
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Кафедра відкритих освітніх систем  

та інформаційно-комунікаційних технологій 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою радою ДЗВО «УМО» 

Протокол № 7 від 25.06.2020 р. 

Голова Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

 

________________Кириченко М.О.  

 

 

 

 

 

 

Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби 

розроблення; організація та підтримка діяльності 
учасників освітнього процесу  

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 
(шифр за ОПП - ПП 8) 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 01- Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація / Освітньо-наукова програма:    

Освітні, педагогічні науки 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2020 



Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасне інформаційно-освітнє 

середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності учасників 

освітнього процесу» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-наукової 

програми «Освітні, педагогічні науки», 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  

Карташова Л.А. , доктор педагогічних наук, професор 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні робочої  (проектної) групи 

«14» грудень 2019 року, протокол № 8 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри 

відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ДЗВО «УМО»  

«18» грудня 2019 року, протокол № 11 

 

 

 

 

Програму скориговано, затверджено та пролонговано 

рішеннями Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

на 2020 р. (протоколами № 2 від 29.01.2020р. та №4 від 18.03.2020 р.), 

на 2021 р. (протоколами № 7 від 25.06.2020р.). 

 

 
  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

№ Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3 

Галузь знань: 01 

Освіта/педагогіка Спеціальність: 

011 Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація: «Освітні, 

педагогічні науки» 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІІІ, ІV 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

2 Загальна кількість годин 

– 90 

Рівень вищої освіти: третій 

(освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів із сучасними підходами 

організації інформаційно-освітнього середовища закладу освіти; особливостями його 

розроблення та підтримки діяльності учасників освітнього процесу; розвивати здатність до 

пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових 

педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та 

післядипломній освіті (СК1); здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із 

використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних 

продуктів у процесі створення нових знань (СК2); набуття універсальних навичок дослідника 

в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання 

освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими 

проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації 

прав інтелектуальної власності (СК4.); здатність до впровадження та оприлюднення 

результатів власних наукових досліджень у галузі освітніх, педагогічних наук (СК6). 

Заплановані результати навчання: 

РН 3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, 

критичного мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і 

нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.  

РН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, 

педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, післядипломної освіти й управління 

освітою, здійснювати їх менеджмент й пошук партнерів для їх реалізації. 

РН 6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, 

представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних 

наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та 

письмовій формі. 

РН 15. Уміти застосовувати ІТ- технології для наукового пошуку та створення 

ефективної наукової комунікації. 

 

3.  Програма навчальної дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Розроблення інформаційно-освітнього середовища 

Тема 1. Термінологічний апарат з теми вивчення. Засади формування інформаційно-

освітнього середовища (ІОС). 



Визначення інформаційно-освітнє середовища закладу освіти. Наукові та методичні основи 

формування ІОС. Структура ІОС закладу освіти, чинники впливу на його розроблення. 

Призначення, завдання, функції ІОС. Визначення вимог до ІОС. 

Література [ 1; 2; 3; 4; 6; 7] 

Тема 2.  Методичні та технологічні підходи розроблення ІОС.  

Функціональні  підходи до визначення змісту компонентів інформаційного освітнього 

середовища. Технічне та програмне забезпечення. Як створити, сформувати і ефективно 

використовувати інформаційно-освітнє середовище. 

Література [1; 2; 3; 4; 6; 7] 

Тема 3. Організація освітнього процесу в умовах ІОС. 
Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного освітнього 

середовища. Функціонал суб’єктів освітнього процесу в умовах ІОС. Можливості для 

закладів освіти в умовах ІОС. Забезпечення автентичних умов ІОС для всіх учасників 

освітнього процесу.  

Література [1; 2; 3; 4; 6; 7; 31; 34] 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Засоби та складники ІОС 

Тема 1. E-learning як складник ІОС. 
Сучасні цифрові технології навчання. E-learning – перспективна модель навчання в умовах 

ІОС. Переваги E-learning. Досвід запровадження E-learning. 

