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«Розумний» навчальний заклад: визначення та дві основі складові

Розумний навчальний заклад – це навчальний заклад, в якому сукупність

використання підготовленими людьми технологічних інновацій та Інтернету створює

передумови до нової якості процесів та результатів освітньої, соціальної та інших

видів діяльності навчального закладу.

Розумний 

навчальний 

заклад

Розумні процеси

Розумна

інфраструктура
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Розумні процеси в основі Розумного навчального закладу

Розумні процеси

Освіта Соціальна сфера Управління

Підготовлені люди

Цифрова

грамотність

Інноваційні

підходи

Безперервна

актуалізація

Активне

використання ІКТ

Динамічна 

взаємодія

Високий рівень

мотивації
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Smart-освіта – основний «розумний» процес «розумного» навчального закладу

Smart-освіта

Інноваційні

навчальні матеріали
Динамічний канал 

взаємодії
Актуалізація

✓ Мотивація учнів до 

роботи

✓ Мультимедійний контент

✓ Інтерактивні навчальні 

заходи 

✓ Використання хмарних 

технологій

✓ Розподіл функцій 

вчителя між вчителем та 

учнем

✓ Учні – співавтори 

навчальних курсів

✓ Активне залучення до 

інноваційної діяльності 

✓ Постійне оновлення 

освітніх курсів

✓ Врахування 

особистісних 

характеристик 

✓ Індивідуалізація 

траєкторії навчання

✓ Закріплення 

теоретичних знань на 

практиці



5

Розумна інфраструктура в основі розумного навчального закладу

Розумна 

інфраструктура

Корпоративна 

мережа
IoT та smartLearning

Система 

управління

Сучасні технічні рішення

Надійне ядро та 

канали зв’язку

Технічна 

підтримка

WiFi

покриття

Структурована 

кабельна система

Програмне 

забезпечення

Оснащення 

аудиторій

Хмарні

технології

Система контроля 

доступу
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Розумна інфраструктура: корпоративна мережа

Корпоративна

мережа

Структурована 

кабельна система
Надійне ядро та 

канали зв’язку
WiFi покриття

✓ Надійність

✓ Простота 

обслуговування

✓ Запас та гнучкість

✓ Зниження сукупної 

вартості володіння

✓ Нарощування нових 

систем

✓ Стабільне 

електроживлення

✓ Нормативні умови 

експлуатації 

✓ Автоматичне 

резервування

✓ Безпека

✓ Мобільність

✓ Можливість 

впровадження концепції

BYOD

✓ Нові освітні можливості

✓ Підключення до 

eduroam



7

Розумна інфраструктура: Internet of  Things та Smart Learning

Internet of Things та 

Smart Learning

Оснащення 

навчальних 

аудиторій

Віртуалізація та 

хмарні технології

Система контроля 

доступу

✓ Інтерактивне 

середовище навчання

✓ Обладнання для 

презентацій 

✓ Smart Classrooms

✓ Інклюзивна освіта

✓ Віртуалізація 

лабораторних циклів

✓ Ефективна система 

доступу до ресурсів

✓ Перехід до 

безпаперової форми 

навчання

✓ Дистанційна освіта

✓ RFID-доступ до класів

✓ Розвиток систем 

відеоспостереження

✓ Активне використання 

датчиків

✓ Економія 

енергоресурсів
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Розумна інфраструктура: Система управління

Система 

управління

Освітній процес Управління Фінанси

✓ Планування

✓ Розклад

✓ Конкурси та олімпіади

✓ Публікації

✓ Структура закладу

✓ Контроль за виконанням 

розпоряджень 

✓ Управління заходами

✓ Кадрові питання 

✓ Договори 

✓ Заробітна плата 

✓ Бухгалтерія 
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Варіанти побудови системи управління «розумним» навчальним закладом

Єдина система Клаптевий підхід

Вибір власної 

траєкторії розвитку

Високий рівень 

захищеності 

Імідж та 

комерціалізація

Тривалість 

впровадження 

Прив’язаність до 

команди

Старіння технологій

Використання 

готового рішення

Низькі вимоги до 

підтримки на місці

Підтримка та 

оновлення

Шаблонність 

рішення

Відомі вразливості

Низький рівень 

адаптивності 
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Приклад дорожньої мапи зі створення «розумного» навчального закладу

СКС Ядро WiFi

Управління Фінанси Освіта

Cloud Аудиторії Доступ

Цифрова

грамотність
Using ICT Інновації

Мотивація Актуалізація Динаміка

Корпоративна 

мережа

Система

управління

Internet of Things 

та Smart 

Learning

Розумні 

процеси


