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індивідуального виконання ними завдань, сформульованих у 
дистанційному курсі. 

Програма навчальної дисципліни – програма, що 
визначає мету, зміст, об’єм та порядок вивчення дисципліни, 
рівень сформованості умінь і знань, навчально-методичне 
забезпечення. 

Програма навчання – перелік курсів (дисциплін), 
необхідних для надання студенту кваліфікації вищої освіти. 
Визначає напрям навчання і необхідні для отримання 
кваліфікації вимоги. 

Семінар – це навчальне заняття, заплановане програмою 
навчання, під час якого через “форум” відбувається 
обговорення вивченої теми, до якого студенти готують тези 
виступів на підставі виконаних завдань. 

Сервер новин – це комп’ютер, що забезпечує 
функціонування багатьох груп новин (понад тисячу). 

Тестування – засіб дистанційного навчання, який 
дозволяє перевіряти рівень засвоєння студентами знань. 

Тьютори (викладачі-консультанти) – викладачі, які 
проводять дистанційне навчання.  

Форум – засіб дистанційного навчання, який дозволяє 
проводити дискусії на заздалегідь обумовлені теми між 
викладачем і студентами. 

Хостинг (від англ., слова hosting – спільне розміщення) – 
це розміщення Web-сайта на обладнанні компанії. Ресурси 
сервера лінії зв’язку використовуються спільно безліччю 
клієнтів. 

Хост-комп’ютер – комп’ютер, що має самостійне 
підключення до Intеrnet і власну адресу. 

Шлюз – Intеrnet-вузол, підключений одночасно до двох і 
більше мереж різної архітектури, який перетворює дані на 
відповідний формат при переході з однієї мережі в іншу. 
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синхронному режимі, коли студенти можуть отримувати 
інформацію від лектора і ставити йому запитання у реальному 
вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують 
аудіовізуальний запис лекційного матеріалу та електронні 
лекційні матеріали. 

Модуль – задокументована завершена частина освітньо-
професійної програми (навчальної дисципліни, практики, 
державної атестації), що реалізується у відповідних формах 
навчального процесу. 

Навчальна дисципліна – педагогічно адаптована 
система понять про явища, закономірності, закони, теорію, 
методи будь-якої галузі діяльності з визначенням необхідного 
рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності 
умінь і навичок, передбачених для засвоєння студентом. 

Навчальний елемент – автономний навчальний 
матеріал, призначений для засвоєння елементарної одиниці 
знання або уміння і який використовується для самонавчання 
або навчання під керівництвом тьютора. 

ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика. 
Онлайн-чат (Online-chat) – спілкування студента з 

викладачем-консультантом, студентами групи, з 
адміністратором-консультантом та групою технічної 
підтримки за допомогою прямого виходу в Intеrnet і 
використання синхронних засобів спілкування. 

ОПП – освітньо-професійна програма підготовка 
фахівця. 

Офлайн-пошта (Offline-e-mail) – спілкування студента з 
викладачем-консультантом, групою технічної підтримки за 
допомогою виходу в Intеrnet з використанням асинхронних 
засобів (які не вимагають у сторін постійного з’єднання). 

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час 
якого відбувається детальний розгляд студентами окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються 
вміння і навички їх практичного застосування шляхом 
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передачі даних, інформаційних ресурсів (дистанційних курсів), 
взаємодії, програмного та організаційного забезпечення 
дистанційного навчання.  

Кластер – найменша можлива одиниця зберігання 
даних, що є логічним об’єднанням секторів, кількість яких 
залежить від типу файлової системі. 

КМСОНП – кредитно-модульна система організації 
навчального процесу: модель організації навчального процесу, 
яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання 
та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). 

Код – засіб перетворення інформації з однієї системи на 
іншу (наприклад, символьної на двійкову систему числення). 

Консультація – це елемент навчального процесу, за яким 
студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на 
конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 
положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Контролер – спеціалізований процесор для керування 
роботою зовнішнього пристрою. 

Кредит – одиниця обсягу та вимірювання результатів 
навчання, досягнутих на певний момент виконання програми 
навчання; система змістових модулів, які можуть бути засвоєні 
за 36 годин навчального часу. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яке 
передбачає, що студенти особисто проводять натурні або 
імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного 
підтвердження окремих теоретичних положень конкретної 
навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи 
з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною 
апаратурою, обчислювальною технікою, методикою 
експериментальних досліджень у конкретній предметній 
галузі. 

Лекція – один із видів навчального заняття, на якому 
студенти дистанційної форми навчання отримують електронні 
лекційні матеріали, аудіовізуальну інформацію лекційного 
матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку як у 
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інформаційно-освітньому середовищі, створеному за 
педагогічними та інформаційними технологіями. 

Дистанційний курс – це сукупність навчально-
методичних матеріалів з навчальної дисципліни, зорієнтованих 
на задоволення певних освітніх потреб студентів.  

Дозвіл – установлення обмежень для користувачів, які 
мають доступ до деякого об’єкта системи, і режим цього 
доступу (повний, обмежений, недозволений). 