Література [12; 13; 14; 15] 

 

Тема 2. Хмарні технології як ефективний засіб створення сучасного ІОС. 
Хмаро-орієнтоване ІОС закладу освіти. Концепція «хмари закладу освіти» (навчальні курси, 

сервіси колективної роботи, он-лайн сервіси, навчальне відео, сервіс відеоконференцій, 

навчальні середовища, віртуальні лабораторії тощо). Залучення штучного інтелекту в 

освітній процес в умовах ІОС. 

Література [24; 25; 26; 27; 28; 35; 36; 28] 

Тема 3. ІОС як засіб реалізації різних форм навчання. 
Інформаційно-освітнє середовище для реалізації різних форм навчання закладах освіти. 

Організація змішаного навчання в умовах ІОС. Зарубіжний досвід упровадження гібридного 

навчання: принципи, підходи реалізації.  

Література [1; 3; 8; 9; 10; 29; 30; 36] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Методологічне підґрунтя підготовки учасників освітнього процесу до діяльності в 

умовах ІОС закладу освіти 

Тема 1. Підготовка учасників освітнього процесу до ефективної діяльності в умовах 

ІОС. 
Організаційно-педагогічні засади підготовки керівників ЗО до діяльності в умовах ІОС. 

Дидактичні умови підготовки педагогів для роботи в ІОС. Веб-ресурси надання 

наставницької допомоги учасникам освітнього процесу щодо організації діяльності в умовах 

ІОС.  

Література [1; 4; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 19] 

Тема 2. Відкрита освіта (ВО) як необхідна концепція створення перспективного ІОС 

для ЗО.  

Визначення ВО, принципи, методи та форми реалізації. Відкриті цифрові ресурси – складник 

ІОС. Умови використання відкритих цифрових ресурсів. Світові політичні рішення та плани 

щодо впровадження відкритої освіти для організації ІОС.  

Література [19; 20; 21; 22; 23] 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л 
прак

т. 
с.р.с. 

1 2 3 4 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Розроблення інформаційно-освітнього середовища 

Тема 1. Термінологічний апарат з теми вивчення. Засади 

формування інформаційно-освітнє середовища (ІОС). 

10 2 2 6 

Тема 2.  Методичні та технологічні підходи розроблення ІОС.  10 - 2 8 

Тема 3. Організація освітнього процесу в умовах ІОС. 10 2 2 6 

Усього годин  за змістовим модулем 1  30 4 6 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Засоби та складники ІОС 

Тема 1. E-learning як складник ІОС. 12 2 2 8 

Тема 2. Хмарні технології як ефективний засіб створення 

сучасного ІОС. 

12 - 4 8 

Тема 3. ІОС як засіб реалізації різних форм навчання. 16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологічне підґрунтя підготовки учасників освітнього 

процесу до діяльності в умовах ІОС закладу освіти 

Тема 1. Підготовка учасників освітнього процесу до 

ефективної діяльності в умовах ІОС. 

10 - 2 8 

Тема 2. Відкрита освіта (ВО) як необхідна концепція 

створення перспективного ІОС для ЗО. 

20 2 4 14 

Усього годин за змістовим модулем 3     

Усього годин  90 10 20 60 

 

5. Теми та зміст практичних занять 

Теми практичних занять Зміст практичних занять К-сть 

год. 

1 2 3 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Розроблення інформаційно-освітнього середовища 

Тема 1. Термінологічний 

апарат з теми вивчення. 

Засади формування 

інформаційно-освітнє 

середовища (ІОС). 

Структура ІОС закладу освіти, чинники впливу на 

його розроблення. Призначення, завдання, функції 

ІОС. Визначення вимог до ІОС. 

2 

Тема 2.  Методичні та 

технологічні підходи 

розроблення ІОС.  

Технічне та програмне забезпечення. Як створити, 

сформувати і ефективно використовувати 

інформаційно-освітнє середовище. 

2 

Тема 3. Організація 

освітнього процесу в умовах 

ІОС. 

Функціонал суб’єктів освітнього процесу в умовах 

ІОС. Забезпечення автентичних умов ІОС для всіх 

учасників освітнього процесу.  

2 

Усього годин за змістовим модулем 1  
6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Засоби та складники ІОС 

Тема 4. E-learning як 

складник ІОС. 

