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представляется, что введение курсов медиаобразования в учебные планы обра
зовательных учреждений должно быть обязательным, так как уровень развития 
каждого человека в отдельности и прогресс российского общества в целом се
годня определяются умением получать жизненно важную информацию, анали
зировать ее и использовать в своих интересах.
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАМПУС  
ЯК OCBITHC СЕРЕДОВИЩ Е

Автор аналЪуе основт складники кампусу як ефективного освтнього середо- 
вища, видтяе та характеризуе його наповнення.

Электронный кампус как образовательная среда
Автор анализирует основные составляющие кампуса как эффективной обра

зовательной среды, выделяет и характеризует его составляющие.

Electronic campus as a learning environment
The author identifies the basic components o f the campus as an effective educational 

environment, analyzes its content.

У сучасному освПньому середовипц вщбуваються докоршш та незво- 
poTHi змши, покликаш як глобал1защею сощуму, так i активним розвитком ш- 
формацшних технолопй. 3 огляду на р1вень розвитку сучасних iнфopмaцiйниx 
технологш, можливосП реал1зацп педагопчних прийом1в, ращонал1зацп про-
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цесу навчання, ведуться постшш пошуки засоб1в та способ1в удосконалення 
освггнього процесу. Перннсть у цих процесах належить провщним навчальним 
закладам св1ту та Украши, серед яких НТУУ «ЮН». Опинившись перед викли- 
ком часу науковщ ВНЗ прийшли до необхвдност1 створення едино!' шфор- 
мацшно! бази, яка б акумулювала знания, досвщ викладацького складу шститу- 
ту, проте водночас ще й була б д1евим менеджером у викладацькому процесг 
Так виникла щея створення шформацшно-освггнього середовища, в якому мог
ли б розм1щувати сво'1 науковц навчально-методичш розробки викладачц а та- 
кож вести шформування та живий д1алог з{ студентами. Спочатку була щея за- 
мовити програмний продукт у свггових лщер1в 1Т-технологш, проте, будучи 
обмеженими у фшансових можливостях, науковщ насмшились вир1тттити цю 
проблему самотужки -  з 2011 р. запрацювала система «Електронний кампус».

Питаниями використання електронних засоб1в у навчальному процес1 
займаються як вггчизняш, так 1 заруб1жш науковщ, зокрема: Ю. Древе, В. Буль, 
К. Бугайчук, О. Корбут, С. Сисоева, В. Чорноус, О. Алексеев та ш. [1; 2; 4; 5]. 
Проте багато моменив залишаються дос1 невивченими.

У статт1 ми розглядатимемо нове електронне явище в осв1тньому процес1, 
фактично електронний продукт, де акумулюеться 1нформац1я навчального та 
учбового характеру, введемо його умовну назву -  «електронне осв1тне середо- 
вище» (дал1 -  ЕОС).

Пщ ЕОС розум1тимемо електронний продукт, поеййно оновлюваного ха
рактеру, в якому збер1гаеться наукова та навчально-методична шформащя, 
зд1йснюеться обл1к д1яльност1 викладацького складу та студенпв, 1снуе мож- 
ливють д1алогу м1ж викладачами та студентами.

Електронний кампус створено за аналопею до сайта. Маемо Головну 
сторшку, на яюй розм1щено панель з основним рубрикатором. Зокрема юнують 
рубрики оргашзацшного характеру: М1й профшь, Щоденник, Контакта, 
Довщка, Форум, Дошка оголошень, Пов1домлення, Розклад, Терм1ни, Журнали, 
Графши. На особливу увагу заслуговують рубрики, що передбачаються зво- 
ротн1й зв'язок з1 студентами та загалом користувачами: Дошка оголошень та 
Форум, що евщчить про те, що Електронний кампус е не лише шформацшною, 
а й комун1кац!йною системою, яка мае на мет1 сприяти налагодженню ко- 
мун1кац1'1 м1ж основними учасниками навчального процесу -  викладачем та 
студентами, тому цю частину рубрик можна умовно назвати комушкацшною. 
Наступну частину рубрик можна умовно об’еднати п1д назвою навчально- 
методичнок РП (робоч1 плани), РНП (робоч1 навчальн1 плани), Методичне за- 
безпечення, Поточний контроль, Навантаження НПП, Списки, Файли. На особ
ливу увагу тут заслуговуе рубрика Методичне забезпечення, яка наповнюеться 
кожним викладачем особисто 1 фактично замшюе тонни паперу, як1 збер1гались
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до цього на кожнш окремш кафедри Зокрема, до не!' входять Taxi навчально- 
методичш складники, яю можна класифшувати за дидактичною метою:

• Конспекти лекцш;
• Методичш рекомендаци до курсових робгг;
• Методичш рекомендаци до практичних занять та СРС;
• Навчальш програми дисциплш;
• Робоч1 навчальш програми кредитних модул1в;
• Навчальш поЫбники, шдручники, монографп, CTarri;
• Перелш питань/завдань до МКР (модульних контрольних робгг);
• Перелш питань/завдань до ДКР (домашшх контрольних робгг);
• Перелш питань/завдань до КР (курсових робгг).
Подана шформац1я якнайповшше представляе дисцишпну, яка викла- 

даеться, бшыне того -  дозволяе отримати методичш рекомендащ!' до i'i опа- 
нування.

Ефективною вважаемо рубрику Поточний контроль, яка ведеться викла- 
дачем i дозволяе студенту та методисту тримати руку на пульЫ та бути в Kypci 
поточного оцшювання кожного студента. До щ а  рубрики входять складники: 
Журнал, План заход1в, Зовшшш матер1али, Внутршш матер1али. У Внутрпттшх 
матер1алах розмщено Методичне забезпечення дисциплши, доступ до якого 
мають студента для ефективного опанування курсом. Плашка Журнал мае 
по1менний список студенпв, з яким корелюеться План заход1в, що дае мож- 
ливють побачити, якого числа на якому занята був присутнш студент та яку 
оцшку отримав. Варто акцентувати, що рубрикатор План заход1в дуже розлогий 
i включае оцшювання за реферата, практичш, семшарсью, лабораторш заняття, 
комп’ютерний практикум, домашш контрольш робота, модульш контрольш 
робота, тематичш, ректорсью контрольш робота, тести, шдивщуальш заняття, 
колокв1ум, атестацно, залш, екзамен. Важливим е той момент, що юлыасть 
бал1в сумуеться автоматично, що значно спрощуе роботу викладача, якому по- 
тр1бно лише скрупульозно вносити даш, а система сама видасть загальний ре
зультат. Водночас, це покладае додаткову вщповщальшсть як на самого сту
дента, так i на викладача, оскшьки вимагае систематично'! робота й унеможлив- 
люе позитивний високий результат за умови халатного ставлення студента до 
навчання та постшних пропусюв, адже система абсолютно прозора та доступна 
й одразу видно, скшьки бал1в i коли набрав окремий студент.

Отже, можемо констатувати, що ЕОР -  нове зручне осв1тне середовище, 
де акумулюються як наукова, так i навчально-методична шформащя, що е у 
вшьному постшному доступ! для користувач1в -  студенив, викладач1в, мето- 
диспв, адмшктрацп. Введения такого ресурсу спрощуе доступ до ще! шфор- 
маци, економить час, створюе можливють дистанцшного навчання та ко-
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мушкацй', робить процес навчання прозорим та доступним у будь-який момент 
та у будь-якш точщ ввддалення, де е штернет. Водночас ЕОР мають риси, при- 
таманш услм електронними ресурсами, тому повинш вщповщати вимогам, що 
висуваються до них: зручшсть, рацюнальнють, адаптовувашсть, штерактив- 
шсть, мультимедшшсть, вщповщнють. I н ар ен т  таке своерщне явище, як ЕОР 
мусить ввдповвдати вимогам, притаманним лише для нього: р1знор1внев1сть, 
збалансовашсть, достатшсть, простота у користуванш, що слугують комфорт
ному усшшному навчанню.
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СПОРТИВНЫ Е ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
-

АСПЕКТЕ

Описываются функции спортивных передач российского телевидения, кото
рые обладают широкими возможностями педагогического воздействия на детей и 
подростков. Педагогический потенциал спортивных телепередач состоит в реали
зации воспитательной и развивающей функций, а также гуманизации общения и 
снятии эмоционального напряжения. Делается вывод о том, что использование
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