
«ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» 



ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Портал  дистанційного  навчання 
та   підвищення   кваліфікації  –   це 
унікальна    система,    яка    надає 
можливість  слухачам  підвищувати 
свій  рівень  знань  без  відриву  від 
виконання інших обов’язків. 

чому   зручна   у   використанні,   та 
може бути підлаштована під будь- 
який  навчальний  процес.  Доступ 
до  порталу  здійснюється  за 

та допомогою  персонального 
планшетного комп’ютерів. 

Система 
дистанційного 
навчання 

Бібліотека База знань Розклад 

Повідомлення Нормативні 
документи 

Довідка 

Система має інтуїтивно 
Структура Викладачі Форум зрозумілий інтерфейс, завдяки 



МОДУЛІ СИСТЕМИ 

ДОВІДКОВІ 
МОДУЛІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ 
МОДУЛІ 

КОМУНІКАЦІЙНІ 
МОДУЛІ 

ФОРУМ ПОВІДОМЛЕННЯ 

СТРУКТУРА 

ВИКЛАДАЧІ 

ДОВІДКА НОРМАТИВНІ 
ДОКУМЕНТИ 

РОЗКЛАД 

БІБЛІОТЕКА 

БАЗА ЗНАНЬ 

ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

СИСТЕМА 
ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

ВЕБІНАРИ 



НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 
Створення навчальних тем з 
додаванням мультимедійних 
матеріалів (аудіо-, відеофайлів 
та презентацій), створення 
проміжних тестів 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
Об'єднання навчальних 
матералів в програми з 
додаванням початкового 
та кінцевих тестувань 

ПОТОКИ ТА ГРУПИ 
Об'єднання слухачів в потоки, 
розподіл на групи та контроль 
реєстрацій в програмі 

СТАТИСТИКА 
Відображення статистичної 
інформації щодо результатів 
навчання 

МОДУЛІ СИСТЕМИ 

ГОЛОВНИЙ МОДУЛЬ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

СЛУХАЧІ 
Керування користувачами 
системи, які мають роль слухача 

СТРІЧКА НОВИН 
Відображення всіх останніх 
дій та змін в системі 

НАЛАШТУВАННЯ 
Можливість зміни прохідного 
балу, керування листами, що 
надсилаються системою, та інше 



МОДУЛІ СИСТЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДУЛІ 
	  
	  
	  
	  

РОЗКЛАД 
	  

Відповідає за інформування про поточний 
розклад навчальної програми, а також про 
місце та час проведення іспитів 

	  

	  
	  
	  
	  

БІБЛІОТЕКА 
	  

Електронна бібліотека навчального закладу 
в структурованому вигляді з багаторівневою 
структурою та інтелектуальною системою 
пошуку матеріалів 

	  
	  
	  
	  

БАЗА ЗНАНЬ 
	  

Структуроване зберігання файлів 
користувачів для їх подальшого 
використанняв навчальному процесі 



МОДУЛІ СИСТЕМИ 

ДОВІДКОВІ МОДУЛІ 
	  
	  
	  

СТРУКТУРА 
	  

Відображає структуру навчального 
закладукерівництво, кафедри відділи 
та співробітників 

	  
	  

ДОВІДКА 
	  

Довідкова інформація, що описує 
Можливості системи, роботу з її модулями 
та розділами 

	  
	  

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
	  

Документи, що регулюють дистанційне 
навчання 

	  
	  
	  

ВИКЛАДАЧІ 
	  

Інформаційні та контактні дані про 
педагогічний склад 



МОДУЛІ СИСТЕМИ 

КОМУНІКАЦІЙНІ МОДУЛІ 

ФОРУМ 
	  

Використовується для забезпечення 
колективного процесу спілкування 
стосовно навчального матеріалу або 
організаційних питань 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
	  
Дозволяє обмінюватися приватними 
повідомленнями, користуватися 
інструментами форматування тексту 
та прикріпляти файли 

ВЕБІНАРИ 
	  
Дозволяє проводити онлайн-лекції 
та зустрічі для необмеженої 
кількості людей незалежно від 
місця їх перебування 



ВЕБІНАРИ 

ОДНИМ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ МОДУЛІВ СИСТЕМИ Є ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБІНАРІВ. 