Переваги E-learning. Досвід запровадження E-

learning. 
2 



Тема 5. Хмарні технології як 

ефективний засіб створення 

сучасного ІОС. 

Залучення штучного інтелекту в освітній процес в 

умовах ІОС. 
4 

Тема 6. ІОС як засіб 

реалізації різних форм 

навчання. 

Організація змішаного навчання в умовах ІОС.  
4 

Усього годин за змістовим модулем 2  10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологічне підґрунтя підготовки учасників освітнього 

процесу до діяльності в умовах ІОС закладу освіти 

Тема 7. Підготовка учасників 

освітнього процесу до 

ефективної діяльності в 

умовах ІОС. 

Веб-ресурси надання наставницької допомоги 

учасникам освітнього процесу щодо організації 

діяльності в умовах ІОС.  

2 

Тема 8. Відкрита освіта (ВО) 

як необхідна концепція 

створення перспективного 

ІОС для ЗО. 

Умови використання відкритих цифрових ресурсів.  
2 

Усього годин за змістовим модулем 3 4 

Разом  20 

 

6. Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD:  

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год.  

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год.  

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год., з них 

на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. Усього 60 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на 

формування і розвиток практичних умінь застосовувати уміння аналізувати дослідження з 

проблем методології наукового пізнання та педагогічного дослідження, генерувати нові ідеї 

для самостійного дослідження актуальних проблем з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», зокрема освіти дорослих відповідно до мети і 

завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідного 

матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і 

підсумкового (залік) контролю знань, наявності виконаних завдань, поданих у робочих 

зошитах з дисципліни, оформлення здобувачем програми дослідно-експериментальної 

роботи.  

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD з опрацювання питань, які не 

розглядаються на аудиторних заняттях 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи К-сть 

год. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Розроблення інформаційно-освітнього середовища 

Тема 1. Термінологічний 

апарат з теми вивчення. 

Засади формування 

інформаційно-освітнє 

середовища (ІОС). 

Дослідити визначення інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти в наукових працях 

зарубіжних дослідників та дослідників України. 

розробити структуру ІОС закладу освіти чи 

установи, де ви працюєте. Визначити вимоги до 

ІОС та окреслити автентичні чинник впливу на його 

6 



функціонал. 

Тема 2.  Методичні та 

технологічні підходи 

розроблення ІОС.  

Окреслити технічне та програмне забезпечення ІОС 

закладу освіти чи установи, де ви працюєте. 

Описати, які умови створюються в інформаційно-

освітньому  середовищі для забезпечення 

ефективності освітнього процесу. 

8 

Тема 3. Організація 

освітнього процесу в умовах 

ІОС. 

Окреслити функціонал суб’єктів освітнього процесу 

в умовах запропонованого вами ІОС. Які умови ви 

вважаєте автентичними для всіх учасників 

освітнього процесу в спроектованому ІОС. 

6 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Засоби та складники ІОС 

Тема 4. E-learning як 

складник ІОС. 

Визначити цифрові технології, які застосовуються в 

навчанні. Визначити стандарти, яких необхідно 

дотримуватись в їх виборі та/або розробленні. Дати 

визначення  E-learning. Окреслити переваги E-

learning для закладу, в якому працюєте. 

8 

Тема 5. Хмарні технології як 

ефективний засіб створення 

сучасного ІОС. 

Визначити умови застосування хмарних технологій 

для організації та підтримки освітнього процесу. 

Окреслити умови створення хмаро-орієнтованого 

ІОС для закладу освіти, в якому працюєте. 

Уточнити можливості залучення штучного 

інтелекту в освітній процес в умовах ІОС. Описати 

ресурси ШІ, які можуть бути використані як 

помічник педагога. 

8 

Тема 6. ІОС як засіб 

реалізації різних форм 

навчання. 

Описати  специфіку різних форм навчання в закладі 

освіти, де ви працюєте. Визначити можливості та 

інструментарій розроблення та запровадження 

змішаного навчання в умовах ІОС для закладу, де 

ви працюєте. 

