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Стаття присвячена опису опублікованих навчальних матеріалів на Вікі-КДПУ, а саме, електронних 

навчальних курсів, які ми пропонуємо називати вікі-курси. Метою статті є розгляд досвіду впровадження відкритих 
вікі-курсів у  навчальний процес в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка. Дпя досягнення мети використовувалися такі методи дослідження: теоретичні -  аналіз і узагальнення 
методичної літератури та нормативної документації з питань організації навчального процесу; вивчення і 
систематизація досвіду залучення вікі-курсів; аналіз ефективності «змішаного» навчання; педагогічний експеримент. 
У  статті розглядається уніфіковане представлення про вікі-курс -  шаблон навчального курсу. Наводяться 
результати використання вікі-курсів у  навчальному процесі, приклади студентських статей і портфоліо, способи 
організації спілкування викладача і студентів. Загалом, використання вікі-курсів робить освітній процес більш 
індивідуалізованим і диференційованим за рахунок гнучких налаштувань до особистісних характеристик 
користувача.

Ключові слова: ІКТ в освіті, змішане навчання, електронний навчальний курс, відкриті курси, онлайн курси, 
вікі, вікі-курс, хмарні технології, е-середовище, дистанційне навчання.

Постановка проблеми. З кожним роком комп’ютерні технології усе більше наповнюють наше 
життя. Мабуть, жодна сучасна людина не уявляє своє дозвілля без інтернету а компанію, що не має 
власного сайту, треба ще пошукати і, безперечно, освітяни теж не оминули своєю увагою новомодні 
інтернет-технології. Навчальні заклади усіх рівнів розробляють власні е-середовища, що об’єднуються в 
український освітній інформаційно-комунікаційний простір, а кожний користувач інтернету має 
можливість утворити персональний освітній простір, який буде складатися із перетину е-середовищ різних 
університетів, освітніх ресурсів, бібліотек, репозитаріїв тощо.

Звичайно, нові технічні засоби та програми змінюють інформаційні та освітні потреби людей, що 
вимагає від освітян формувати нові підходи у навчанні, залучати хмарні сервіси, системи управління 
навчанням, вебінари, соціальні мережі тощо. Колектив Кіровоградського державного педагогічного 
університету проводив експерименти по залученню різноманітних сучасних інтернет-технологій у 
навчальний процес і таким чином сформувався інформаційно-комунікаційний простір університету [5], 
котрий складається із ресурсів:
1. http://www.kspu.kr.ua/ -  сайт Кіровоградського державного педагогічного університету;
2. http://wiki.kspu.kr.ua/ -  вікі-сайт Вікі-КДПУ,
3. http://moodle.kspu.kr.ua/ -  система управління навчанням Moodle-КДПУ;
4. http://owncloud.kspu.kr.ua/ -  хмарне сховище Хмарка-КДПУ,
5. http://library.kspu.kr.ua -  наукова бібліотека;
6. http://webinar.kspu.kr.ua/ -  сервіс вебінарів та веб-конференцій.
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Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Застосування цих сервісів дозволяє студентам легко і швидко, за два-три кліка, отримувати потрібні 
навчальні матеріали, а викладачам не витрачати зайвих зусиль на друкування; сприяє утворенню нового 
каналу зв’язку між учасниками освітнього процесу, що розмиває часові та географічні рамки «заняття», 
центрального поняття традиційної системи навчання. У публікаціях усе частіше зустрічається термін 
«змішане» або «гібридне» навчання [1, 2, 3, 7, 9], під яким розуміють результат інтеграції онлайн курсів 
(від 30% до 70% навчального процесу) з традиційними заходами передбаченими навчальним планом. Ідея 
«змішаного» навчання отримує своє втілення і у КДПУ завдяки таким інтернет-ресурсам як В ікі-К Д П У , 
M oodle-К Д П У  і Х м арка-К Д П У . Саме на їх платформі розбудовують онлайн курси, які й змінюють 
традиційну систему на «змішану».

