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Підбір професійної команди, організація роботи методистів та 
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ХНУ НЦ ЗДО  
ЗАВЖДИ  НА БЛАГО  

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

ЗАВЖД И  НА БЛ АГ О  

Microsoft Solutions Framework - 

це сучасна технологія, за якою живе система.  

Забезпечення життєвого циклу інформаційної системи, її 

розвиток і супровід – надзвичайно гострі питання. Ми 

вирішуємо цю проблему за допомогою кращої світової 

технології, ігноруючи такі популярні у наш час «поради» 

фахівців – «винахідників» безкоштовних «найкращих» 

рішень. Орієнтація на лідерів - наш принцип. 

 

Все, що ми створюємо - це не просто "вдалі знахідки". 

Робота ведеться в рамках фундаментальних досліджень і 

практики використання  математичної моделі єдиного 

інформаційного простору. 

 

• Одиниця інформації у нас - не біт, а мем. 

• Кожна одиниця інформації має унікальну адресу 

(код) в інформаційному просторі, схожий на 

геометричну координату. 

• Інформація у нас обробляється не лінгвістичними, 

а математичними методами. 

дистанційне 
навчання 

Потрібне освітнє інформаційне середовище? 

1) можна взяти готове професійне рішення у Microsoft або 

"безкоштовне" - у невідомо яких розробників; 

2) можна на основі доступних додатків скомпонувати 

оптимальне  для своїх цілей рішення. 

3) якщо ж ви  - університет, то інформаційне середовище 

вас - це, у першу чергу, полігон відпрацювання найновіших 

технологій в освіті: 

• Системи публікацій. 

• Інтерактивних посібників. 

• Варіативного навчання. 

• Керування навчальними процесами. 

• Забезпечення життєвого циклу проекту. 



 

ми  готуємо  для студента строго індив ідуальний  набір як навчального  матеріалу ,  

так и тестових задач  -  вони ніколи  не повторюються.  

ми  поставляємо  матеріал и тести  на будь -яких нос іях и в  будь -якому  середовищі  

передачі  і нформаці ї  -  в ід  паперових  публікац ій  и CD -диск ів ,  до W eb 2.0  

СИСТЕМА ПУБЛІКАЦІЙ - 

КЛАСИЧНА! 

• АВТОР ГОТОВИТЬ МАТЕРІАЛ. 

• РЕДАКЦІЯ РЕДАГУЄ. 

• ВИДАВНИЦТВО ВИДАЄ. 

• ПОШИРЮЄМО ВИДАННЯ. 

• ЗАМОВНИК - ОДЕРЖУЄ. 

 

НІЯКОГО "САМІЗДАТУ"  

І "САМОПУБЛІКАЦІЙ" -  

НІЯКОЇ КУСТАРЩИНИ! 

Перше, що ми робимо з авторським матеріалом, це відділяємо інформацію від носія 
ЩО  ДОЗВОЛЯЄ У ПОДАЛЬШОМУ РОБИТИ ПУБЛІКАЦІ Ї  У  БУДЬ -ЯКОМУ  СЕРЕДОВИЩІ ,  НА БУДЬ -ЯКОМУ  НОСІ Ї ,  У  БУДЬ -ЯКІЙ КОМПЛЕКТАЦ І Ї  

Кожен замовник у нас одержує саме те, що йому потрібно. Адресна, персональна  

дистрибуція навчального матеріалу допомагає вирішити проблему 

несанкціонованого копіювання - нікому  

не потрібен чужий контент, у кожного 

свій - унікальний. 

 
На сьогодні у нас у базі знань - понад 1340 навчальних курсів і понад 5024 тестів, що містять 

459 тисяч питань и 30 тисяч малюнків. Весь же матеріал, це майже гігабайт тексту, понад 150 

тисяч малюнків, у тому числі і понад 300 професійно підготовлених відео фрагментів и понад 

1000 аудіо файлів. 

основа інтерактивних посібників - 
           модель "ситуація-розв’язок" 

ІНТЕРАКТИВНІ  

ПОСІБНИКИ  

Універсальна модель надання навчального 

контенту, що об’єднує в собі викладення 

матеріалу, тести, лабораторні роботи - це 

модель "ситуація – розв’язок". Крім всього 

іншого ця модель дозволяє одержати 

імітацію живого спілкування викладача і 

студента (учня), коли інформація подається 

в об’ємах и формах, найбільш адаптованих 

до кожного конкретного випадку.  

Тепер підручник - це інтерактивна розповідь, 

максимально насичена мультимедійними 

можливостями. 

ВАРІАТИВНЕ  

НАВЧАННЯ  

Від формування індивідуальних планів 

навчання і витримування індивідуального 

темпу та траєкторії навчання і засвоєння 

матеріалу, до особистісного підходу при 

організації спілкування викладача і 

студента - тільки індивідуальний підхід. 

Організація роботи, коли кожен студент 

має свій план і свій темп навчання - це 

складна задача подібна винаходу «анти 

конвеєру», але який при будь-яких умовах 

гарантує досягнення кінцевого результату.  

ВСІ  ПРОЦЕСИ  -   

ТІЛЬКИ  ЧЕРЕЗ КОМП’ЮТЕР  

Паперові документи тільки супроводжують 

електронні процеси, що є первинними - це 

дозволяє контролювати все, від подачі заяви 

абітурієнтом, до темпу натискання клавіш при 

здачі тестів. 

 

ТОТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ  

Хто і коли, з точністю до секунди, що робив і з 

яким результатом. Темп виконання 

контрольних робіт і статистика навантаження 

викладачів - це і багато іншого видається у 

вигляді звітів і графіків. 

 

ДОБРОЗИЧЛИВА СИСТЕМА  

З кожним роком, і навіть з кожним днем, на 

основі практичного досвіду, ми творимо нашу 

систему більш простою і зрозумілішою в 

експлуатації. Нові функції не перевантажують 

інтерфейс, а роблять його зручним у роботі і 

зрозумілим. 


