі знайдені сторінки, 

переходять за гіперпосиланнями, знаходять нові документи, копіюють їх 

тощо. З таких сторінок складається спеціальна база даних, іменована 

покажчиком. Завдяки цим індексним файлам запит клієнта може бути 

оброблений практично миттєво. Кожна пошукова система проводить 

індексацію за своїми алгоритмами, які є комерційною таємницею. 

1.2. Ключові слова  

Принцип роботи пошукових покажчиків заснований на ключових 

словах. Ключові слова (Keywords) або пошуковий запит – це слова, фрази або 

набір символів, що відображають основну думку, яку користувач Інтернету 

вводить у спеціальне поле (рядок) пошуку з метою одержання інформації, що 

його цікавить. Запит обробляється пошуковою машиною, що знаходить у 

своїх базах дані адреси Web-ресурсів, у яких присутні ключові слова і 

клієнтові видаються результати пошуку. 

1.3. Результати пошуку 

Результати пошуку (search engine result pege) – це Web-сторінка, яка 

видається пошуковою системою як відповідь на запит користувача. Вона 

містить набір посилань на сторінки Інтернету, що відповідають, на думку 

алгоритму пошукової машини, заданому запиту (релевантні йому). Така  

Web-сторінка називається ще результуючою. 

Перед видачею результатів відбувається ранживання результатів 

пошуку – система визначає цінність кожного зі знайдених ресурсів і сортує їх 

так, щоб найцінніші розташовувалися на початку списку. Для цього кожному 

ресурсу дається оцінка. Найціннішими вважаються сторінки, на яких ключові 

слова зустрічаються в заголовку сторінки, неодноразово повторюються в 

тексті тощо. Як правило, за умови грамотно складеного запиту необхідну 

інформацію можна одержати, ознайомившись із декількома Web-сторінками, 

що займають перші позиції у видачі пошукової системи.  

Це цікаво! 

Найсучаснішим пошуковикам можна ставити запити у вигляді 

звичайного питання. Система сама розбереться, які слова й словосполучення 

є ключовими. 

1.4. Способи пошуку інформації 

 Пошукові машини використовують кілька способів пошуку інформації. 
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1.4.1. Простий пошук  

Це пошук за одним або кількома ключовими словами. Причому більш 

релевантним, безумовно, буде пошук за кількома словами, пов’язаними з 

шуканою темою, яку шукають. Наприклад, за запитом «казка» буде видано 

величезне число різноманітних посилань. Додавання одного або двох 

ключових слів (наприклад, «українська народна казка») значно звузить 

область пошуку. Під час формування запиту кількість слів у групі не 

обмежується. За простого пошуку можливе використання засобів 

контекстного пошуку. Якщо ключові слова взяти в лапки, то пошукова 

система знайде документи, у яких дана фраза присутня дослівно. Так можна 

знайти цитату з художнього твору, наукової праці тощо. 

1.4.2. Розширений пошук 

Для спрощення завдання формування складних запитів використовують 

спеціальні форми, за допомогою яких виконується розширений пошук. Для 

більш швидкого й успішного пошуку в пошукових системах разом із 

ключовими словами використовуються різні логічні оператори. Завдяки 

цьому можна сконструювати запит так, що будуть знайдені не тільки сайти на 

тему, яка Вас цікавить, а й конкретні сторінки й навіть окремі документи. 

Правила складання складних запитів в одній пошуковій системі можуть 

відрізнятися від таких в іншій, але в кожному разі будуть використовуватися 

такі основні логічні оператори й синтаксичні вирази (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Логічні оператори й синтаксичні вирази 

Назва Функція Приклад використання 

І (АND) Поєднує два або більше слів так, щоб 

вони всі були присутні в шуканому 

документі (часто замість І 

використовують & або +)  

За запитом Червона І Шапочка 

будуть знайдені документи, що 

містять і те, й інше слово 

АБО (OR) Забезпечує пошук за кожним зі слів 

групи 

За запитом освіта АБО навчання 

будуть знайдені документи, що 

містять слово освіта або слово 

навчання 

Логічні 

дужки 

Управляє порядком проходження 

логічних операторів 

За запитом Ломоносов АБО 

(Михайло І Васильович) будуть 

знайдені документи, що містять 

слово Ломоносов або 

словосполучення Михайло 

Васильович 
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Продовження таблиці 4.1 

НЕ (NОТ) Виключає яке-небудь ключове слово 

з результатів пошуку  

За запитом Ссавці НЕ хижаки 

будуть знайдені документи, що 

містять слово ссавці і не містять 

слово хижаки 

БЛИЗЬКО 

(NEAR) 

Дозволяє вказати, на якій відстані 

одне від одного можуть 

розташовуватися слова в документі 

За запитом музика NEAR скачати 

безкоштовно будуть видані 

документи, у яких ці слова 

перебувають недалеко одне від 

одного, тобто між ними не повинно 

бути більше десяти слів 

Лапки Забезпечують дослівний пошук 

виразу або словосполучення 

За запитом «відношення долара до 

євро» будуть видані документи, у 

яких дослівно міститься ця фраза 

 

Щоб потрапити на Web-форму розширеного пошуку, досить на 

стартовій сторінці Google знайти посилання «Розширений пошук» і перейти 

за ним. На стартовій сторінці можна виділити окремі блоки, кожний з яких 

складається з кількох рядків.  

 Перший блок на сторінці розширеного пошуку Google складається з 

чотирьох рядків для введення пошукових запитів. 

Рядок 1. Знайти результати з усіма словами (аналогічно звичайному 

пошуковому рядку Google на головній сторінці). 

Рядок 2. Знайти результати з точною фразою (аналогічно використанню 

оператора лапки, тобто введення словосполучення в лапки). 

Рядок 3. Знайти результати з кожним зі слів (аналогічно застосуванню 

оператора (OR (АБО)). 

Рядок 4. Знайти результати без заданих у цьому рядку слів (аналогічно 

використанню оператора НЕ(NОТ)). 

Приклад використання цих чотирьох рядків пошуку: 

Рядок 1: рецепт кулінарія. 

Рядок 2: бісквітне тісто. 

Рядок 3: торт тістечко. 

Рядок 4: стаття. 

Зміст такого запиту: знайти сторінки зі словами «рецепт» і «кулінарія» 

(порядок розташування слів на сторінці немає значення), з точним 

словосполученням «бісквітне тісто», з кожним зі слів «торт» або «тістечко», 

але без слова «стаття».  

Наступний блок параметрів на сторінці розширеного пошуку регулює 

різні налаштування пошуку.  
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 Рядок 1. Мова (вибір мови пошуку – російська, українська, англійська 

або ін.).  

Рядок 2. Формат файла (чи робити пошук за запитом, у файлах таких 

типів): будь-який доступний формат, PDF, Postscript, MS-Exel,  

MS-Powerpoint, RTF тощо). 

Рядок 3. Дата (шукати сторінки, створені або змінені не пізніше певного 

строку (доби, тижня, місяця або року) або шукати сторінки, створені в  

будь-який проміжок часу). 

Рядок 4. Згадування (визначається місце на сторінці, де буде 

відбуватися пошук ключових слів, – у будь-якому місці сторінки, в адресі, у 

заголовку, в основній частині, у посиланнях). 

Рядок 5. Домен (можливість пошуку в заданому домені). 

В останньому блоці містяться два елементи. 

Рядок 1. Схожі (шукати сторінки, подібні за змістом із зазначеною в 

рядку пошуку). 

Рядок 2. Посилання (шукати сторінки, які посилаються на зазначену 

сторінку в рядку пошуку). 

1.4.3. Контекстний пошук 

Контекстний пошук буде корисний у тому випадку, якщо не відомо, які 

ключові слова вибирати для пошуку. 

Цей пошуковий інструмент працює за таким алгоритмом: 

1) на відкритій у браузері сторінці слід виділити фрагмент тексту (або 

навіть всю сторінку цілком); 

2) система проаналізує виділений текст, виділить ключові слова й сама 

складе пошуковий запит. Теоретично система дозволяє знайти безліч 

різноманітної додаткової інформації на тему, що цікавить Вас; 

3) результати пошуку під час використання цього інструмента 

виглядають точно так, як і за інших видів запитів. Зверху й знизу на сторінці 

виводиться список пошукових слів і фраз, які можна скорегувати, а сторінка 

при цьому автоматично обновляється. 

