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Модель освіти-2030 спирається на 5 принципів: 

Online First, Customization, Learning by Doing, Community, Life Long Learning.

• Принцип 1: Online First – діджиталізація
Інститут не зможе сховати застарілу інформацію та неактуальних викладачів за фасадом багаторічних програм.

Діджитал прозорий і всі недоліки стають публічними. Це не означає заміну оффлайна онлайном.

• Принцип 2: Customization – фокус на особистість
Вибір професії більше не буде драматичним моментом всього життя. Це буде гіпотеза, яку необхідноперевірити.

Якщо справа не підходить, людина буде легко змінювати маршрут корекція траекторії стане нормою. 

• Принцип 3: Learning by Doing – практичність
Лекційні матеріали будуть винесені на самостійне пропрацювання Викладач – це більше не людина, що читає

рік за роком однакові лекції за кафедрою. Це наставник, який, допомагає студенту розібратись в складному 
матеріалі, направляє розвиток свого учня.

• Принцип 4: Community – середовище
Це середовище, в якому зібрані всі умови для розвитку людини – навчальні програми та курси, спільнота, доступ

до однодумців і цікавих людей, кар'єрні можливості, сервіси підтримки ментального здоров'я, пошуку роботи і
проектів, цифрові бібліотеки, акселераційні програми та персональні ментори.

• Принцип 5: Life Long Learning – безперевність
Освіта більше не обмежується 4 роками університету. Це робота над собою протягом життя – Life Long Learning. 

І все це можливо зробити через цифрові сервіси на телефоні або віртуальній реальності

За матеріалами https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/26/245999/

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/26/245999/


Адреса освітнього порталу: 

https://profosvita.org/



Мета Е-середовища:
Створення досконалого, 

спрямованого на апробацію, 
цифрового ресурсу науково-

педагогічного працівника 

БІНПО



Е-середовище як система керування 

освітнім процесом



Принцип 4: Community –

середовище

Навчальна платформа

Допоміжні ресурси для збереження навчальної 
інформації

Для аудіо та 
відеофрагментів

Для презентацій Для документів



Е-середовище 
https://profosvita.org/

LMS+

Хмарні технології зберігають дані й надають 
код впровадження для використання його в 

Е-середовищі



https://profosvita.org/



Аренда місця в Data-центрі та  

послуга розміщення сервера



Найбіль вражаючі світові
Data-центри



Дата-центр euNetworks. Амстердам, 

Нідерланди







ВЕБ-ресурси









Цифрове робоче місце 
викладача







Формати розміщення 

навчального контенту 



1. Курс має включати  електронні 

уроки з рефлексією між  блоками 

навчального матеріалу



2. Супроводження 

розробки курсів 

презентаціями



3. Супроводження подання навчального 

матеріалу візуальними зображеннями



4. Супроводження навчального матеріалу 
аудіовізуальними матеріалами



Загальний вигляд подання відеоконтенту у 

Е-середовищі за допомогою YouTube



Тож як правильно?



Додати діяльність або ресурс



Приклад цифрового 
навчального контенту!



5. Тестування



6. Завдання



7.Робота з комунікаціями у курсі



8. Апробація курсу з метою аналізу його 
ефективності 





Перевірка завдань











КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

БІНПО
Розділ IV. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Для забезпечення цифровізації Інституту необхідно:

1) Впровадження в БІНПО багатофункціонального 
цифрового освітнього середовища як єдиної платформи 
забезпечення навчально-методичної та навчально-
організаційної діяльності за всіма формами і напрямами 
навчання дозволить:

• - сприяти реалізації місії БІНПО щодо широкої доступності 
до одержання якісної цифрової освіти у закладах 
професійної освіти.;

• - запропонувати організацію навчального процесу за 
денною, заочною, змішаною, дуальною формами 
навчання для здобувачів профтех освіти,фахової 
передвищої, вищої, аспірантів, слухачів системи 
підвищення кваліфікації за сучасними цифровими 
освітніми технологіями європейських стандартів;



Дякую за увагу!


