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Основні технології цифрового 
навчання в ТНТУ

LDAP – єдина авторизація для всіх сервісів (google, facebook, openID etc.)

Atutor – навчальне середовище (різноманітні модулі: соціальна 

мережа, вікі, форуми, розсилки etc)

Електронна бібіліотека – http://library.tntu.edu.ua/

ELARTU - Репозитарій відкритого доступу http://elartu.tntu.edu.ua/ 

Wiki-ресурс університету – http://wikitntu.org.ua 

(http://wiki.tntu.edu.ua), така собі “пісочниця” з подальшим імпортом 

кращих статей до uk.wikipedia.org (українська вікіпедія)

Big Blue Bution – сервер відеоконференцій на основі відритих кодів. 

Версія ТНТУ – http://conference.tntu.edu.ua/

http://library.tntu.edu.ua/
http://elartu.tntu.edu.ua/
http://wikitntu.org.ua/
http://wiki.tntu.edu.ua/
http://conference.tntu.edu.ua/
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Мій досвід “Навчання 2.0 (1.3)”

Deicious  – соціальні закладки (фолксономія). Зручно формувати 
тематичні підбірки корисних посилань, обмінюватися і “зберігати” 
закладки. Хочете знати чим цікавиться людина, подивіться на її 
“хмаринку” тегів (http://www.delicious.com/tags/taltek).

Google Docs – написання плану і ТЗ для курсових, бакалаврських та 
дипломних робіт

Twitter (-//-) – наприклад, мій http://twitter.com/taltek_info – follow me! 
Використовую як канал швидких (коротких 140 символів) 
повідомлень (мікроблог) і оперативного розсилання цих 
повідомлень. 

Dropbox – “цифрова” флешка, спільні папки для спільних проектів на 
основі протоколу SVN (http://db.tt/xmytNAT)

TeamViewer – дозволяє “розшарювати” робочий стіл і навіть 
передавати віддалено керування вашим робочим столом.

http://taltek.info — персональний блог.
Facebook – просування блогу, призначення зустрічей та запрошення 

на події, обговорення (http://facebook.com/taltek.info).

http://www.delicious.com/tags/taltek
http://twitter.com/taltek_info
http://db.tt/xmytNAT
http://facebook.com/taltek.info
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Головна сторінка вікі-ресурсу 
університету
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Перелік навчальних дисциплін
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                 Реферат ?!  НІ ! 

                Вікі-стаття ! 

                          Піднімаємо рейтинг української вікіпедії в світі разом !
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Як навчитися ? 
Читайте, дивіться, пробуйте самі !

1.http://taltek.info/tntuwebinar-tenwikipedia.html - 
відео майстер-клас створення вікі статті 
(Віктор Кукурудзяк, СНм-51)

2.http://taltek.info/category/learning_20/atutor - 
архів відео та слайдів з семінарів по 
дистанційному навчанні в ТНТУ

3.http://wikitntu.org.ua - вікі-ресурс ТНТУ

http://taltek.info/tntuwebinar-tenwikipedia.html
http://taltek.info/category/learning_20/atutor
http://wikitntu.org.ua/
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Дякую за увагу !
Запитання ?

http://taltek.info
Oleg.Nazarevych@taltek.info

http://taltek.info/
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