 1.4.4. Спеціальний пошук 

Спеціальний пошук дозволяє виконувати пошук документів: 

- за датами; 

- за посиланнями на певну адресу;  

- за заголовками Web-сторінок; 

- за іншими параметрами. 

2. Формулювання запиту для пошукової системи 

Усі запити для пошукових систем умовно можна поділити на три типи:  
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 Інформаційні запити (користувач шукає інформацію, не знаючи, на 

якому саме сайті вона буде перебувати, наприклад, «властивості тканин»).  

 Навігаційні запити (користувач попередньо шукає сайт, на якому 

повинна бути інформація, що його цікавить, наприклад, «текстиль». 

Транзакційні запити (користувач у формулюванні запиту виражає 

готовність зробити якусь дію, наприклад «купити телевізор»). 

Практичні рекомендації під час складання запиту для пошукової 

системи 

Формулюючи проблему для пошукової системи, дотримуйтеся таких 

правил. Це дозволить Вам заощадити час і підвищити релевантність відповіді. 

- Точніше робіть запити. Необхідно, щоб ключові слова в запиті 

найбільш точно й повно визначали інформацію, яка Вам необхідна. Порядок 

слів у запиті не має значення.  

- Не робіть пошук за одним словом. Використання кількох ключових 

слів дозволяє конкретизувати пошук, підвищити повноту й точність пошуку й 

урешті-решт заощадити час і гроші.  

- Використовуйте синоніми. Якщо перелік знайдених сторінок занадто 

малий або не містить сторінок із необхідною інформацією, спробуйте змінити 

ключові слова в запиті, доберіть до них синоніми. Наприклад, замість слів 

«курсовий проект» можна написати «курсова робота». 

- Під час побудови запитів ураховуйте можливість написання того 

самого терміна латиницею або кирилицею. Наприклад: modem (модем), web 

(веб), fax (факс). Під час запису кирилицею деякі терміни можуть мати різні 

варіанти написання. Наприклад: броузер або браузер. 

- Визначте можливе місцезнаходження необхідної інформації. 

Реферати або твори краще шукати на спеціалізованих сайтах, а літературні 

твори – в електронних бібліотеках. Але можна скористатися й 

універсальними пошуковими ресурсами Інтернету. Під час пошуку 

інформації з певного регіону (погода, робота, нерухомість, товари, послуги 

тощо) зверніться до місцевих порталів.  

- Перевіряйте орфографію. Якщо в результаті пошуку не було 

знайдено жодної сторінки або їх занадто мало, то, можливо, була зроблена 

орфографічна помилка в написанні слів запиту. 

- Не пишіть великими літерами. Для підвищення ефективності пошуку 

заголовні літери в запиті рекомендується використовувати тільки у власних 

іменах. Наприклад: «місто Харків», «телепередача Кулінарний двобій».  

- Не використовуйте в запитах «стоп-слова» – прийменники, 

сполучники, частки, слова завдовжки менш ніж 4 літери. Вважаеться, що 

«стоп-слова» не мають значеннєвого навантаження й уповільнюють пошук. 
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Тому вони просто не враховуються пошуковими системами під час обробки 

запиту. Наприклад, під час запиту «ми в Італії» будуть знайдені документи, у 

які входить слово «Італії». 

 Різні пошукові системи використовують різні алгоритми й механізми 

пошуку, по-різному оцінюють ступінь відповідності знайдених посилань 

запиту користувача. Спробуйте відправити той самий запит у різних 

пошукових системах. 

 3. Створення бібліографічних записів сайтів 

 Вибравши потрібні сайти з результуючої сторінки, що видає пошукова 

система на Ваш запит, створіть їхні бібліографічні записи. Створення таких 

записів підтверджує достовірність інформації, яку Ви дібрали за даним 

запитом. В описі кожного сайту слід вказати назву й адресу в Інтернеті. 

Приклад опису сайту: Історія маленької чорної сукні: 

fun.mobus.com/22393.html 

 

4.3. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ 

 

4.3.1. Trello 

Люди використовують Trello для будь-яких проектів, які тільки можна 

уявити. Весілля, покупки в магазині, відпустка, керування проектами 

планувати з Trello набагато цікавіше! Отож, поговоримо про основи роботи з 

Trello. Для початку перейдемо за посиланням https://trello.com, а далі за 

планом. 

1. Натискаємо кнопку Зареєструватись(Sign up) (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Реєстрація в системі Trello 

https://trello.com/
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2. Реєструємось на сайті (рис. 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Створення акаунта в системі Trello 

 

3. Після створення акаунту на вказану пошту надійде лист із 

підтвердженням реєстрації. Переходимо за посиланням у листі. 

4. Тепер у нас є можливість створювати власні дошки для планування 

справ чи керування навчальними завданнями (рис. 4.3). 

. 

Рисунок 4.2 – Створення власної дошки системі Trello 

 

5. Створимо власну дошку (рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Дошки створені в системі Trello 



159 

 

6. На дошці можна вивішувати списки, в кожному списку – так звані 

картки (це ваші справи чи інші елементи) (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Дошки зі списками в системі Trello 

 

7. До кожної картки можна прикріпити зображення, посилання, чи 

запросити друзів для обговорення цієї картки. Також можна додати дату 

завершення (кінцеву дату, коли справа повинна бути зроблена, продукт 

куплений тощо, рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Редагування картки в системі Trello 
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8. Щоб дізнатися більше можливостей trello в головній дошці з назвою 

Ласкаво просимо до дошки у списку Фішки, які ви можете спробувати 

можна натиснути на картку з текстом Тут набагато більше магії. 

9. Перейшовши за посиланнями ви дізнаєтесь про інші можливості 

trello (рис. 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Ознайомлення із можливостями системи Trello 

 

4.3.2. Asana 

Asana – не просто список завдань, а ціла система дрібних інструментів, 

які допоможуть замінити майже будь-який додаток з керування завданнями, 

взаємовідносинами з клієнтами, проектами і багато іншого. Отож, 

поговоримо про основи роботи з Asana. Для початку перейдемо за 

посиланням https://asana.com а далі за планом. 

1. Реєструємось на сайті ввівши в полі свою електронну пошту і 

натиснувши клавішу Get started for free (рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Створення акаунта в системі Asana 
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2. Після створення акаунта на вказану пошту надійде лист із 

підтвердженням реєстрації. Переходимо за посиланням у листі. Реєструємось 

на сайті (рис. 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Заповнення профілю в системі Asana 

 

3. Якщо Ви плануєте працювати в команді, то Ви можете додати її 

учасників просто ввівши у відповідні поля їх електронні пошти. Далі вводимо 

назву своєї команди і йдемо до створення та виконання завдань (рис. 4.9)! 

 

Рисунок 4.9 – Створення команди в системі Asana 

 

4. Натиснувши на + верхньої панелі ми можемо створити новий проект, 
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завдання, обговорення тощо. Створимо новий проект. Всі проекти будуть 

відображатись у лівій боковій панелі (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Створення нового проекту в системі Asana 

 

5. У проекті ми можемо створити список завдань для виконання  

(рис. 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Створення списку завдань у системі Asana 

 

6. Натиснувши на галочку біля завдання ми можемо позначити його як 

виконане (рис. 4.12). Також можна змінити список завдань, що будуть 

відображатись (всі, виконані, невиконані тощо). 

 

Рисунок 4.12 – Керування завданнями в системі Asana 
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7. До кожного завдання ми можемо додати вкладення (фото, коментар 

та ін.). 

8. Над назвою вашого проекту в меню є можливість вибрати пункт 

Calendar для відображення завдань поточного чи наступного місяців  

(рис. 4.13). 

 
Рисунок 4.13 – Робота з календарем у системі Asana 

 

9. Також ми можемо слідкувати за процесом виконання завдань, 

натиснувши на Progress (рис. 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Перегляд процесу виконання завдання в системі Asana 

 

10. У разі виникнення інших питань щодо користування сайтом ми 

можемо натиснути на ? у верхній панелі. 

 

4.4. ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

 

4.4.1. Застосування гейміфікації для навчання програмуванню 

Сайт Code.org є некомерційною організацією і однойменним сайтом, 

який спрямований на заохочення людей для вивчення комп’ютерних наук. 