Окремо треба виділити відкриті освітні ресурси, до яких відносять навчальні курси, підручники, 
відео, програмне забезпечення та будь-які інші засоби, матеріали або технології, що використовуються для 
представлення вільного доступу до інформації. На базі таких освітніх ресурсів проводять відкриті 
дистанційні курси [7]. Прикладом такого відкритого ресурсу є В ікі-К Д П У , на платформі якого 
публікуються навчальні матеріали і збираються роботи студентів. Таким чином, утворюється е-середовище 
[4] наповнене відкритим контетом, впровадження котрого в освітній процес університету приводить до 
«змішаного» навчання.

А наліз актуальних досліджень. Застосування відкритих курсів останнім часом поширилося у 
закордонній та вітчизняній педагогічній практиці. Основою розвитку цього напрямку є роботи теоретиків 
конективізму Стівена Доунса і Джорджа Сіменса. На Україні ініціатором першого заходу «Стратегія е- 
learning в організації» виступив професор В.М. Кухаренко. Також впровадження відкритих курсів у 
навчальний процес університету досліджували науковці А.Е. Бебнев, К.Л. Бугайчук, О.Г. Глазунова,
Н.В. Морзе, О.Н. Олейников, І.Ю. Травкін, Н.В. Тихомирова та інші.

У Кіровоградському педуніверситеті формування відкритих навчальних курсів розпочалося у 2008 
році на базі В ік і-К Д П У  (http://wiki.kspu.kr.ua) і за вісім років накопичився досвід використання у навчанні 
студентів, що висвітлений у різних публікаціях [4, 5, 6].

Вікі КДПУ
навігація

Головна сторінка

Про Вікі-КДПУ

Пов’язані редагування

Завантажити файл

Спеціальні сторінки

Постійне посилання

І Пошук 1
І Перейти І І Пошук І

ін с т р у м е н т и

Посилання сюди

Інформація про сторінку

п о р т ф о л іо

Кабінет студента

Сторінка користувача

перейменувати скас. спостереження

Аудиторіум

Зміст Гпоказатиі

Загальноуніверситетські курси [ред.]

Основи охорони праці {для студентів 4-го курсу)

Охорона праці в галузі (для студентів 5-го та 6-го курсів)

Завдання до лабораторних робіт з курсу ’’Основи інформатики та ІКТ' на базі ОС Uburrtu 

Завдання до лабораторних робіт з курсу "Основи інформатики та ІКТ" на базі ОС Windows 

KtTOH (для магістрантів КДПУ)

Навчальний курс "Педагогіка (історія педагогіки)", ФФ.1І курс 

Навчальний курс "Педагогіка". ПГФ. гр. 21.23,25: викладач - Дубінка М.М.

Навчальний курс "Психологія"

Навчальний курс "Ритмічна гімнастика. Оздоровчі жіночі вправи"

Навчальний курс "Історія науки і техніки"

Вікова психологія Гуцало Е.У.

Навчальний курс "Психологія" (змістовий модуль 3. Соціальна психологія)

Навчальний курс "ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ" 

Сучасні інформаційні технології (2014-2015 н.р.)

Навчальний курс "Сучасні інформаційні технології"

Фізико-математичний факультет [ред-]
Навчальний курс "Обробка зображень та мультимедіа"

Навчальний курс "Unix-подібні операційні системи"

Навчальний курс "Системне програмування та операційні системи"

Рисунок 1. Розділ «Аудиторіум «

В ік і-К Д П У  функціонує на серверному програмному забезпеченні MediaWiki, котре після 
встановлення представляє собою сайт, із декількома пустими сторінками і можливістю для кожного 
зареєстрованого користувача утворювати нові вікі-статті. Так як у 2008 році прикладів використання цих 
ресурсів було зовсім мало, то викладачі експериментували і найбільш вдалим виявилося застосування В ік і-  
К Д П У  при реалізації навчальних проектів, дослідницьких завдань та електронних навчальних курсів 
[4, 6]. Були використані різноманітні підходи до організації навчальних матеріалів, які можна відслідкувати 
на головній сторінці у розділі «Аудит оріум»  (рис. 1) (http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Аудиторіvм), де на
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березень 2016 року налічується біля 170 навчальних курсів, розкладених по факультетам, і 28 курсів у 
розділі «Архів».