Домен – сукупність робочих станцій і серверів мережі, 
що адмініструється як єдина група (кожен домен має певні 
межі безпеки). 

Дошка оголошень – засіб дистанційного навчання, на 
якому викладачі та працівники навчального підрозділу 
розміщують різні об’яви. 

Драйвер – програма, що встановлює додаткові 
параметри. 

Заліковий кредит – одиниця виміру навчального 
навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів. 

Заліковий курс – курс, після закінчення якого студент 
одержує академічні залікові бали з певної програми навчання. 

Запис – група взаємозв’язаних елементів, що 
розглядається як єдине ціле. 

Захист даних – апаратні та програмні засоби для 
запобігання втратам або порушенню цілісності даних. 

Змістовий модуль – система навчальних елементів, що 
поєднана за ознакою відповідності певному навчальному 
об’єктові. 

Значення за замовчуванням – значення, яке 
присвоюється, або опція, що вибирається тоді, коли користувач 
не задає ніяких значень. 

Інтерфейс – сукупність засобів і правил, що 
забезпечують логічну або фізичну взаємодію пристроїв та 
програм обчислювальної системи. 

Інформаційно-освітнє середовище дистанційного 
навчання – це системно організована сукупність засобів 

Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу 7 

профессиональных учебных заведениях Польши/ Пер. с 
польск. Г.А. Цисовской. – К.: Вища школа, 2001. – 335с. 

16. Коваль М.С., Гудим В.І. Методологія виконання 
лабораторних робіт з електротехніки у комп’ютерній 
лабораторії//VI міжнародна науково-технічна 
конференція (VI MSKAE 2005) “Комп’ютерні методи і 
системи в автоматиці та електротехніці”// Ченстохова, 
Польща, 16-17 вересня 2005р. Тези доповідей. – С. 81-
83.  

17. Коваль М.С., Козяр М.М., Ренкас А.Г., Рак Т.Є. 
Використання WEB-технологій у навчальному процесі 
ЛІПБ МНС України // Сучасні інформаційні технології 
та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових 
праць. – Київ-Вінниця, 2005. – Вип.7. – С.337-340. 

18. Козяр М.М. Інформаційно-телекомунікаційні технології 
в системі професійної підготовки фахівців цивільного 
захисту// Інформаційно-телекомунікаційні технології в 
сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Збірник 
наукових праць. − Львів, 2006.– Вип. 1. − С. 6-13. 

19. Козяр М.М., Коваль М.С., Гудим В.І. Сучасні технології 
і виконання лабораторних робіт з електротехніки // 
Педагогічний процес: теорія і практика. Київ: Випуск 
2.  2005.  С. 80-85. 

20. Козяр М.М., Кузик А.Д. Застосування мультимедійних 
телекомунікаційних технологій у навчально-виховному 
процесі// Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових 
праць. − Київ-Вінниця, 2006. – Вип. 10. − С. 340-345. 

21. Козяр М.М., Рак Т.Є., Ренкас А.Г. Використання 
інформаційних технологій при реалізації концепції 
неперервної освіти// Нові інформаційні технології в 
освіті для всіх: Перша Міжнародна конференція: 
Збірник праць. – К., 2006. – С. 477-481. 
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22. Комплексна програма розвитку системи зв’язку, 
оповіщення та інформатизації МНС України на 2004-
2010 роки. Розпорядження КМУ від 4 березня 2004 р. – 
№ 109-р. 

23. Корнієнко М.М. Телекомунікаційні технології в 
навчально-виховному процесі закладів освіти // 
Комп’ютер у школі та сім’ї – 2004. – № 3. – С. 14-16. 

24. Кравцов Г.М., Сидорович М.М. Мультимедійний 
програмно-методичний комплекс “Віртуальна 
біологічна лабораторія” // Інформатизація освіти 
України: стан, проблеми, перспективи: Третя 
міжнародна науково-методична конференція. – Херсон, 
2005. – С.82 – 83. 

25. Кузик А.Д. Про створення універсальної освітньо-
інформаційної системи цивільного захисту// 
Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній 
освіті: досвід, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць. – 
Львів: ЛДУБЖД, 2006. – С. 273-278. 

26. Кузик А.Д., Коваль М.С., Рак Т.Є. Технологія 
використання мережного мультимедійного навчального 
комплексу HiClass II у професійній підготовці фахівців 
пожежної охорони\\ Педагогіка і психологія професійно 
освіти. Науково-методичний журнал. – 2002. – №5. – 
С. 111-118. 

27.  Логвінов В.Г. Розширена анотація. Розробка і 
використання мультимедійних освітніх комплексів. – 
http://www.dlab.kiev.ua/ITEA2006/paper/logvinov.doc . 

28. Львов М.С., Спиваковский А.В. Методы 
проектирования систем компьютерной поддержки 
математического образования// Математические модели 
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Біт – мінімальна одиниця кількості інформації (один 
символ двійкового алфавіту). 

Броузер – прикладна програма, за допомогою якої 
здобувається та переглядається інформація в Intеrnet. 

Буфер обміну – область пам’яті для тимчасового 
збереження інформації. 

