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ВЕБІНАРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ
СИСТЕМІ ОСВІТИ

Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

Останнім часом широкого використання набув один з 
найпоширеніших методів дистанційного навчання - вебінар. Даний 
термін утворено від слів "web" та "seminar" і застосовується для 
позначення різних онлайн заходів: семінарів, конференцій, дискусій, 
зустрічей, презентацій, а в деяких випадках - тренінгів та мережевих 
трансляцій тих чи інших подій. У ході вебінару зв'язок між 
учасниками підтримується через Інтернет, за допомогою 
встановленого на комп'ютері або спеціального веб-додатку. 
Прогресивність технології проведення вебінарів полягає в її 
інтерактивності - ефекті фізичної присутності. Слухачі мають 
можливість сприймати все, що демонструє і говорить викладач, вести 
з ним діалог, уточнюючи в усній або письмовій формі незрозумілі 
м оменти або відповідаючи на поставлені їм запитання. [2]

Розглянемо переваги використання вебінарів над класичними 
конференція и та тренінга и:

• Економія коштів. Не потрібно платити за оренду залу, 
харчування, друковані матеріали, транспортні витрати ... Особливо це 
актуально для компаній з широким географічним покриттям.

• Масштаб аудиторії. У вебінарі може брати участь 
необмежена кількість учасників. За винятком тих випадків, коли мова 
йде про тренінг, тому в процесі тренінгу тренер повинен не тільки 
видавати інформацію, а й отримувати її. Зокрема, відстежувати реакції 
аудиторії і оперативно адаптувати форму подачі інформації для 
забезпечення виконання навчального завдання.[3]

• Прямий доступ до допоміжних бібліотек. Прямо в процесі 
навчання студент може відвідати будь-яке сховище даних он-лайн, 
зазначених у вебінарі. Це також зручно для викладача, який може 
заздалегідь підготувати необхідні посилання на зовнішні ресурси.

• Легка архівація. Вебінар легко може бути збережений, 
заархівований, розміщений на веб-ресурсі або електронному носії та
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наданий на вимогу. Більш того, з матеріалів вебінару цілком можна 
створити електронний курс.

Окрім переваг слід розглянути і обмеження, яких не можна 
уникнути в умовах проведення онлайн семінарів:

• Особистісний контакт. Відсутній факт фізичної присутності 
поруч інших людей. Відповідно, процес тренування майже не 
можливий: учасник не відчуває реакції інших людей на свої прояви.

• Обмежена можливість тренування. Не можливо ефективно 
тренувати очну комунікацію в умовах її відсутності. Втрачається 
можливість ефективно проводити групові та парні вправия.

• Ускладнена робота з особистими якостями. Часто для 
підвищення ефективності в продажах конкретної людини необхідно 
працювати з його мотивацією, переконаннями. В рамках вебінару це 
фактично не можливо з трьох причин: 1. Тренер не може бачити 
реакцій людини 2. Кількість учасників вебінару може не припускати 
такої роботи. 3. Для учасника немає гарантії конфіденційності.

• Відсутність гарантії конфіденційності. У процесі класичного 
тренінгу одне із завдань тренера - створити «безпечний простір» 
тренування. Тобто забезпечити для учасників можливість проявлятися 
будь-яким способом, не боячись, що ця інформація вийде за межі 
тренувального майданчика (залу).

• Ускладнена фасилітація Тренування передбачає гнучку 
структуру навчальної програми, адаптивної до потреб учасників. 
Тобто навчальна задача зафіксована, а шляхи її досягнення гнучкі..

Отже, можливості вебінарів цілком порівнянні з можливостями 
очного навчання. Відео та аудіо зв'язок, зображення, слайдові 
презентації, опитування та голосування, дошки для малювання та 
коментарів, текстовий чат, спільне користування додатками, - єдине, 
чого у вебінарі може не вистачати, це особистісний компонент, 
психологічний контакт між ведучим і учасниками. Однак це - питання 
майстерності, а не технології.
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