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Різноманітні форми онлайн-навчання дозволяють дистанційно 

отримувати знання в самих різних напрямках, набувати нові навички та вміння. 

Завдяки вебінару, стають доступні вузькоспеціалізовані онлайн-курси і 

консультації провідних фахівців з географічно віддалених від слухача місць, на 

що не завжди можна розраховувати у традиційній системі навчання. 

Проблемою, яку ми розглядатимемо у цій статті є здобуття навичок у 

використанні вебінарів, під час роботи та навчального процесу. В наш час, коли 

комп'ютерні технології задіяні майже в усьому, що оточує людей, освіта 

залишається однією з небагатьох білих плям, в якій  комп'ютерні технології не 

займають належного місця. Також ми розглядаємо аспекти використання 

вебінару під час викладання, як форму спрощення навчального процесу, і 

подальшої зацікавленості учнів. 

 

 

Перші системи текстового спілкування в режимі реального часу, такі як 

IRC (Internet Real Chat), з'явилися на самому початку історії Інтернету, в кінці 

1980-их. Веб-чати, ПЗ для миттєвого обміну повідомленнями побачили світ у 

середині 1990-х. Перша ж повноцінна можливість конференц-зв'язку з'явилася в 

кінці 1990-х, після чого було розроблено безліч інших засобів спілкування в 

режимі реального часу. 

Торгівельний знак терміна «webinar» був зареєстрований в 1998 році 

Еріком Р. Корбі (Eric R. Korb), але він був оскаржений в суді і зараз належить 

компанії InterCall. [1] 

 



Поняття вебінару. Вебінар - це сучасний мультимедійний інструмент для 

організації онлайн-навчання та ділового спілкування через Інтернет[1]. 

Вже саме походження слова вебінар (web + семінар) частково відповідає 

на питання «що таке вебінар?», Оскільки передає його суть: навчання за 

допомогою веб-технологій. Ви можете, не виходячи з дому, відвідувати онлайн-

курси, приймати участь в онлайн-семінарах або онлайн-тренінгах різної 

тематики. Завдяки сучасним мультимедіа для учасників вебінару створюється 

ефект повної присутності – ви отримуєте не тільки нову інформацію, але і 

можливість прямого спілкування з тренером та колегами по навчанню, а також 

індивідуальні консультації викладачів і допомогу у важких питаннях. 

Крім online-навчання, за допомогою технології проведення вебінарів 

можна вибудувати цілу систему віртуальних комунікацій - онлайн-презентації, 

інтернет-конференції, оналйн-зустрічі. Таким чином можна не тільки 

оптимізувати процес дистанційної освіти, але й вирішити проблему віддаленого 

спілкування філій з головним офісом в середовищі великих корпорацій, 

менеджерів або служб підтримки з клієнтами і т.д. 

Вебінари бувають різних видів і покликані вирішувати різноманітні 

завдання. Але в будь-якому випадку процес комунікацій відбувається 

наступним чином: тренер або викладач, перебуваючи перед своїм комп'ютером, 

веде заняття, спілкуючись з аудиторією за допомогою веб-камери, мікрофона і 

навушників (динаміків), спілкуючись з аудиторією в аудіо-, відеоформаті і в 

чаті. Мультимедійні засоби майданчики для проведення вебінарів дозволяють 

демонструвати слайди, графіки, схеми та відеозаписи, завантажувати 

документи в різних форматах, використовувати «дошку для малювання», 

проводити опитування. Ведучий вебінару може також «передати мікрофон» 

учаснику. 

Отже: Вебінар − це мультимедійний інструмент для організації онлйн-

навчання та ділового спілкування. З цілою низкою віртуальних комунікацій, для 

оптимізації процесу навчання. У залежності від поставленої мети можна 

вибирати найбільш підходящий формат вебінару. 



 

2. Класифікація вебінарів. Вебінари як форма онлайн-навчання: онлайн-

курси, онлайн-семінари, онлайн-тренінги Різноманітні форми онлайн-навчання 

дозволяють дистанційно отримувати знання в найрізноманітніших напрямках, 

набувати нові навички та вміння. Завдяки вебінару, стають доступні 

вузькоспеціалізовані онлайн-курси і консультації провідних фахівців з 

географічно віддалених від слухача місць, на що не завжди можна 

розраховувати у традиційній системі навчання. 

Онлайн-тренінги дають слухачам можливість удосконалювати свої 

особисті або професійні якості, а для тренерів та викладачів вебінари є 

унікальною можливістю звернутися до багатомільйонної аудиторії Інтернету. 