У цілому, опубліковані навчальні матеріали на В ік і-К Д П У  можна вважати електронними 
навчальними курсами. Під електронним навчальним курсом (ЕНК) розуміють комплекс електронних 
навчально-методичних матеріалів, створених для організації індивідуального та групового навчання з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій [8]. Навчальні матеріали, що опубліковані на 
вікі-сайті й відповідають вимогам до ЕНК, пропонуємо називати вікі-курсом.

Вікі-курс -  це відкритий комплекс електронних навчально-методичних матеріалів у вигляді тексту, 
зображень, файлів і URL-посилань, що розміщений на вікі-сайті й використовується у «змішаному» 
навчанні.

Метою статті є опис досвіду впровадження відкритих вікі-курсів у навчальний процес в 
Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи дослідження: теоретичні -  аналіз
і узагальнення методичної літератури та нормативної документації з питань організації навчального 
процесу; вивчення і систематизація досвіду залучення вікі-курсів; аналіз ефективності «змішаного» 
навчання; педагогічний експеримент.

До січня 2015 року навчальні матеріали у вікі-курсах викладачі організовували за власним 
баченням, їх структура й наповнення були різними. Із накопиченням досвіду сформувалося певне 
уніфіковане представлення про вікі-курс, що реалізувалося у створенні спеціального вікі-шаблону (рис. 2) 
Ш йр:/М ікі^ри.кг.щ /іМ ех^р/Ш аблон:Н авчальний курс).

Під час розробки шаблону постала проблема розміщення матеріалів у текстових форматах (PDF, 
DOC або ODF), аудіо- і відео-файлів. Вирішення її було простим, а саме, запропонували зберігати 
навчальну документацію у хмарному сховищі Х м а р к а -К Д П У  (http://owncloud.kspu.kr.ua) і вставляти URL- 
посилання на сторінках вікі-курсів.

Шаблон вікі-курсу має розділи, що містяться у робочій програмі дисципліни (табл. 1). Викладачі, 
наповнюючи шаблон, вставляють текст, зображення, URL-посилання на веб-ресурси та файли у Х м арц і-  
К Д П У .

Вікі КДПУ шаблон обговорення редагувати історія перейменувати с кас. спостереження

Шаблон:Навчальний курс
Увага! Ви зайшли до шаблону.

Не пишіть н іч о го  та не редагуйте матеріал на ц ій  с т о р ін ц і!
Для створення с т а т т і на основ і цього шаблону використайте команду 
{{5иЬ&1::ша6лон:Навчальний ку р с }}

Зм іст [показати}

Назва курсу_ [Ред]

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Мета та завдання навчального курсу [ред ]

М е та .................

Завдання..........................

У  результаті вивчення навчального курсу студент повинен

зна ти :.........................

вм іти :.......................

Робоча програма курсуй

Автор (автори) курсу _ [р е д і____________________________

Посилання на сторінки авторів

Учасники [ред]______________________

Рисунок 2. Шаблон навчального курсу

навігація

Головна сторінка 

Про Вікі-КДПУ 

Спільнота 

Категорії 

Довідка

пошук

І Пошук І
Перейти 1 І Пошук

інструменти

Посилання сюди 

Пов’язані редагування 

Завантажити файл 

Спеціальні сторінки 

Версія до друку 

Постійне посилання 

Інформація про сторінку

порт фоліо

Кабінет студента 

Сторінка користувача

153

http://owncloud.kspu.kr.ua


Випуск 9 (III) Серія: Проблеми методики фізико-математичної
і технологічної освіти

Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Таблиця 1. Шаблон:Навчальний курс

Розділи сторінки «Ш аблон:Н авчальний курс « Тип м атеріалів

Назва курсу ... текст

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: текст

Мета та завдання навчального курсу
М ета ..............
Завдання......................
У результаті вивчення навчального курсу студент повинен
знати: .....................
вміти: ....................