Сайт включає в себе безкоштовні уроки кодування і опис того як 
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створювались інші коди та ігри. Він є досить цікавим і корисним для тих, хто 

хоче навчитись кодуванню програм. 

1. Заходимо за посиланням https://code.org/. Перед Вами з’являється 

головне вікно (рис. 4.15). 

 
Рисунок 4.15 – Головне вікно порталу Code 

 

2. Реєструємся і починаємо працювати. Під час реєстрації потрібно 

вказати як саме Ви хочете працювати: як студент чи як викладач, також 

потрібно вказати свій вік та іншу інформацію.  

3. Далі ми можемо обрати гру за допомогою якої будемо вчити 

програмування. Обираємо Flappy. Після її запуску з’являється поле для гри 

(рис. 4.16). 

 
Рисунок 4.16 – Вікно гри «Flappy» 

 

https://code.org/
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4. Для того, щоб гра запуcтилась, потрібно скласти код за допогою 

скаладачок (рис. 4.17). У блоці дано фрази. Якщо їх пересовувати в праве 

поле, то можна скласти програму за допомогою якої запуститься гра. 

Складаємо код, натискаємо на гру і вона повинна працювати, якщо код 

складено правильно. 

 
Рисунок 4.17 – Складання гри за допомогою блоків 

 

5. На сайті code.org є безліч ігор за допомогою яких можна навчитись 

програмуванню різними способами. 

Після натискання на будь-яку гру спочатку відкривається опис того, що 

потрібно зробити і тоді можна приступати до роботи. На рис. 4.18 зображено 

приклад виконання завдання в грі Artist. 

 
Рисунок 4.18 – Приклад виконання завдання в грі Artist 
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6. Якщо після того, як Ви натиснули Run код не працює то Вам 

з’явиться повідомлення в якому буде виводитись опис проблеми (рис. 4.19). 

 
Рисунок 4.19 – Повідомлення з описом проблеми 

 

7. Після цього натискаємо «Try again» і продовжуємо працювати поки 

під час запуску програмка не спрацює. Також на сайті є можливість 

створення своїх проектів, на головній можна подивитись уже створені коди 

ігор з малюнками. 

Коли натиснеш на якусь картинку можна побачити як вона працює і 

знайти код за яким її створювали (рис. 4.20). 

 
Рисунок 4.20 – Перегляд створеної гри 

 

4.4.2. Використання гейміфікації для навчання роботи із Microsoft 

Office. Ribbon Hero 

Для того, щоб швидко навчитись працювати в Microsoft Office і 

дізнатись про всі нюанси його використання, існує ігрова програма Ribbon 

Hero. Це відеогра, розроблена Microsoft Office Labs. Гра доступна для 

безкоштовного завантаження і служить для ознайомлення користувачів з 

Microsoft Office. 
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1. Щоб почати грати цю гру потрібно її встановити. Заходимо на сайт 

http://ribbon-hero.en.softonic.com/ завантажуємо і встановлюємо. Після 

встановлення відкриваємо документ Microsoft Word і в правому верхньому 

кутку знаходимо ярлик гри, натискаємо і починаємо грати (рис. 4.21). 

 
Рисунок 4.21 – Microsoft Word із встановленим додатком Ribbon Hero 

 

2. Принцип гри подивимось на прикладі Ribbon Hero 2. Також ця гра 

супроводжується музикою та картинками.  

Починаємо виконувати завдання. Всі кроки для його виконання 

знаходяться праворуч. Якщо навести курсором на останній крок, то 

з’являється картинка з вказаним місцем, де знаходиться відповідь до 

завдання. 

 
Рисунок 4.22 – Виконання завдань Ribbon Hero 

 

3. Виконуємо завдання і переходимо до наступного (рис. 4.23). 

http://ribbon-hero.en.softonic.com/
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Рисунок 4.23 – Виконання завдань Ribbon Hero 

 

4. З’являється вікно з повідомленням про успішне виконання завдання 

(рис. 4.24). 

 
Рисунок 4.24 – Повідомлення про успішне виконання завдання 

 

5. Після натиснення на зображення відкривається наступне завдання. 

Щоб перейти на наступний рівень потрібно виконати всі завдання на цій 

картинці. 

Проблеми гри згруповані в чотири розділи: робота з текстом, дизайн 

сторінки і макету, художнє представлення і більш узагальнений розділ 

швидких завдань. У перших трьох секціях кожна задача знайомить 

користувача з ключовою особливістю і надає їм можливість редагувати 
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зразок документа, використовуючи цю функцію. Швидкі завдання 

дозволяють накопичувати додаткові бали, щоб перейти на наступний рівень. 

Також Ribbon Hero має здатність відстежувати прогрес користувача в процесі 

навчання використовуючи функції і інструменти Office, а також відповідний 

рівень складності завдань. Тому, якщо Ви бажаєте швидко опанувати 

користування продуктами Microsoft Office можете спокійно починати 

використовувати гейміфікацію в навчанні, тому що це найшвидший і 

найцікавіший спосіб навчання роботи в Microsoft Office. 

 

4.5. ПРОЕКТИ PROMETHEUS, COURSERA ТА KHAN ACADEMY 

 

4.5.1. Prometheus – український громадський проект масових відкритих  

он-лайн-курсів (MOOC). Головною метою проекту є безкоштовне надання  

он-лайн-доступу до курсів університетського рівня всім бажаючим, а також 

надання можливості публікувати та розповсюджувати такі курси провідним 

викладачам, університетам та компаніям. 

Сайт знаходиться за адресою: http://prometheus.org.ua 

1. Реєструємося на сайті (рис. 4.25).  

 
Рисунок 4.25 – Головне вікно проекту «Prometheus» 

 

2. Після реєстрації переходимо на вкладку курси. Заходимо в «Мій 

кабінет». Шукаємо курс (рис. 4.26). 

 
Рисунок 4.26 – Пошук курсу в проекті «Prometheus» 
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3. У наведеному переліку обираємо курс, який хочемо пройти. У вікні, 

що відкриється, реєструємся на курс. Для прикладу «Інформаційні війни» 

(рис. 4.27). 

 
Рисунок 4.27 – Реєстрація на курс 

 

4. Тепер в Вашому кабінеті з’явиться курс. Перегляньте його. В стрічці 

оголошення стосовно курсу. Для проходження курсу оберіть в «Наочні 

матеріалу курсу» перший тиждень. 

Під час переходу на наступне вікно Ви спочатку ознайомитеся, як 

працювати з курсом (рис. 4.28). Спочатку Ви слухаєте лекції. В кінці кожного 

тижня Ви будете проходити тести. На останньому тижні проходите фінальний 

іспит. Після здачі Ви отримаєте сертифікат про проходження курсу. 

 
Рисунок 4.28 – Перегляд інформації про обраний курс 

 

4.5.2. Coursera – технологічна компанія, що працює в галузі освіти. 

Coursera пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних он-лайн-курсів 

(MOOC) з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач 

отримує сертифікат про проходження курсу. 
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Сайт знаходиться за адресою: http://coursera.org 

1. Реєструємося на сайті. Якщо майте профіль на Facebook, то просто 

прив’яжіть його. Якщо профіля на Facebook немає, проходите звичайну 

реєстрацію (рис. 4.29). 

 
Рисунок 4.29 – Реєстрація в інформаційній системі «Coursera» 

 

2. Після створення профілю Ви одразу потрапляєте у власний кабінет. 

Натискаєте на каталог і шукайте курс, який підходить (рис. 4.30). 

 
Рисунок 4.30 – Пошук курсу в інформаційній системі «Coursera» 

 

3. Спочатку оберіть напрям, у якому хочете працювати, потім оберіть 

курс. Зараховуєтесь на потрібний Вам курс. Обираємо без сертифіката, тоді 

курс буде безкоштовним (рис. 4.31). 

 
Рисунок 4.31 – Реєстрація на курс 
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4. Після зарахування Ви відразу потрапите на сторінку курсу. Курс 

розпочинається з певного числа. Чекаємо, проходимо курс. 