Введення-виведення – пересилання даних між 
оперативною пам’яттю і зовнішніми пристроями. 

Вузол – пристрій у мережі (ним можуть бути робоча 
станція, прінтер або файловий сервер). 

Гіперпосилання – текст, що містить посилання, після 
активізації яких здійснюється перехід до іншого файла 
(текстового, графічного, відео тощо). 

Гіпертекст – це спосіб організації тексту, графіки та 
інших даних, у якому елементи даних пов’язані між собою. 
Пов’язані можуть бути як елементи одного документа, так і 
різних документів. Гіпертекстова структура є основою World 
Wide Web. 

Глобальна мережа (WAN) – мережа, елементи якої 
розташовуються на значній віддалі. 

Графічний чат – засіб дистанційного навчання, який 
дозволяє використовувати вікно браузера як класну дошку, на 
якій викладач і студент можуть разом формувати графічну 
картинку та текстовий коментар до неї. 

Дискусія – це навчальне заняття, проведення якого 
визначається викладачем у зв’язку з необхідністю вирішення 
поточної проблеми, що виникла в студентів у ході навчання, 
шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою. 

Дистанційна освіта – це система, у якій реалізується 
процес дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання – це цілеспрямований процес 
передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів 
пізнавальної діяльності людини, який відбувається при 
опосередкованій взаємодії віддалених один від одного 
учасників навчання (студентів і тьюторів) у спеціалізованому 
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TCP/IP – сукупність протоколів, що використовуються 
під час роботи в локальних обчислювальних мережах і мережі 
Intеrnet. 

TelNet – протокол, що дає змогу застосовувати ресурси 
віддаленого комп’ютера. 

URL – система, що визначає розташування або адресу 
кожної Web-сторінки в Intеrnet. 

UseNet – система текстових повідомлень, організована у 
вигляді категорій та підкатегорій, що використовується для 
спілкування й обміну новинами між користувачами. 

Web-сайт – це сукупність Web-сторінок (десятків, 
сотень, навіть тисяч), об’єднаних однією загальною темою і 
розміщених, як правило, на одному вузловому комп’ютері. 

Web-сервер – це комп’ютер, що працює під керуванням 
однієї з операційних систем UNIX, Windows NT, Macintosh і на 
який установлена спеціальна програма Web-cepвepy. 

Web-сторінка – HTML-документ, що переглядається у 
вікні Web-броузера. 

World Wide Web – Це глобальна система поширення 
гіпертекстової інформації, яка використовує для 
транспортування канали Intеrnet. 

Адаптер – пристрій, що дає змогу з’єднувати фізично 
неоднорідні системи (наприклад, плата, що забезпечує зв’язок 
шини комп’ютера із зовнішнім пристроєм – дисплеєм, 
вінчестером тощо). 

Адміністратор бази даних – людина, яка відповідає за 
розміщення, збереження, цілісність, використання інформації 
БД, мережі та надає відповідні повноваження користувачам. 

Алгоритм – послідовність дій, що визначає процес 
перетворення інформації від початкових даних до кінцевого 
результату. 

База даних – пойменована сукупність даних, що мають 
однакові принципи опису, збереження, оброблення інформації. 

Байт – основна одиниця кількості інформації, містить 
8 біт. 
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31. Нижник Н.Р. Леліков Г.І. Інформаційні технології в 
структурах державної служби. – 
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педагогических вузов и системы повышения 
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СЛОВНИК 

 
ECTS (European Credit Transfer System) – Європейська 

система перезарахування кредитів (залікових одиниць, 
трудомісткості). 

FTP (FTP-cepвep) – це комп’ютер в Intеrnet, який 
містить каталоги з файлами (програмами, текстами, графікою 
тощо) і забезпечує доступ користувачам до цих каталогів за 
протоколом FTP. 

HTML-документ – це звичайний текстовий файл із 
розширенням htm або html, складений мовою HTML, який 
містить інформацію для публікації в World Wide Web. 

HTML – мова, за допомогою якої створюються Web-
сторінки Intеrnet. 

Intranet – внутрішньокорпоративна мережа, що 
використовує стандарти, технології і програмне забезпечення 
Інтернету. Інтранет може бути ізольований від зовнішніх 
користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не 
має доступу ззовні. Комп'ютерна мережа, що використовує 
технології інтернет, але в той же час є приватною 
корпоративною мережею. Мережа підтримує сервіси Інтернет, 
наприклад, такі, як електронна пошта, веб-сайти, FTP-сервери 
і т.д., але в межах корпорації. Інтранет-мережа, підключається 
до зовнішніх мереж, у тому числі і до Інтернет, як правило, 
через засоби захисту від несанкціонованого доступу. 

Internet – всесвітня система добровільно об'єднаних 
комп'ютерних мереж, побудована на використанні протоколу 
IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний 
інформаційний простір, служить фізичною основою доступу 
до вебсайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. 
Часто згадується як «Всесвітня мережа» чи «Глобальна 
мережа».  

IP-адреса – унікальна адреса комп’ютера в мережі 
Intеrnet, що має довжину 32 біти. 