Вебінар – це онлайн-формат проведення зустрічей 
для необмеженої кількості людей і незалежно від 
місця їх перебування. Це відео-комунікація в 
режимі реального часу, що вимагає від учасників 
тільки доступу в інтернет. 
 
Інтегрований модуль вебінарів є важливою 
конкурентною перевагою Scientia, розширюючи 
можливості та сфери використання системи. У 
форматі вебінару можна проводити будь-які типи 
зустрічей: лекції, семінари, тренінги, конференції, 
ділові зустрічі тощо. 
 

Використання вебінарів для освітніх цілей 
дозволяє проводити онлайн-лекції викладачів з-
за кордону; проходити курси підвищення 
к вал іф і к ац і ї без в і дриву в і д роботи ; 
продовжувати навчання у випадках вимушеного 
закриття школи. 
 
Поза сферою освіти вебінари використовуються 
для організації ділових зустрічей, переговорів, 
конференцій. За допомогою модуля вебінарів 
можна оперативно та без додаткових витрат 
організувати зустріч між декількома компаніями.  
 
 
 



ВЕБІНАРИ 

ОСОБЛИВОСТІ МОДУЛЯ ВЕБІНАРІВ У SCIENTIA: 

•  написаний мовою HTML5 
•  має інтерактивну дошку для відображення PDF, 
PPT файлів, зображень, відео 
•  дозволяє розміщувати файли для 
завантаження учасниками 
•  дає можливість транслювати будь-кого з 
учасників 
•  надає учасникам доступ до спільного чату 

•  зберігає вебінари для подальшого 
використання 
•  може використовуватися з будь-якого 
пристрою на Android з підтримкою 
відеостримінга 
•  передбачає можливість індивідуальної 
адаптації інтерфейсу 
•  легко інтегрується з іншими системами 



ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 

ОДЕРЖАННЯ	  
ЛИСТА	  

1	  
КІНЦЕВЕ	  

ТЕСТУВАННЯ	  

АКТИВАЦІЯ	  
	  

2	  

ВХІДНЕ	  
ТЕСТУВАННЯ	  

ДОСТУП	  
ДО	  МАТЕРІАЛІВ	  

ПРИКЛАД ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

СКЛАДАННЯ	  
ІСПИТУ	  

ОТРИМАННЯ	  
ДИПЛОМУ	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  



ВЕБІНАРИ 

ОСОБЛИВОСТІ МОДУЛЯ ВЕБІНАРІВ У SCIENTIA: 

•  написаний мовою HTML5; 

•  має інтерактивну дошку для 
відображення PDF, PPT файлів, 
зображень, відео; 

•  дозволяє розміщувати файли для 
завантаження учасниками; 

•  дає можливість транслювати будь-кого з 
учасників; 

•  надає учасникам доступ до спільного 
чату; 

•  зберігає вебінари для подальшого 
використання; 

•  може використовуватися з будь-якого 
пристрою на Android з підтримкою 
відеостримінга; 

•  передбачає можливість індивідуальної 
адаптації інтерфейсу; 

•  легко інтегрується з іншими системами. 