текст

Робоча програма курсу посилання на PDF- 
документ у Хмарці- 
КДПУ

Автор (автори) курсу Посилання на сторінки 
авторів на Вікі-КДПУ

Учасники Посилання на сторінку
Сторінка координування курсу «Назва курсу» координування курсу, на 

якій студенти 
дописують URL своїх 
робіт

Графік навчання
Варіант Структура
Змістовий модуль 1
Навчальні теми змістового модуля 1.
Змістовий модуль 2
Навчальні теми змістового модуля 2.
Змістовий модуль 3
Навчальні теми змістового модуля 3.
Змістовий модуль 4
Навчальні теми змістового модуля 4.

текст

Графік навчання 
Варіант Календар 
Тиждень 1
Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні. 
Тиждень 2
Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні. 
Тиждень 3
Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні. 
Тиждень 4
Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.

текст

Зміст курсу Тексти лекцій, завдання
Змістовий модуль 1. Назва ... до практичних та
Тема 1. Назва теми семінарських занять,
Теоретичний матеріал інструкції та завдання
Лекція №1 до самостійної роботи
Лекція №2 розміщуються як
Лекція №3 посилання на PDF-
Практичні завдання документи у Хмарці-
Практична №1 
Практична №2 
Самостійна робота 
Самостійна робота №1 
Самостійна робота №2

КДПУ

Змістовий модуль 2. Назва ... посилання на PDF-
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Випуск 9 (III)

Розділи сторінки «Ш аблон:Н авчальний курс « Тип м атеріалів

документи у Хмарці-
КДПУ

Ресурси Текст
Рекомендована література
Базова ...
Допоміжна ... URL-посилання на веб-
Інформаційні ресурси . . ресурси

Курс «Сучасні інформаційні технології» був реалізований у двох варіантах: за баченням викладача 
(рис. 3) та за шаблоном вікі-курсу. При порівнянні матеріалів курсів (табл. 2) можна відмітити, що у правій 
колонці курс більш інформативний, чітко прописано для студентів якої спеціальності ця дисципліна, 
вказаний автор курсу і можливість зв’язатися з ним, розміщено посилання на файл робочої програми, 
завдання й теоретичний матеріал викладені за змістовими модулями.

Вікі КДПУ

Головна сторінка

Про Вікі-КДПУ 

Спільнота

а
Перейти Пошук

інструменти
Посипання сюди

Пов'язані редагування

Завантажити файл

Спеціальні сторінки 

Версія до друку

Постійне посилання

Інформація про сторінку

портфоліо

Кабінет студента

Сторінка користувача

стаття обговорення редагувати історія перейменувати скас. спостереження

Сучасні інф орм ац ійн і технології (2014-2015 н.р.)

Лекцї з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології1 [ред ]

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами [ред.]

1. Поняття та класифікація проектів
2. Сутність системи управління проектами, її елементи
3. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту.
4. Функції управління проектами.

Текст лекції №1Ц 

Інформаційні ресурси
■ Управління проектами (підручник)
■ Управління проеістами (Project Management)й1

Контрольні запитання
1. Що таке проект? Які різновиди проектів Ви знаєте?
2. Які ознаки відрізняють проекти від інших планів, програм?
3. Що таке управління проектами? В чому полягає об'єктивна необхідність управління проектами?
4. Що таке елементи системи управління проектами, їх склад і взаємозв'язок ?
5. Які основні умови управління проектами?
6 Які основні цілі управління проектами?
7. Які підходи до управління використовуються для досягнення цілей проектів? Дайте коротку характеристику.
8. Назвіть функції управління проектами. Проаналізуйте їх.
9. Які проекти Ви здійснювали у Вашому житті? Чи завжди вони завершувалися успішно?

Тема 2. Системи автоматизації управління проектами [ред ]

1. Загальна характеристика систем управління проектами.
2. Онлайн система управління проектами Projects Manager.

Рисунок 3. Сторінка курсу «Сучасні інформаційні технології (2014-2015н.р.) «

Таблиця 2. Порівняння навчальних курсів
Сучасні інформаційні технології 

(2014-2015 н.р.)
http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Сучасні інформаційні 

технології (2014-2015 н.р.)