 
Рисунок 4.32 – Сторінка курсу 

 

4.5.3. Khan Academy – це некомерційна освітня організація, створена у 

2006 році педагогом Салманом Ханом для забезпечення «високоякісної освіти 

для будь-кого і будь-де». Організація створює лекції у формі YouTube-відео. 

Окрім мікролекцій, веб-сторінка організації має практичні заняття та 

методичні матеріали для викладачів. Усі ресурси доступні безкоштовно для 

кожного в усьому світі. 

Сайт знаходиться за адресою: http://khanacademy.org 

1. Реєструємося на сайті. Доступна швидка реєстрація за допомогою 

акаунтів Facebook та Google (рис. 4.33). 

 
Рисунок 4.33– Реэстрація на порталі «Khan Academy» 

 

2. Відразу після реєстрації Ви перейдете в свій особистий кабінет  

(рис. 4.34). 
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Рисунок 4.34 – Особистий кабінет на порталі «Khan Academy» 

 

3. Обирайте потрібний напрям. Потім – курс, який Вам потрібний. Вам 

відкриється вікно курсу (рис. 4.35). Там є список тем. У загальному тема 

складається просто з відео-лекцій. Також може бути просте посилання на 

лекцію, а також тест у кінці циклу лекцій. 

 

 

Рисунок 4.35 – Вікно курсу на порталі «Khan Academy» 

 

Після закінчення курса Ви не отримуєте ніякого сертифіката, тільки 

знання. 
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4.6. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КУРСІВ В LMS MOODLE ТА ATUTOR 

 

4.6.1. LMS Moodle 

Покрокова інструкція для інсталяції системи Moodle: 

1. Завантажити пакет дистрибутива можна звідси: 

http://download.moodle.org/. На цій же сторінці є пакети програмного 

забезпечення, необхідні для функціонування системи Moodle. 

2. Дистрибутив слід закачати на свій сайт у домашню директорію (або 

в спеціально створену для Moodle директорію) і розпакувати. 

3. Необхідно перевірити установки веб-сервера і PHP. Якщо не всі 

параметри встановлені правильно, то слід змінити файли php.ini і / 

або.htaccess (в разі Apache). 

4. Слід створити порожню базу даних і спеціального користувача, що 

має доступ до цієї бази (і тільки до неї). 

5. Потрібно створити на сайті директорію для зберігання призначених 

для користувача даних з фіксованим найменуванням: moodledata. З міркувань 

безпеки, ця директорія не повинна бути доступна через Інтернет. Це можна 

зробити, розмістивши її в кореневій директорії сайту. 

6. Запустіть інсталяційний скрипт просто набравши адресу свого сайту 

в браузері або наберіть:http: //yourserver/install.php. 

7. Проходячи послідовно кілька етапів, адміністратор сайту вказує 

установчі параметри, програма наповнює базу даних і створює файл 

конфігурації config.php. 

8. Встановіть параметри резервного копіювання, backups. 

9. Після того, як система Moodle встановлена, адміністратор сайту 

може створити новий курс, на сторінці Адміністратора. 

Перш ніж створювати новий курс, познайомимося з інтерфейсом 

програми на існуючому курсі «LMS Moolde». Якщо Ви раніше 

авторизувалися на сайті, то зайдіть на курс у якості студента, якщо ні – в 

якості гостя. Завантажиться наступна сторінка.  

У верхній частині сторінки відображається назва курсу і Ваше ім’я. 

Ліва колонка сторінки містить блоки: 

- Учасники. Блок перегляду інформації про всіх учасників поточного 

курсу. 

- Елементи курсу. Блок, у якому всі навчальні елементи курсу 

згруповані за типом. 

- Пошук на форумах. Пошук потрібної інформації по форумах курсу 

(яких може бути багато). 
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- Мої курси. Список курсів, на які Ви підписані (зареєстровані). Для 

швидкого переходу з одного курсу на інший. 

 
Рисунок 4.36 – Вікно тестового курсу LMS Moodle 

 

На правій колонці сторінки: 

- Новини форуму. 

- Майбутні події. 

- Останні дії. 

- Оновлення курсу. 

Це інформаційні блоки. Їх зміст формується програмою автоматично. 

Мета – повідомляти оперативну інформацію для викладачів та студентів: нові 

події, зміни в курсі, нагадування про здачу завдань і т.д. І, нарешті, 

центральна колонка. Всі навчальні елементи електронного навчання 

розміщуються в цих секціях у вигляді гіперпосилань. Вона розбита на кілька 

секцій. Кожна секція – це окремий тематичний модуль. На рис. 4.36 видно дві 

верхні секції: введення (без назви) та секція 1 «Педагогічні аспекти 

дистанційного навчання». Клікнувши на перше посилання «План занять», Ви 

прочитаєте текст з коротким описом змісту курсу. Матеріал другого заняття 

(«Заявка на дистанційний курс») повідомляє про те, що відправивши заявку 

на e-mail адміністратора, Ви отримаєте свій електронний курс для 

апробування та навчання на практиці. 

Нижче розташована презентація «Короткий опис інструментарію 

Moodle», яка в стислій формі описує основні інструменти Moodle. У міру 

навчання будуть виникати питання, які можна буде задавати на форумі 

«Технічні питання». Весь курс складається з 10 секцій, у яких розміщені 

текстові описи, посилання на корисні Інтернет-ресурси, презентації, 
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покрокові інструкції, завдання, тести і т.д. Вивчивши представлені на курсі 

матеріали, Ви зможете створювати якісні дистанційні курси, використовуючи 

всі можливості програми Moolde. Припустимо, що Ви заповнили заявку, 

адміністратор створив новий курс і призначив Вас його розробником. Зайдіть 

на сайт, авторизуйтесь (введіть логін і пароль) і клікніть на найменуванні 

цього курсу. 

Наведемо зведення всіх іконок, які представляють різні інструменти 

редагування (таблиця 4.2): 

Таблиця 4.2 

Піктограми для редагування курсу в LMS Moodle 

Іконка Призначення Пояснення 

 

Вибір і додавання інформаційного ресурсу 

 

Вибір і додавання інтерактивного елемента 

 

Редагувати 
Кнопка переводить у режим редагування ресурсу 

або елемента курсу 

 

Допомога 
Кнопка викликає файл допомоги у спливаючому 

вікні 

 

Відкрити / Сховати 

Кнопки активують / дезактивують даний елемент 

або ресурс курсу. Одночасно ці кнопки вказують, 

чи видно даний об’єкт слухачам курсу. Для того, 

щоб закрити слухачам доступ до даного об’єкта, 

викладач повинен натиснути «відкрите око» 

 

Перемістити вправо  

перемістити вліво 

Кнопки «Перемістити вправо», «Перемістити 

вліво» дозволяють виконати «відбиття» даного 

об’єкта як елемент форматування 

 

Перемістити вгору  

Перемістити вниз 

Кнопки «Перемістити вгору», «Вниз» дозволяють 

виконати «відбиття» даного об’єкта як елемент 

форматування 

 

Перемістити 
Кнопка «Перемістити» дозволяє переносити даний 

об’єкт без копіювання в будь-який інший модуль 

 

Перемістити сюди 
Місце, куди переноситься об’єкт, позначається 

картинкою «Перемістити сюди» 

 

Видалити 

Дозволяє безповоротно (з’являється проміжне 

повідомлення про видалення з питанням: «Чи 

впевнені ви, що хочете видалити цей об'єкт?») 

видаляти даний об’єкт 

 

Поточний модуль 
Зображення «лампочка» показує, що даний 

електронний модуль є поточним 

 

Розгорнутий модуль 
Один прямокутник показує, що вся структура 

модулів курсу розгорнута 

 

Модулі згортаються 

Під час натискання на нього, модулі згортаються і 

з’являється здвоєний прямокутник. Відповідно, 

розгортання модулів здійснюється натисканням на 

це зображення 
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Почнемо свою роботу з налаштування основних параметрів курсу. У 

лівій колонці, в блоці «Управління», клікніть на посилання «Параметри». 

Завантажиться сторінка «Редагувати налаштування курсу». Розглянемо 

налаштування / установки курсу (таблиця 4.3). 

Таблиця 4.2 

Основні налаштування курсу в LMS Moodle 

Основні Блок містить основні установки курсу 

Повне ім'я 

Це найменування повинно бути зрозуміло студентам і, по можливості, 

описувати зміст курсу. Тобто, не пишіть фрази типу «Рішення задач». 