10 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологічне підґрунтя підготовки учасників освітнього 

процесу до діяльності в умовах ІОС закладу освіти 

Тема 7. Підготовка учасників 

освітнього процесу до 

ефективної діяльності в 

умовах ІОС. 

Окреслити потреби у підготовці керівників ЗО до 

діяльності в умовах ІОС. Створити перелік Веб-

ресурсів, що можна рекомендувати для  отримання 

наставницької допомоги учасникам освітнього 

процесу щодо організації діяльності в умовах ІОС. 

6 

Тема 8. Відкрита освіта (ВО) 

як необхідна концепція 

створення перспективного 

ІОС для ЗО. 

Визначити, які відкриті цифрові ресурси можна 

включити як складник ІОС, який спроектовано вами 

окреслити умови використання відкритих цифрових 

ресурсів в закладі освіти, де ви працюєте. 

Відшукайте в мережі Інтернет та систематизуйте 

світові політичні рішення та плани щодо 

впровадження відкритої освіти. 

8 
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Разом  60 

 

Питання для самостійної роботи здобувачів PhD 

1. Дайте визначення явищу «інформаційно-освітнє середовище» закладу освіти.  

2. Які методичні основи є необхідними для формування ІОС.  



3. Опишіть структура ІОС закладу освіти. 

4. Які чинники впливу на розроблення вам відомі?  

5. Окресліть призначення ІОС.  

6. Окресліть завдання ІОС.  

7. Окресліть функції ІОС.  

8. Опишіть вимоги до ІОС закладу освіти. 

9. Які вам відомі функціональні  підходи до визначення змісту компонентів 

інформаційного освітнього середовища.  

10. Технічне та програмне забезпечення.  

11. Як створити, сформувати і ефективно використовувати інформаційно-освітнє 

середовище? 

12. Як впливає використання єдиного інформаційного освітнього середовища на 

модернізацію процесу навчання? 

13. Опишуть функціонал суб’єктів освітнього процесу в умовах ІОС.  

14. Можливості для закладів освіти в умовах ІОС.  

15. Які умови ІОС можна назвати автентичними? 

16.  Що розуміється під явищем «сучасні цифрові технології навчання»?.  

17. Дайте визначення E-learning.  

18. Окресліть переваги використання E-learning в організації освітнього процесу.  

19. Який досвід запровадження E-learning ви маєте? Опишіть його особливості. 

20. Що розуміється під явищем «Хмаро-орієнтоване ІОС закладу освіти»?  

21. Опишіть концептуальні засади «хмари закладу освіти». 

22. Чи вбачаєте ви перспективу залучення штучного інтелекту в освітній процес в умовах 

ІОС? Якщо так, то опишіть її. 

23. Які форми навчання в закладах освіти вам відомі? 

24. Яких умов необхідно дотримуватися для організації змішаного навчання в умовах 

ІОС?  

25. Чи відомий вам зарубіжний досвід упровадження гібридного навчання? Якщо так, 

окресліть специфіку: принципи, підходи реалізації. 

26. Яких організаційно-педагогічних засад підготовки керівників ЗО до діяльності в 

умовах ІОС необхідно дотримуватися в 2021р і в перспективі? 

27. Окресліть дидактичні умови підготовки педагогів для роботи в ІОС. 

28. Назвіть відомі вам Веб-ресурси надання наставницької допомоги учасникам 

освітнього процесу щодо організації діяльності в умовах ІОС. 

29. Дайте визначення терміну «відкрита освіта». окресліть принципи, методи та форми 

його реалізації. 

30. Чи вбачаєте ви можливість і потребу залучення відкритих цифрових ресурсів до ІОС? 

31. Опишіть умови використання відкритих цифрових ресурсів. 

32. Розкрийте відомі вам світові політичні рішення та плани щодо впровадження 

відкритої освіти для організації ІОС.  

 

7. Методи навчання 

У викладанні навчальної дисципліни використовуються: 

 методи організації навчально-пізнавальної діяльності: розповідь, бесіда, 

 пояснювально-ілюстративний, проблемний, «кейс-метод», самостійна робота, 

демонстрування, обговорення, виконання індивідуальних завдань. 