Число слухачів вебінару не обмежена, і ці заняття можуть відвідати люди з усіх 

куточків планети. Цікава форма онлайн-тренінгів і для комерційних 

організацій. Будь-яке підприємство, що має розгалужену мережу філій, 

стикається з проблемою професійного вдосконалення персоналу на місцях. 

Онлайн-тренінги дозволяють успішно вирішувати ці завдання, не відриваючи 

людей від основної роботи. Вебінари значно скорочують витрати на 

відрядження організації. 

Вебінари як інструмент ділового спілкування: онлайн-наради, онлайн-

презентації, онлайн-зустрічі, онлайн-конференції. Онлайн-презентації. 

Достовірну і якісну інформацію тепер можна викласти для усієї цільової 

аудиторії без обмежень у часі і просторі. Онлайн-презентації дозволяють 

продемонструвати нові товари та послуги, докладно розповісти про їхні 

особливості, а також отримати від слухачів зворотний зв'язок − у вигляді 

анкетування, опитувань, безпосереднього спілкування в чаті. Онлайн-

презентацію зручно провести на спеціалізованому сервісі, яким є портал, 

зробити запис вебінару, а посилання на неї потім використати для подальшої 

роботи з клієнтською базою. 

Онлайн-зустрічі, онлайн-наради, онлайн-конференції. Для компаній, що 

освоїли технологію організації і проведення вебінарів, цей сервіс стає 



незамінним засобом вирішення багатьох щоденних завдань: онлайн-зустрічі з 

розподіленими з обговоренням складних питань у режимі реального часу, 

онлайн-наради між великою кількістю співробітників, розташованих в різних 

офісах, вирішення інших комунікаційних завдань всередині великої корпорації. 

Онлайн-конференції стають зручною формою комунікацій для політичних 

партій і громадських рухів. Організація контрольованих онлайн-зустрічей є 

унікальним інструментом у практиці шлюбних агентств. 

Таким чином, сервіс для проведення вебінарів є універсальною 

площадкою для організації різноманітних форм онлайн-навчання та ділового 

спілкування. 

Аналізуючи викладений матеріал можемо зробти наступні вистновки: 

1. Вебінар − це мультимедійний інструмент для організації онлйн-

навчання та ділового спілкування. З цілою низкою віртуальних 

комунікацій, для оптимізації процесу навчання. У залежності від 

поставленої мети можна вибирати найбільш оптимальніший формат 

вебінару. 

2. Сервіс для проведення вебінарів є універсальним майданчиком для 

організації різноманітних форм онлайн-навчання та ділового спілкування. 

3. Негативи співпраці з вебінарними майданчиками: 

великі черги на платних майданчиках, приходиться довго очікувати; 

безкоштовні майданчики, не володіють усіма функціями, але і тих іноді 

буває достатньо; багато функцій може не працювати, що є 

непередбаченим ускладненням. 

 

Отже, що вебінари зручна технологія і засіб здійснення едукаційного 

процесу. За допомогою онлайн-семінарів, є можливість навчатися, проводити 

ділові конференції, з будь-якої точки світу. Має багато можливостей 

(наприклад: відео зв’язок, аудіо зв’язок, можливість переглядати малюнки, 

текстові файли, презентації, графіки).  Хоч мовлення під час вебінару є 

одностороннім, керівник має можливість передати слово будь-якому з 



учасників конференції. Існує дуже великий вибір серед «вебінарних» 

майданчиків. Але платний майданчик, не завжди краще безкоштовного. Тому, 

що на деяких безкоштовних майданчиках, існує достатньо функцій для 

проведення семінару не гіршого за платний. Недолік платних майданчиків, на 

наш погляд, це великі черги, іноді можливе те що ви можете прочекати місяць. 

Зручність полягає також в тому, що ви можете зайти на майданчик, та обрати 

будь-який вебінар, в якому надалі можете прийняти участь. Але існують закриті 

вебінари, для того щоб прийняти участь, потрібен можливо запис, і входити 

доводиться під логіном та паролем, які вам дадуть ведучі або організатори.  

Хочемо зауважити, що завдяки  вебінару, стають доступні вузькоспеціалізовані 

онлайн-курси і консультації провідних фахівців з географічно віддалених від 

слухача місць, на що не завжди можна розраховувати у традиційній системі 

навчання. Використання вебінарів сприяє всебічному розвитку, залучаючи 

новітні інформаційно-комунікаційні та психолого-педагогічні технології.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаються в деталізації 

використання вебінарів для викладання дисциплін природничо-математичного 

циклу. 
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