Точно визначайте предметну область 

Коротке ім'я Скорочене найменування курсу, що складається з одного або двох слів 

ID курсу Службове поле, заповнює адміністратор сайту 

Короткий опис 

Текст опису буде видно відвідувачам сайту під час перегляду списку 

курсів. Має характер звернення розробника курсу до потенційних 

студентів (зміст, реклама) 

Формат 

Селектор, який містить: 

- «Календар». Курс з тимчасовим розкладом, розбитий на кілька 

тижнів. 

- «Структура». Курс складається з кілька розділів, тем – без 

прив’язки до календаря. 

- «Спільнота (форум)». Курс містить один загальний форум для 

обговорень. 

Кількість 

тижнів / тем 

Кількість окремих секцій (тижнів) із яких складається курс. Якщо у 

ході розробки курсу буде не вистачати встановленого раніше значення 

– то можна буде потім його збільшити (або зменшити). 

Дата початку 

курсу 

Важливо, тільки якщо обраний формат «календар» – початок першого 

тижня навчання 

Відображення 

прихованих 

секцій 

У процесі розробки, деякі секції можна приховувати від студентів. У 

цьому випадку: 

- У нерозгорнутому вигляді. Студент не бачить зміст, але, за 

наявністю невеликої сірої області, розуміє, що секція існує. 

- Повністю невидимі. Студент не бачить секцію і не передбачає її 

наявність 

Новини 

Числовий селектор від 0 до 10. Якщо вибрати 0, то на курсі не буде 

форуму новин. Якщо будь-яке інше число – то форум новин буде 

створений і буде відображати вибране число останніх новин 

Показувати 

оцінки 

Викладач може виставляти оцінки, але чи хоче він їх показувати 

студентам? Варіанти: Так або Ні 

Показати звіт 

про дії 

Викладач завжди має звіт про діяльність студентив. Чи потрібно 

показувати звіт кожного студента? Варіанти: Так або Ні 

Максимальний 

розмір файлу 

Задається максимальний розмір файла, який студент може 

завантажити на сайт 

Це метакурс? 

Метакурс містить загальні навчальні матеріали, корисні для кількох 

інших курсів однієї предметної області. Студенти кількох курсів 

матимуть доступ до інформації, розташованої в порядку її об’єднання 

у метакурс 

Підписка 
Блок містить установки, які регламентують процес запису студентів на 

курс 
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Продовження таблиці 4.3 

Метод запису 

Метод запису студентів на курс. За замовчуванням, будь-який 

користувач, зареєстрований на сайті, має можливість самостійно 

записатися на обраний ним курс 

Роль за 

замовчуванням 

Селектор: «Сайт за замовчуванням (Студент)», «Non-editing teacher», 

«Студент», «Гість» 

Курс доступний 

для запису 

Визначає, чи можуть студенти самостійно записуватися на курс. 

Варіанти вибору: o Ні. Значить, викладач сам буде записувати 

студентів на курс. Так. Студенти можуть самостійно записатися на 

курс у будь-який час. Період. Студенти можуть записуватися, але в 

певний часовий період 

Початкова дата 

Якщо вибрано: Курс доступний для запису = Період, то тут можна 

вказати дату початку запису. Якщо дата не вказана, то записуватися 

можна в будь-який день, до дати кінця 

Кінцева дата 

Якщо вибрано: Курс доступний для запису = Період, то тут можна 

вказати дату кінця запису. Якщо дата не вказана, то записуватися 

можна в будь-який день, після дати початку 

Тривалість 

навчання 
Можна вибрати «необмежено» або вказати термін навчання в днях 

Повідомлення 

про закінчення 

навчання 

Надається можливість відправляти e-mail студентам, у зв’язку з 

закінченням навчання або реєстрації 

Сповіщати 
Повідомити студентам про майбутнє закінчення курсу. Варіанти: Так 

або Ні 

Сповіщати 

студентів 

Повідомити студентам про завершення реєстрації. Варіанти: Так або 

Ні 

Поріг За скільки днів до завершення посилати e-mail 

Групи 

Студенти, записані на курсі, можуть бути розділені на групи. І всі 

навчальні елементи курсу мають настройки для роботи в групах. У 

цьому блоці визначаються загально правила 

Груповий метод 

Варіанти: Ні груп. Окремі групи. Студенти кожної групи працюють 

самостійно і не знають про існування інших груп. Доступні групи. 

Студенти кожної групи працюють окремо, але бачать результати 

діяльності та інших груп 

Примусово 

Груповий метод визначає умову для всього курсу. Є два варіанти: o 

Так. На кожному навчальному елементі курсу буде застосований 

обраний груповий метод. Ні. Розробник може змінювати умови 

групового методу на різних навчальних елементах 

Доступність Блок визначає правила доступу (входу) студентів на курс 

Кодове слово 

Служить для обмеження доступу студентів. Якщо задано кодове 

слово, то студенти повинні будуть ввести його під час першого входу 

на курс 

Доступ для 

гостя 

Гість – це будь-який відвідувач сайту, який не пройшов авторизацію. 

Можна дозволити гостям заходити на курс і переглядати публічні 

матеріали. У будь-якому випадку, гість не може зробити будь-які дії, 

тобто, залишати повідомлення на форумі або виконувати завдання і 

т.д. Варіанти для вибору: Не допускати гостя. Допускати гостя без 

ключа. Допускати гостя, що має ключ 

Мова Блок визначає мову інтерфейсу програми 
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Зауваження. Налаштування курсу можна буде змінити потім, у міру 

його доопрацювання. 

4.6.2. Atutor 

Загальна інформація 

Програма ATutor (читається «Ейтьютор») розробляється та 

підтримується з 2001 року Greg Gay, Joel Kronenberg і Heidi Hazelton із 

Adaptive Technology Resource Centre, University of Toronto. Система ATutor 

поширюється на основі GNU General Public License (GPL), яка, зокрема, 

дозволяє вільно використовувати та змінювати програму. За прийнятою в 

програмах такого типу термінологією, ATutor відноситься до систем 

керування навчальним матеріалом LCMS (Learning Course Management 

System) та систем керування навчанням LMS (Learning Management System). 

Програма є зручною у користуванні та відрізняється від аналогів простим і 

ефективно структурованим інтерфейсом. Розглянуто програму ATutor версії 

2.0.3, яка є найновішою на момент написання даного посібника. 

Початок роботи 

Загальний вигляд вікна, яке Ви побачите при першому вході в систему, 

зображено на рис. 4.37. 

 
Рисунок 4.37 – Вікно тестового курсу LMS Moodle 

 

Зараз Ви перебуваєте на стартовій сторінці програми. Вона дозволяє 

увійти в систему, якщо Ви вже зареєстровані у ній, зареєструватися – якщо ні, 

а також допоможе, якщо Ви забули свій пароль. Інтерфейс ATutor є зручним і 

логічним, однак, його, крок за кроком, буде описано далі. 

Реєстрація 

Реєстрація профілю користувача системи ATutor починається шляхом 

натискання кнопки «Реєстрація» на стартовій сторінці системи. Після цього 
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відкриється сторінка для реєстрації нового профілю користувача системи 

(рис. 4.38). 

 
Рисунок 4.38 – Сторінка реєстрації профілю користувача 

 
Ваш новий профіль користувача у системі AТutor створений, але ще не 

активований, тому на даному етапі Ви ще не зможете зайти в систему. Що 

далі? Після реєстрації потрібно зайти в електронну скриньку, яку Ви 

вказували під час реєстрації (для цього скористайтеся браузером чи 

поштовим клієнтом), і прочитати листа, що надійшов із сервера 

дистанційного навчання. Якщо Ви погоджуєтесь із Правилами, то для 

активації профілю потрібно натиснути на посиланні, вказаному у листі. Після 

цього Ваш профіль буде активований і тепер Ви зможете увійти в систему 

через сторінку входу (рис. 4.39). 

 
Рисунок 4.39 – Підтвердження реєстрації 
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Отримання прав інструктора 

Користувачі, які працюють із системою ATutor, можуть мати два рівні 

прав доступу до її ресурсів: права студента та права інструктора 

(викладача/лектора). Після реєстрації та активації профілю користувач 

системи отримує права студента. Для отримання прав інструктора, які 

передбачають створення навчальних курсів та керування ними, потрібно:  

1. Увійти в систему, використовуючи ім’я для входу та пароль.  