 методи стимулювання та мотивації: формування пізнавального інтересу, дискусія, 

створення ситуації успіху в навчанні, аналіз конкретних ситуацій. 

8. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування присутніх на лекції, оцінювання виконання практичних завдань, 



загального тестування з курсу. Тест складається з 6 блоків питань закритої форми 

множинного вибору з 1-2 правильними відповідями з чотирьох-п’яти можливих. 

Підсумковий контроль знань – екзамен. 

9. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо експериментального методу в 

психології під час розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів застосування 

експериментального методу в дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи здобувачів освіти) проводиться у % від кількості балів, 

виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Сумарне оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 9.1). Із загальної кількості у 100 балів: відвідування лекцій - 4, тест - 6, практичні 

завдання - 50 (10+5+5+15+15), самостійна робота - 40. Обов'язковими для повного виконання 

є завдання 1, 3 та тест. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам освіти, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 75 балів. 
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YuZ0P7dGI59xzmBJqRa5ldMnoy02V5-Oul_uOtNEaAudlEALw_wcB 

10.3. Інформаційні ресурси 

1. https://en.unesco.org/open-access/what-open-access 

2. https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 

3. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer 

4. https://en.unesco.org/system/files/unesco-steering_ai_for_knowledge_societies.pdf  

5. https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/digitalinnovation 

6. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/strategy-update-

chinesefinal.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19 

7. https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Chinese-Online-and-Open-Education-in-

Shanghai-Emergency-Response-and-Innovative-Practice-during-COVID-19-Pandemic.pdf 

8. http://sh.xinhuanet.com/2020-06/20/c_139153582.htm 

https://open-education.net/
https://www.open.edu/openlearn/
https://www.oeconsortium.org/
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://valtek.com.ua/ua/system-integration/it-infrastructure/clouds/cloud-technologies
https://valtek.com.ua/ua/system-integration/it-infrastructure/clouds/cloud-technologies
https://sites.google.com/view/cloudinedu
https://sway.com/s/4KJrqUlQeP3ZitrL/embed
https://www.googleadservices.com/
https://builtin.com/cloud-computing/cloud-computing-and-education
https://builtin.com/cloud-computing/cloud-computing-and-education
http://ito.edu/
https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212627
http://www.multitest.ua/blog/oblachnye-texnologii-chto-eto-takoe/
http://www.multitest.ua/blog/oblachnye-texnologii-chto-eto-takoe/
http://office.oblako24.net/?lang=ukr&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgO4R-kIgfpQoH-YuZ0P7dGI59xzmBJqRa5ldMnoy02V5-Oul_uOtNEaAudlEALw_wcB
http://office.oblako24.net/?lang=ukr&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgO4R-kIgfpQoH-YuZ0P7dGI59xzmBJqRa5ldMnoy02V5-Oul_uOtNEaAudlEALw_wcB
https://en.unesco.org/open-access/what-open-access
https://en.unesco.org/open-access/what-open-access
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
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https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://en.unesco.org/system/files/unesco-steering_ai_for_knowledge_societies.pdf
https://en.unesco.org/system/files/unesco-steering_ai_for_knowledge_societies.pdf
https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/digitalinnovation
https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/digitalinnovation
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/strategy-update-chinesefinal.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/strategy-update-chinesefinal.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/strategy-update-chinesefinal.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Chinese-Online-and-Open-Education-in-Shanghai-Emergency-Response-and-Innovative-Practice-during-COVID-19-Pandemic.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Chinese-Online-and-Open-Education-in-Shanghai-Emergency-Response-and-Innovative-Practice-during-COVID-19-Pandemic.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Chinese-Online-and-Open-Education-in-Shanghai-Emergency-Response-and-Innovative-Practice-during-COVID-19-Pandemic.pdf
http://sh.xinhuanet.com/2020-06/20/c_139153582.htm
http://sh.xinhuanet.com/2020-06/20/c_139153582.htm


9. https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/what-parents-need-know-about-school-

reopening-age-coronavirus 

10. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions 

 

https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/what-parents-need-know-about-school-reopening-age-coronavirus
https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/what-parents-need-know-about-school-reopening-age-coronavirus
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