Н авчальний курс «Сучасні інформаційні 
технології «

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Навчальний курс 
«Сучасні інформаційні технології «

Назва курсу
Сучасні інформаційні технології
напрям підготовки 0203 гуманітарні науки 
спеціальність 7.02030304 Переклад (англійська, 
німецька мови/ німецька, англійська мови) 
факультет іноземних мов (денна форма навчання) 
М ета та  завдання навчального курсу 
(текст)
У результаті вивчення навчального курсу студент 
п о в и н ен .
(текст)
Робоча програма курсу (URL-посилання)
Автор (автори) курсу
Копотій Вікторія Володимирівна (посилання на
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Сучасні інформаційні технології 
(2014-2015 н.р.)

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Сучасні інформаційні 
технології (2014-2015 н.р.)

Н авчальний курс «Сучасні інформаційні 
технології «

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Навчальний курс 
«Сучасні інформаційні технології «

Л екц ї з навчальної дисципліни «Сучасні 
інформаційні технології «

Тема 1. Загальна характеристика управління 
проектами
(текст)
«Текст лекції №1» (URL-посилання)

Інформаційні ресурси (URL-посилання)
Контрольні запитання (текст )

Тема 2. Системи автоматизації управління 
проектами
(текст)
«Текст лекції №2» (URL-посилання)

Інформаційні ресурси (URL-посилання)
Контрольні запитання (текст )

Тема 3. Загальні підходи до планування і контролю 
проектів
(текст)
«Текст лекції №3» (URL-посилання)

Інформаційні ресурси (URL-посилання)
Контрольні запитання (текст )

Завдання до лабораторних робіт
(текст)
Сторінка координування курсу «Сучасні 
інформаційні технології» (посилання)

Завдання для самостійного опрацю вання
(текст)
Інформаційні ресурси (URL-посилання)

П итанн я до екзамену
(текст)

персональну сторінку)
У часники
Сторінка координування курсу «Сучасні 
інформаційні технології» (посилання)
Граф ік навчання
Змістовий модуль 1. Інформаційне суспільство
(текст)
Змістовий модуль 2. Технології Веб 2.0
(текст)
Змістовий модуль 3. Автоматизовані системи
керування проектами
(текст)
Зміст курсу
Змістовий модуль І. Інформаційне суспільство
Самостійна робота
Тема 1. Теоретичні основи глобального 
інформаційного суспільства (текст)
Тема 2. Сучасні інформаційні технології (текст) 
Тема 3. Соціально-психологічні аспекти 
формування інформаційного суспільства (текст) 
Тема 4. Інформаційне суспільство, держава і ми: 
можливості, обов’язки, права, перспективи 
(текст)
Інформаційні ресурси (URL-посилання) 
Контрольні запитання (текст )
Змістовий модуль ІІ. Технології Веб 2.0
Самостійна робота
Тема 1. Технології Веб 2.0 (текст)
Теоретичний матеріал (URL-посилання) 
Інформаційні ресурси (URL-посилання) 
Контрольні запитання (текст )
Практичні завдання
Тема 2. Сервіси Google (текст)
Теоретичний матеріал (URL-посилання)
Завдання до практичних робіт (текст) 
Інформаційні ресурси (URL-посилання) 
Контрольні запитання (текст )
Змістовий модуль ІІІ. Автоматизовані системи
керування проектам и
Теоретичний матеріал
Тема 1. Загальна характеристика управління
проектами (текст)
«Текст лекції №1» (URL-посилання) 

Інформаційні ресурси (URL-посилання) 
Контрольні запитання (текст )
Тема 2. Системи автоматизації управління 
проектами
(текст) «Текст лекції №2» (URL-посилання) 
Інформаційні ресурси (URL-посилання) 
Контрольні запитання (текст )
Тема 3. Загальні підходи до планування і 
контролю проектів (текст)
«Текст лекції №3» (URL-посилання) 

Інформаційні ресурси (URL-посилання) 
Контрольні запитання (текст )
Самостійна робота (текст)
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Сучасні інформаційні технології 
(2014-2015 н.р.)

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Сучасні інформаційні 
технології (2014-2015 н.р.)