2. Натиснути на закладці «Запит прав інструктора» розділу «Мої 

курси».  

3. Ввести короткий опис курсу, запланованого до створення, у полі, що 

з’явилося (рис. 4.40).  

4. Натиснути кнопку «Надіслати». 

 
Рисунок 4.40 –  Форма для запиту на отримання прав інструктора 

 

Лист із запитом на отримання прав інструктора буде відправлено 

адміністратору системи. Після перевірки Ви отримаєте права інструктора. 

Замість закладки «Запит прав інструктора» у розділі «Мої курси» з’явиться 

закладка з надписом «Створити новий курс». 

Створення курсу 

Курс має наступні властивості: 

1. Назва. Назва предмета відповідно до навчального плану чи робочої 

програми. 

2. Основна мова. Мова, яка буде встановилена для відображення 

елементів інтерфейсу. 

3. Характеристика. Стисла характеристика курсу. 

4. Спеціальності. Шифри і назви напрямів (спеціальностей), для яких 

призначено предмет. 
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5. Назва курсу в URL. Назва курсу в Інтернет-посиланні, за яким курс 

буде доступний (за замовчуванням присвоюється цифровий індетифікатор). 

6. Категорія. Оберіть із списку назву кафедри, за якою закріплена 

дисципліна. 

7. Експорт матеріалу. Дозволяє студентам завантажити матеріали 

курсу на свій комп’ютер і потім користуватися ними у форматі електронного 

підручника без виходу в Інтернет. Можливі наступні опції: 

- не доступний на жодній сторінці. Студентам не надаватимуться 

спеціальні інструменти, які полегшили б зберігання матеріалів курсу на їх 

комп’ютерах; 

- доступний тільки на сторінках верхнього рівня. Можна зберігати 

тільки розділи, з усіма підрозділами; 

- доступний на кожній сторінці. Студенти зможуть зберігати будь-які 

підрозділи чи сторінки курсу окремо, без урахування його загальної 

ієрархічної структури. 

8. Розсилання оголошень. Дає можливість розсилати оголошення, які 

публікуються в курсі, через систему RSS (Rich Site Summary). Увімкніть, 

якщо Ви плануєте регулярно публікувати в курсі важливі оголошення. 

9. Доступ. За рівнем доступу курси поділяються на: 

- Відкриті. Курси з цим рівнем доступу можуть переглядати усі 

користувачі системи незалежно від реєстрації у ній. При цьому входити в 

систему під своїм іменем чи записуватись на курс не обов’язково. 

- Захищені. Доступні лише для користувачів системи, які зареєстровані 

у ній. Входити в систему обов’язково, а записуватись на курс – ні. 

- Закриті. Доступні лише для зареєстрованих користувачів системи за 

умови підтвердження Вами їх права доступу до курсу. Входити в систему та 

записуватись на курс обов’язково. 

10. Дата публікації. Дозволяє встановити дату, починаючи з якої курс 

буде доступний/закритий для перегляду іншим користувачам. Це корисно, 

наприклад, якщо Ви готуєте курс на наступні семестри. 

11. Банер. Текст (лозунг чи крилата фраза) вгорі домашньої сторінки 

курсу. 

12. Початкове наповнення. Визначає, чи створювати одразу початкове 

наповнення курсу шаблоном чи з резервної копії іншого курсу. Використання 

шаблону дозволить Вам легше зорієнтуватися, куди і який матеріал 

розміщати. 

13. Поле для повідомлення про авторські права. Введене повідомлення 

буде розміщене внизу кожної сторінки матеріалу. 
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14. Значок. Вибір значка для візуальної ідентифікації курсу у списку 

«Мої курси». 

Усі ці властивості за потребою можна редагувати і після створення 

курсу. Для завершення необхідно натиснути кнопку «Зберегти». 

 

4.7. ПРОВЕДЕННЯ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ВЕБІНАРІВ 

 

4.7.1. Інструкція приєднання до вебінару на базі програми TeamViewer 

Вебінар (від анг. Webinar – Web Based Seminar) – семінар за допомогою 

мережі Інтернет у режимі реального часу та можливістю інтерактивної 

взаємодії керівника і слухачів. 

Відеоконференція (англ. videoconference або videoteleconference) – 

телекомунікаційна технологія, що забезпечує одночасну двосторонню 

передачу, обробку, перетворення та представлення інтерактивної інформації 

на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних 

засобів обчислювальної техніки. Відеоконференція – один із видів Groupware, 

програмного забезпечення для взаємодії між людьми, що спільно працюють 

над однією проблемою.  

Для участі у відеоконференції, Вам необхідно мати: 

1. Швидкісне під’єднання до мережі Інтернет. 

2. Встановлене програмне забезпечення TeamViewer. 

3. ID конференції: m..-… -… (буде повідомлений). 

4. Навушники, мікрофон. 

5. Веб-камеру (не обов’язково). 

Встановлення програмного забезпечення 

1. Скачати програму TeamViewer. 

2. Розпакувати архів. 

3. Встановити програму: 

- Запустити на виконання файл TeamViewer_Setup_ru.exe 

- Після запуску програми відкриється вікно, в якому потрібно вибрати 

в розділі «Як ви хочете використовувати TeamViewer?» опцію 

«Особисте/некомерційне використанння» (рис. 4.41). 

- Потрібно зачекати зовсім небагато часу для встановлення програми. 

- Після завершення установки на робочому столі вашого комп’ютера 

з’явиться ярлик встановленої програми TeamViewer. 

- А потім автоматично запуститься програма TeamViewer. 

Налаштовувати параметри не потрібно. 
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Рисунок 4.41 – Встановлення програми TeamViewer 

 

Приєднання до відеоконференції 

1. Підключіть комп’ютер до мережі Інтернет. 

2. У вікні запущеної програми TeamViewer виберіть вкладку 

«Конференція». В полі «ID-конференції» введіть m..-…-…, а в поле «Ваше 

ім’я» введіть своє справжнє прізвище, ім’я та район проживання, щоб Вас 

можна було ідентифікувати (рис. 4.42).  

 

Рисунок 4.42 – Приєднання до конференції в програмі TeamViewer 
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3. Обов’язково зазделегідь (наприклад, за день до проведення 

відеоконференції) перевірте роботу програми. Для цього введіть ID 

конференції. Якщо Ви це зробите не в час проведення відеоконференції, а 

раніше, то у Вас має з’явитися вікно з повідомленням про неможливість 

підключення. 

4. У день проведення відеоконференції, коли Ви введете ID 

конференції, у Вас з’явиться спеціальна панель. У ній виберіть піктограму 

«Чат», щоб мати можливість спілкуватися в мережі за допомогою текстових 

повідомлень. Виберіть піктограму «Голосовий зв’язок за ІР протоколом» і 

включіть мікрофон та налаштуйте силу звуку колонок/навушників. 

Піктограма «Відео» дозволяє підключити веб-камеру.  

4.7.2. Організація он-лайн конференції в Skype покроково 

Після запуску програми і авторизації потрібно буде вибрати 

зареєстрованих користувачів для участі в конференції. Всі контакти можна 

знайти в лівому вікні, а більш детальна інформація розташовується праворуч. 

Для того, щоб створити відеоконференцію в Skype, всі її учасники 

обов’язково повинні перебувати в мережі. Під час натискання на кнопку 

«Група», яка знаходиться під вікном контактів, з’явиться нове вікно. У нього 

необхідно лівою кнопкою миші «перетягнути» потрібних користувачів. 

Додати користувачів також можна шляхом натискання кнопки «Додати 

людей» і знайти в списку потрібні контакти. 

Розпочати відеоконференцію в Skype можна: 

- на комп’ютерах з ОС Windows; 

- на пристроях з Android; 

- на пристроях з iOS; 

- на комп’ютерах із Mac OS; 

- у Skype для веб. 

Приєднатися до відеоконференції можна на будь-якому пристрої. У 

конференції можуть брати участь щонайбільше 25 осіб (включно з Вами). 

