
- LMS «Профосвіта»

- хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365

- консалтинговий центр БІНПО

- персональні веб-ресурси викладачів

- цифрові освітні курси та програмно-методичні 

комплекси.

У БІНПО створено єдину освітньо-цифрову екосистему, яка 

передбачає використання цифрових та інтерактивних технологій у 

віртуальному просторі.

Єдина освітньо-цифрова екосистема БІНПО включає: 

«Про особливості організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання в мовах карантинних обмежень

у 2021/2022 навчальному році»



Платформа «ПРОФОСВІТА» має відкритий 

контент і практично безмежні можливості широкого 

охоплення всіх категорій замовників освітніх послуг. 

Запропонована структура забезпечує опанування 

теоретичних і практичних аспектів навчальних 

курсів здобувачів освіти різних напрямів та 

спеціальностей. 

Для здобувачів вищої освіти на даній освітній

платформі відкрито вебресурси, а також здійснено

їхнє наповнення професорсько-викладацьким складом

БІНПО, який забезпечував освітній процес. Для

кожної групи здобувачів освіти створено веб-ресурс

«Організаційні питання», де розміщено розклади,

список студентів групи, методичні матеріали для

допомоги здобувачам вищої освіти, студентський

форум, анкети для здобувачів освіти.



Хмарне середовище Microsoft Teams дозволяє учасникам робочої групи:

 проводити аудіо- та відеоконференції;

 створювати миттєво або планувати заздалегідь у календарі онлайн-наради, а 

потім перемикатися між вікнами групового чату й відеоконференцїї одним 

натисканням;

 ділитися повідомленнями, файлами, посиланнями зі своєю командою, 

надсилаючи їх у груповому чаті;

 публікувати в рамках робочого простору групи новин та загальні документи;

 вести планування спільної діяльності учасників команди;

 ефективно використовувати всю різноманітність функцій і можливостей Office

365;

 підключати додаткові онлайн-сервіси Microsoft.

БІНПО зареєстровано на платформі MS Office 365 та 

надано 500 000 безкоштовних ліцензій для викладачів і 

1 000 000 - для здобувачів освіти.

Microsoft Teams – центр командної роботи в Office 365 від Microsoft ,

що включає користувачів, вміст та інструменти, необхідні для

ефективнішої співпраці.



У робочому просторі Microsoft Teams для слухачів відкрито  веб-ресурси. 

Для кожної групи слухачів адміністратором у  вкладці Файли розміщено 
папку Навчальні матеріали, яка  представлена наступними розділами:

 інструктивно-методичні матеріали, які включають інформацію по роботі на 
платформі, по оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, 
контактної інформації тьютора та викладачів груп, розклади занять груп, тематику 
випускних робіт за напрямами кафедр Інституту, графіків освітнього процесу, етапів 
проходження курсів тощо;

 навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається викладачами груп 
згідно з розкладами, містить матеріали для самостійного опрацювання слухачами, 
питання для самоконтролю, анкети для слухачів груп, додаткові матеріали за 
тематикою тощо);

 елементи зворотного зв’язку (тематичні форуми, тести самоконтролю слухачів тощо).



На платформі MS Office 365 надається 

можливість спільної роботи з документами та 

мультимедійним контентом



Створено новий сайт БІНПО 

(http://binpo.com.ua), який повністю відповідає 

сучасним вимогам, як до контенту (представлено 

загальну нормативну базу Інституту, інформацію 

для ключових стейкголдерів, здобувачів освіти, 

інформацію про освітні кластери кафедр і 

структурних підрозділів інституту тощо), так і до 

інтерфейсу користувача (зручна навігація, 

динамічність, елементи зворотного зв’язку тощо).

Також створено власний 

Youtube-канал як для 

проведення наукових та 

освітніх заходів онлайн, так і 

збереження трансляції для 

можливості подальшого 

перегляду.