Н авчальний курс «Сучасні інформаційні 
технології «

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Навчальний курс 
«Сучасні інформаційні технології «

Практичні завдання (текст) 

Запитання до екзамену (текст)

Рекомендована література 
Рекомендована література (текст)

Вікі-курси можна використовувати не тільки для публікації навчальних матеріалів, наприклад, 
«Завдання до лабораторних робіт з курсу «Основи інформатики та ІКТ» на базі ОС Ubuntu» (у розділі 
«Аудит оріум  «), а також як майданчик для формування портфоліо студента з вікі-статтями та URL- 
посиланнями на інші ресурси, наприклад, вікі-курс «Сучасні інформаційні технології (2014-2015 н.р.)» 
(рис. 4) передбачає створення студентами власних проектів, посилання на які вони повинні розмістити на 
«Сторінка координування курсу «Сучасні інформаційні технології» (рис. 4). Викладач завжди може 
перевірити, хто створював посилання й коли, за допомогою закладки «історія».

навігація

Головна сторінка 

Про Вікі-КДПУ 

Спільнота 

Категорії 

Довідка

пошук

1
І Перейти І 1 Пошук [

інструменти

Посилання сюди

Пов'язані редагування

о р і м о o c S i m г у  р а з о м .

Вікі КДПУ перейменувати скас.спостереження

Сторінка координування курсу "Сучасні інформаційні 
технології"

Проекти до курсу "Сучасні інформаційні технології" [ред]___________

■ "Управління бюро перекладів" й3 (менеджер проекту Копотій Вікторія Володимирівна)
■ Guitarshop "Влад Полівара"й>
■ Турфірма "Funny Globe" (менеджер проекту Користувач: Ines Schkinder)
■ Перекладацька фірма "The World of Translation" ^(менеджер проекту Користувач: Lesia13)
■ Фірма з виконання ремонтів "PeMOHTKR" й3 (менеджер проекту Користувач: Valentina)
■ Мовні курси "Excellent" й> (менеджер проекту Користувач: Ирина 133)
■ Флористичне агенство "Orchid" iff (менеджер проекту Користувач: Вікка)
■ Бюро перекладів "Ignara lingua" й 1 (менеджер проекту Користувач: Анна Кравченко) 
ш фінансова структура £>

Рисунок 4. Сторінка координування курсу «Сучасні інформаційні технології «

Висновки та  перспективи подальш их наукових розвідок. Загалом, В ік і-К Д П У  
використовується як платформа для публікації основної інформації про курс, викладачів й студентів та 
посилань на файли інструктивно-методичних матеріалів, що збережені у Х м арці-К Д П У . Тексти лекцій, 
завдання до практичних і семінарських занять викладачі завантажують у хмарне сховище у форматі PDF, а 
посилання на ці файли розміщують на сторінці вікі-курсу. Для організацій спілкування викладача і 
студентів створюється спеціальна сторінка для координування курсу (розділ “Учасники”).

Загалом використання вікі-курсів робить освітній процес більш індивідуалізованим і 
диференційованим за рахунок гнучких налаштувань до особистісних характеристик користувача та надає 
можливість студентам побудувати особистісний, персоніфікований, інформаційно-комунікаційний освітній 
простір.

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Blended learning. Wikipedia [Електронний ресурс] -  Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_leaming
2. Curtis J. Bonk, Charles R. Graham, Jay Cross, Michael G Moore The Handbook of Blended Learning: Global 

Perspectives, Local Designs San Francisco, 2006, Pfeiffer. 624 p. [Електронний ресурс] -  Режим доступу: 
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd- 0787977586.html

3. The Definition Of Blended Learning. [Електронний ресурс] -  Режим доступу: http://www.teachthought.com/blended- 
learning-2/the-definition-of-blended-learning
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5. Болілий В.О. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету / 
В.О. Болілий, В.В. Копотій // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані 
системи навчання. -  2015. -  №. 15. -  С. 126-130. -  Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdl7Nchnpu_2_2015_15_24. Pdf
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2015. -  № 24. -  С. 53-67. -  Режим доступ: http://ite.kspu.edu/Issue_24/p-53-67
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