Усім учасникам конференції знадобляться: 

- високошвидкісне підключення до Інтернету; 

- динаміки й мікрофон (у мобільних телефонах, планшетах і більшості 

ноутбуків вони вбудовані); 

- вбудована камера для відеовикликів (або веб-камера, якщо у вас 

настільний комп’ютер без вбудованої камери). 

Якщо у Вас не виходить створити конференцію або приєднатися до неї, 

перевірте, чи відповідає Ваша система чи пристрій необхідним вимогам. 
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Вимоги до створення сеансу відеозв’язку 

Сам процес створення відеоконференції в Skype легкий. У той же час 

він вимагає певних умов: 

- гарний, сучасний персональний комп’ютер; 

- швидкість Інтернету не менше 1 Мбіт/с. 

Для створення відеоконференції краще всього використовувати 

комп’ютер з великою швидкістю з’єднання і хорошими системними 

параметрами. Це допоможе уникнути перебоїв у з’єднанні, а процес 

спілкування зробити максимально комфортним. 

4.7.3. Організація вебінару на Youtube 

Блоги, соцмережі, форуми – це лише деякі канали просування Вашої 

персони або продажу товарів у Інтернеті. Але якщо Вам більше подобається 

працювати з аудиторією безпосередньо, то завжди можна організувати 

вебінар, розкажемо і покажемо як зробити це швидко, якісно і безкоштовно. 

Підготовка 

Підключіться до Google+, і вам буде надано доступ до всіх необхідних 

функцій. До того ж більше не потрібно турбуватися про кількість 

відвідувачів, набридливої реклами та витрат, особливо якщо Ви рідко 

проводите подібні заходи. Для початку я покажу Вам, як створювати, 

налаштовувати і проводити вебінари в Hangouts. 

Примітка. Для авторизації в Google+ вам потрібен акаунт в Google, а 

також у Google Apps, якщо хочете використовувати власний домен. Якщо у 

вас всього цього немає, то починати потрібно з реєстрації в Google. 

1. Створюємо вебінар на Google Hangouts 

Насамперед, потрібно створити Hangout on Air на своїй сторінці 

Google+. Для цього наведіть курсор на бічне меню, в якому потрібно вибрати 

Hangouts. 

Запустити Hangouts можна як з профілю, так і зі сторінки в Google+. На 

головній сторінці Hangouts ви побачите 3 вкладки: Стрічка. Прямий ефір і 

Відеозустрічі. Як у стрічці, так і у вкладці Прямий Ефір ви можете бачити 

синю кнопку, яка дозволить почати відеозустріч у прямому ефірі. Натисніть 

на неї, щоб почати створювати власний захід. 

Перед Вами відкриється біле вікно, в яке потрібно буде внести 

налаштування. Впишіть назву вебінару, опис, а також вкажіть, чи запускати 

трансляцію прямо зараз або відкласти її на якийсь термін. Якщо Ви хочете 

запланувати час проведення трансляції, не забудьте встановити правильний 

часовий пояс, дату і час, а також вказати тривалість. У самому кінці можна 

вказати, чи буде вебінар загальнодоступним або ж доступ буде обмежений 

конкретною аудиторією або вашими колами в G+. 
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Як закінчите налаштування, тисніть на зелену кнопку Поділитися. 

Примітка. Якщо це перша відеозустріч, то Google запросить від вас 

підтвердження вашого акаунта в Youtube. Це дозволить вам ділитися і 

завантажувати вебінар на канал в Youtube. Після запису відео його також 

можна редагувати і скачувати. 

2. Доповнюємо вебінар додатками і трейлером 

Розглядайте організацію вебінару як подію, яка повинна сподобатися і 

запам’ятатися Вашій аудиторії. Трансляцію можна коректувати за допомогою 

шаблонів подій або завантаживши відеоролик або фотозаставку, які можна 

переглядати ще до початку заходу. 

Далі рекомендовано Вам активувати 2 дуже важливих додатки, які 

повинні бути на кожній он-лайн-події: Q&A(Питання та відповіді) і Вітрина. 

- Додаток Q&A дозволяє глядачам задавати питання і всіляко 

взаємодіяти з Вами. Ви отримуєте запитання від людей, відповідаєте на них, і 

відзначаєте ті, на які дано відповідь. 

- Вітрина дозволяє Вам відправляти посилання на статті, сайти, 

продукти та інший он-лайн-контент. Якщо Ви щось продаєте, то це відмінна 

можливість перенаправити людей на безкоштовні ресурси, посадочні 

сторінки або надати їм необхідну інформацію. 

3. Запрошуємо глядачів на вебінар 

Трансляцію можна вбудувати в інші сайти за допомогою опції Embed 

(вбудоване відео). 

Як тільки будете задоволені сторінкою для свого вебінару, настав час 

запросити глядачів. Є три способи зробити це: 

1. Запрошувати людей вручну за допомогою функції «Запросити ще» 

(справа внизу сторінки). 

2. Поділитися прямим посиланням на сторінку Yuotube. 

3. Вбудувати трансляцію в запис або сторінку на Вашому сайті. 

Припустимо, що Ви виконали велику роботу, рекламуючи свій вебінар і 

запрошуючи людей. Як тільки набереться достатня кількість глядачів, можна 

буде готуватися до трансляції. 

4. Проведення вебінару 

Отже, тепер Ви готові провести вебінар і представити свої ідеї 

аудиторії. Щоб прямий ефір пройшов успішно, потрібно перевірити ще 

налаштування і працездатність всіх потрібних програм. 

Натисніть на синю кнопку Почати. Вона запустить нове вікно, в якому 

Ви можете змінювати налаштування трансляції в реальному часі. Google 

запропонує Вам запросити гостей на конференцію або на відеодзвінок (можна 
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запрошувати до 10 осіб). Якщо Ви хочете просто провести вебінар для своєї 

аудиторії, то цей етап можна пропустити. 

Щоб змінити стандартні установки або додати нові додатки, наведіть 

курсор миші на бічну панель з лівого боку, щоб переглянути доступні опції. 

Намагайтеся скоротити кількість відкритих вікон, щоб не заплутатися. 

5. Редагуємо і завантажуємо запис вебінару на Youtube 

Ви тільки що провели свій перший вебінар за допомогою Google+ 

Hangouts! Якщо вам хочеться поділитися записаним вебінаром з тими, хто не 

зміг бути присутнім, то пройдіть у Менеджер Відео у вашому Youtube-

акаунті, знайдіть там запис, і клацніть по кнопці Редагувати. Тут ви зможете 

додавати аудіодоріжки або анотації, а також записати субтитри. Редагувати 

відео можна за допомогою менеджера відео в Youtube. 

 

4.8. РОБОТА В СИСТЕМАХ EDMODO ТА NING 

 

4.8.1. Робота в системі Edmodo 

Edmodo – це освітній сайт, який представляє собою соціальну мережу 

на кшталт, Facebook, що дозволяє спілкуватися викладачам і студентам, 

об’єднавшись навколо процесу навчання. 

Для студентів: 

1. Зайдемо на головну сторінку https://www.edmodo.com. Та обираємо 

профіль «I'm a Student». 

 
Рисунок 4.43 – Головна сторінка платформи Edmodo 

 

2. Реєструємось на сайті. Вводимо групу, яку Вам призначив 

викладач (рис. 4.44). 

https://www.edmodo.com/
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Рисунок 4.44 – Реєстрація на платформі Edmodo 

 

3. Придумайте логін із латинських букв (більше 6). Якщо з’явиться 

напис Username taken (ім’я користувача прийнято) переходимо далі, якщо ні – 

змініть логін, такий вже існує. Придумайте пароль з латинських букв і цифр 

(більше 6). Електронну пошту вказувати не обов’язково. Вона необхідна для 

відновлення пароля і повідомлень (рис. 4.45). 

 
Рисунок 4.45 – Продовження реєстрації на платформі Edmodo 

 

4. Ваш профіль створено (рис. 4.46). 

 
Рисунок 4.46 – Вигдял системи після реєстрації 
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5. Ви можете приєднатися до інших груп (рис. 4.47). 

  
Рисунок 4.47 – Приєднання до інших груп 

 

Для викладачів: 

1. Зареєструйтесь на сайті. 

 
Рисунок 4.48 – Реєстрація для викладача на платформі Edmodo 

 

2. Обираємо навчальний заклад (рис. 4.49). 

