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http://www.shanghairanking.com/

http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc

Information is everywhere
(Dave Cormier, What is a MOOC?)



http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc





http://www.ocwconsortium.org/



http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html

Salman Khan: 
Let's use video to reinvent education
Березень 2011 р.

Засновник
віртуальної платформи
“Khan academy”

Якийсь чоловік в 
шортах, пожертвував 
купу грошей
на онлайн-освіту



www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html

Daphne Koller: 
What we're learning from online education
Червень 2012 р.



www.coursera.org



www.edx.org



An Early Report Card
on Massive Open
Online Courses

MOOCs promise to
change the face of

higher education, one
giant classroom at a 

time. Here's what
they're doing well—
and how they can do

better.

By Geoffrey A. Fowler
October 8, 2013
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Нове в методах оцінювання
(крім стандартних тестів):

1.Комплексні (“ступінчасті”) задачі / тести;

2.Взаємне оцінювання письмових робіт 
(відкритих тестів);

3.Кваліфікована участь в форумах;

4.Командні / індивідуальні онлайн-проекти.

Все - з автоматизованим оцінюванням!



1. Тести





Перевірка аналітичних формул!

2*pi*epsilon_0/ln(b/a)







Вбудовані інструменти аналізу електричних схем!





Конструктор



Поетапне розв’язування тестової задачі, з отриманням частини балів



“Ступінчастий” тест



Для “творчого завдання” –
сторонній ресурс



“Дослідницькі” завдання



3. Взаємне оцінювання – peer assessment









Kolowich, S. (2013, March). 
The professors who make the
MOOCs. 
Chronicle of Higher Education.

74% респондентів 
використовують 
автоматичне оцінювання; 
67.1% вважають його “дуже 
надійним”
30.1% - “надійним до певної 
міри”. 

34% використовують 
взаємне оцінювання; 25.8% 
вважають його “дуже 
надійним”,
71% - “надійним до певної 
міри”.



3. Форум – не забавка, а спосіб щось взнати, 
комусь допомогти і сподобатися викладачу 
(на оцінку)



Форум може виявити найкращих





4. Проект як модель професійної  співпраці

Платформа - внутрішня (як форум чи BigBlueButton) чи зовнішні спеціалізовані 
(Google Docs, Project2Manage, ProjectPier, Bubbl.us, ...)



Кватирка для прояву / розвитку креативності

Спільні асинхронні
розробки



Командний проект, розоблений в рамках дистанційного курсу:

• Документується автоматично;

• Може контролюватися / коригуватися асистентом чи 

інструктором;

• Можливість встановлювати графік роботи;

• Легкість збереження результатів, встановлення авторства ідеї, 

обміну інформацією.

Є і недоліки, зокрема:

• Небезпека “торпедування” проекту окремими недобросовісними 
учасниками;
• Відсутність прямого спілкування.











Велосипеди існують

Висновки



Висновки, детальніше

1. Електронні системи оцінювання – економічно ефективніші та 
екологічно чистіші від оцінювання “неозброєним оком”;

2. Переваги електронних тестових систем – різноплановість,
оперативність обробки результатів та можливість одночасного 
контролю знань великої кількості студентів, звільнення викладача
від монотонної роботи;

3. Існують відкриті гнучкі системи тестового контролю, деякі з них – з 
відкритим кодом (наприклад, OpenEDX);

4. Варто заохочувати студентів використовувати відкриті дистанційні
курси, забезпечуючи більші варіабельність, повноту перевірки
різних складових компетентності,  роздільну здатність
інструментів оцінювання. 



http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=2016017

Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning
http://www.tandfonline.com

http://www.mooc-list.com/