ГРИФ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

ДИСТАНЦІЙНА ВИЩА ОСВІТА 

На  сьогоднішній  день  така 
форма  навчання  є  найбільш 
оптимальною,   що   дозволяє 
отримати диплом за бажаною 
спеціальністю  з  гнучким 
графіком навчання. 
Зарахування     може     від- 

буватися у будь-який момент, 
не  говорячи  вже  про  суттєву 

ДИСТАНЦІЙНА ПІДГОТОВКА 
ДО ЗНО 

Завдяки      програмі      Ви 
зможете       систематизовано 
отримати  потрібну  інформа- 
цію,  а  перевірка  отриманих 
знань  у  вигляді  тестів  буде 
прекрасним тренуванням 

зовнішнього перед  здачею 
незалежного оцінювання 

КУРСИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ 
ДІТЕЙ 

Позашкільні заняття  з 
чи  між- різних  предметів 

дисциплінарних  програм  у 
формі  дистанційного  навчан- 
ня  допоможуть  вашій 
поглиблено     вивчати 
теми. 
Також  Ви  зможете 

тійно  обрати  зручний 

дитині 
цікаві 

самос- 
графік 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛУ 

економію коштів. проходження матеріалів. 



МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛУ 

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР 

НАВЧАННЯ НОВИХ 
СПІВРОБІТНИКІВ 

Системи дистанційного 
навчання допомагають пройти 
шлях    адаптації    в    новому 
колективі   швидше   та   ефек- 
тивніше,  а  також  допоможуть 
швидко        зрозуміти        свої 
обов’язки,     ознайомитись     з 
організаційною  структурою  та 
корпоративною        культурою 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ПЕРЕПІДГОТОВКА 

Система дистанційного нав- 
чання  дозволяє підвищити 

спіробітників кваліфікацію 
організації  без  відриву  від 
виробництва,  заощадивши  їм 
час для виконання першочер- 
гових завдань, а керівництву – 
гроші. 

АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ 

Визначення   ділової   квалі- 
фікації   працівників   націлене 
на поліпшення якісного складу 
кадрів,  в  першу  чергу  –  спе- 
ціалістів  та  керівників  різних 
рівнів. 
з’ясувати 

Система 
ступінь 

дозволяє 
викорис- 

потенціалу тання  трудового 
працівників  без  зайвих  втрат 

організації. ресурсів та часу. 



МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛУ 

ПРОФІЛЬНІ ОН-ЛАЙН КУРСИ  ТРЕНІНГОВІ КОМПАНІЇ 

Завдяки       системі       дистан- 
ційного   навчання   саморозвиток 
стає     значно     дешевшим     та 
доступнішим   –   можна   вивчити 
нову  мову,  пройти   теоретичний 
он-лайн    курс    в    автомобільній 
школі чи здобути знання у сфері, 
що  вас  цікавить,  не  витрачаючи 
дарма час та кошти. 

З   кожним   днем   все   більше   людей   потребують 
додаткових  знань  як  для  кар’єрного  росту,  так  і  для 
саморозвитку.  Враховуючи  робочі  графіки,  не  завжди 
вдається підібрати тренінги або курси, які б в повній мірі 
відповідали   бажанням   щодо   часу   проведення   або 
інформаційному наповненню. 
Портал дистанційного навчання дозволяє створювати 

індивідуальні   програми   навчання,   враховуючи   особ- 
ливості   та   потреби   слухача,   та   надає   максимальну 
зручніть проходження матеріалів. 



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛУ 

ОСНОВНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Є: 

• Можливість охопити більшу кількість студентів; 

• Створення  лекцій  з  використанням  сучасних 

інформаційних      технологій      із      додаванням 

мультимедійного матеріалу; 

•  Підвищення ефективності навчання; 

• Формування  навчальних  програм  та  гарантія 

того,  що  кожен  студент  опрацює  необхідний 

навчальний матеріал; 
	  

•  Система тестових та контрольних завдань; 

•  Ведення статистики проходження матеріалу по 

кожному студенту; 
	  

•  Створення умов, в яких кожному студенту буде 
	  

надаватися можливість отримувати якісну освіту. 



Україна,	  03151,	  м.	  Київ,	  	  

вул.	  Михайла	  Мішина,	  3,	  офіс	  22	  

office@basicgroup.ua	  

+38	  (044)	  593	  81	  02	  

Ваш	  менеджер:	  

Катерина	  Ющенко	  

k.yushchenko@basicgroup.ua	  

+38	  (063)	  673	  23	  65	  

КОНТАКТИ 


