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Відповідно до Меморандуму про співпрацю в галузі освіти, укладеному 
29 травня 2014 року між Міністерством освіти і науки України та Громадською 

спілкою «Центр освітніх комунікацій», у 2014/2015 навчальному році починає 
свою роботу репозитарій цифрового навчального контенту.  

 



 

Репозитарій функціонує в якості сховища для зберігання навчальних матеріалів у будь-
яких форматах (текстові документи, pdf, презентації, відео, аудіо, файли для 

інтерактивних дошок, тести, посилання на інтернет-ресурси тощо) і забезпечує швидкий 
пошук за метаданими (клас, навчальний предмет, тип матеріалу, ключові слова тощо).  



Знайти репозитарій цифрового 
навчального контенту можна за 

посиланням   
http://ua.lokando.com/  

 

http://ua.lokando.com/


Також можна перейти за посиланням з сайту Міністерства 
освіти і науки України 

  
 



 
 Працювати репозитарієм можуть як зареєстровані, так і незареєстровані 

користувачі. Але останнім будуть доступні не всі матеріали та функції порталу 

 



 

Інструкція щодо реєстрації розміщена на головній сторінці сайту 



 

У репозитарії  в якості повнотекстових електронних підручників розміщено посилання на 
електронні версії оригінал-макетів підручників, що розміщені на відповідних ресурсах і за 

правами видавництв, що постачають друковані підручники за держзамовленням.  
 



 

 
 У репозитарії зберігаються навчальні об’єкти, подані у різних 

електронних форматах.  
 



 

Навчальні об’єкти поєднуються у групи з допомогою тематичних наборів, наприклад можуть існувати 
набори з матеріалами для роботи за певним підручником 

 (сам підручник, навчальна програма, конспекти уроків, дидактичні матеріали тощо), набори тестів, 
зображень, корисних посилань тощо. Кожен набір має інформативну назву. 



 

 
 Залежно від свого вмісту і призначення навчальний об’єкт має певний тип, 
наприклад це може бути підручник, конспект уроку, тест, бланк завдання, 

ілюстрація, проект, задача тощо. 



Звичайно, кожен об’єкт і тематичний набір призначений для використання в 

одному або кількох класах та при вивченні одного або кількох предметів. 

 



Навчальний об’єкт і тематичний набір також призначений для 

використання у школі певного типу. 

 



 



ТЕМАТИЧНИЙ НАБОР 



Нормативно-правові документи 



Свої зауваження і пропозиції щодо покращення роботи 
та наповнення репозитарію просимо надсилати у 

службу технічної підтримки на адреси: 

  osvita@outlook.com;  

 navchalna_kniga@ukr.net;  

 bhv.kiev@gmail.com. 

 

Запрошуємо до співпраці з наповнення і використання 
репозитарію.  
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
 

 
 
 
 
 
 

Презентація підготовлена 
Гончаренко О. Л. – науковий співробітник ІІТЗО МОН України 

 
 