 
Рисунок 4.49 – Вибір навчального закладу 

 

3. Ваш профіль створено (рис. 4.50). 
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Рисунок 4.50 – Створений профіль користувача на платформі Edmodo 

 

4. Створюємо групу (рис. 4.51). 

 
Рисунок 4.51 – Створення групи на платформі Edmodo 

 

5. Задаємо параметри групи (рис. 4.52). 

 
Рисунок 4.52 – Задання параметрів групи 

 

6. Роздаємо код групи студентам та за необхідності змінюємо 

параметри (рис. 4.53). 
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Рисунок 4.53 – Зміна параметрів групи на платформі Edmodo 

 

7. Edmodo надає послуги зберігання та обміну файлами. Ви можете 

створювати тематичні колекції і ділитися із студентами та колегами  

(рис. 4.54). 

 
Рисунок 4.54 – Створення колекції на платформі Edmodo 

 

8. У бібліотеку можна завантажувати файли різного формату та 

посилання (рис. 4.55). 

 
Рисунок 4.55 – Завантаження файлів у бібліотеку 
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9. Edmodo надає можливість створювати файли Microsoft Office прямо у 

Вашому обліковому записі (рис. 4.56). 

 
Рисунок 4.56 – Створення файлів Microsoft Office на платформі Edmodo 

 

4.8.2. Ning 

Ning – дозволяє будь-якому користувачеві створювати персоналізовані 

соціальні мережі, які можна використовувати як викладачам, так і студентам. 

1. Заходимо на головну сторінку (рис. 4.57). 

 
Рисунок 4.57 – Головна сторінка платформи Ning 

 

2. У розділі «WHAT IS NING?» ми можемо знайти такі розділи 

«Customer Stories» (Історії клієнтів), «Resources» (Ресурси), «Pricing» 

(Ціноутворення), «Blog» (Блог) (рис. 4.58). 
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Рисунок 4.58 – Розділ «WHAT IS NING?» 

 

3. Для того, щоб спробувати Ning безкоштовно натискаємо «Try Ning 

for FREE». 

4. Вибираємо оптимальний для нас план (рис. 4.59). 

 
Рисунок 4.59 – Вибір оптимального навчального плану 

 

5. Реєструємось на сайті (рис. 4.60). 
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Рисунок 4.60 – Реєстрація на платформі Edmodo 

 

6. Створюємо власний обліковий запис (4.61). 

 
Рисунок 4.61 – Вхід в обліковий запис Ning 

 

7. Для створення Вашої нової мережі введіть її назву, піддомен, потім 

визначте чи мережа буде закритою або відкритою для читання всіма. Далі 

опишіть мережу тегами і складіть короткий опис, виберіть мову і додайте 

аватар (рис. 4.62). 

 
Рисунок 4.62 – Мережа, створена на платформі Ning 
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Контрольні запитання 

1. Дайте рекомендації для створення ефективного електронного 

навчального курсу. 

2. Що Ви знаєте про пошук релевантної інформації в мережі Інтернет? 

3. Охарактеризуйте системи керування навчальними завданнями Trello і 

Asana. 

4. Наведіть приклади застосування гейміфікації для навчання. 

5. Які платформи для вивчення програмування, де застосовується 

гейміфікація Вам відомі? 

6. Розкажіть про MOOC-системи Prometheus та Coursera. 

7. Яка платформа проводить он-лайн навчання тільки із використанням 

відеолекцій? 

8. Дайте характеритику LMS Moodle та Atutor. 

9. Поясність відмінність між відеоконференцією та вебінаром. Наведіть 

приклади систем для проведення відеоконференцій та вебінарів. 

10. Що Вам відомо про соціальні мережі навчального призначення? 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Канали та інструменти, що застосовуються для зберігання, передачі і 

подання певного набору даних: 

а) Інтернет; 

б) медіа; 

в) web; 

г) www. 

2. Проектування, організація та проведення занять із забезпеченням 

багатоканальності сприйняття відомостей суб’єктами навчання в 

інтерактивному режимі за рахунок використання мультимедійних 

комп’ютерних апаратно-програмних і мультимедійних навчальних 

програмних засобів: 

а) медіа-технології; 

б) Інтернет; 

в) web; 

г) www. 

3. Медіа-технології поділяють на такі типи: 

а) ранні, середні, пізні; 

б) електричні, цифрові; 

в) ранні, друковані, електричні, мас-медіа, цифрові; 

г) друковані, мас-медіа, цифрові. 

4. Курс, який передбачає велику кількість учасників і відкритий доступ через 

Інтернет: 

а) PLE; 

б) MOOC; 

в) PLN; 

г) LMS. 

5. Науковий напрям, що описує як технічно зробити передачу даних у 

соціумі, охоплюючи різні способи подання даних: 

а) мультимедіа; 

б) медіа-технології; 

в) кібернетика; 

г) Інтернет-технології. 

6. Система застосування ігрового мислення і ігрової механіки в контексті гри, 

щоб зацікавити користувачів і паралельно вирішувати поставлені завдання: 

а) мультимедіа; 

б) медіа-технології; 

в) ігрофікація; 
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г) e-learning. 

7. Надбудова над сучасною Всесвітньою павутиною, яка покликана зробити 

інформацію, що розміщена в мережі, зрозумілішою для комп’ютерів: 

а) web 2.0; 

б) pln; 

в) ігрофікація; 

г) семантична павутина. 

8. Навчання, яке ґрунтується на соціальних контактах описує теорія: 

а) соціалізації; 

б) адапивності; 

в) e-learning; 

г) коннективізму. 

9. Програмний продукт або сайт, що використовується для планування, 

здійснення та оцінки конкретного навчального процесу: 

а) LMS; 

б) MOOC; 

в) framework; 

г) html. 

10. Інструменти, співтовариства і служби, на яких ґрунтуються індивідуальні 

освітні платформи, призначені для використання студентами, яким надається 

самостійне керування власним навчанням і самостійна постановка 

навчальних цілей: 

а) система керування навчальним процесом; 

б) індивідуальне навчальне середовище; 

в) коннективізм; 

г) індивідуальна навчальна мережа. 

11. Оберіть, із запропонованих, соціальну мережу навчального призначення: 

а) Facebook; 

б) Google+; 

в) Edmodo; 

г) LinkedIn. 

12. В Edmodo побудова навчальної системи ґрунтується на: 

а) групах; 

б) контактах; 

в) зв’язках; 

г) знанні програмування. 

13. Оберіть із поданих нижче систему керування навчальним процесом: 

а) open cart; 

б) facebook; 
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в) edmodo; 

г) moodle. 

14. В LMS Moodle побудова навчальної системи ґрунтується на: 

а) створенні курсів; 

б) створенні контактів; 

в) створенні зв’язків; 

г) створенні груп. 

15. Програмний продукт для проведення вебінарів: 

а) Adobe Captivate; 

б) Cisco WebEx; 

в) Xen Citrix; 

г) Microsoft SharePoint. 

16. Оберіть із поданих нижче систему, яка дозволяє зберігати, а також 

зберігати відеозаписи: 

а) Adobe Captivate; 

б) Cisco WebEx; 

в) Xen Citrix; 

г) YouTube. 

17. Програмний засіб, що дозволяє записувати відео із робочого столу ПК: 

а) Adobe Captivate; 

б) Cisco WebEx; 

в) Сamtasia Studio; 

г) YouTube. 

18. Програмний засіб, для створення навчальних комп’ютерних тренажерів: 

а) Adobe Captivate; 

б) Question Writer; 

в) Cisco WebEx; 

г) Сamtasia Studio. 

19. Оберіть групу програм, які застосовують для створення електронних 

навчальних комплексів: 

а) Adobe Captivate, Question Writer, Camtasia Studio; 

б) Adobe Photoshop, Question Writer, Camtasia Studio; 

в) Cisco WebEx, Adobe Photoshop, Question Writer, Camtasia Studio; 

г) Moodle, Edmodo; Camtasia Studio, Adobe Captivate. 

20. Для додання функцінальних можливостей у систему Edmodo потрібно: 

а) звернутися до адміністратора; 

б) створити необхідний модуль; 

в) така можливість відсутня; 

г) встановити необхідні додатки. 
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