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МІСІЯ ПРОЕКТУ
 Створення та розповсюдження якісного освітнього контенту, спрямованого на розвиток та впровадження онлайн-освіти у СНУ ім. В. Даля;
 Залучення молоді, у т.ч. з тимчасово окупованих території Донецькоїта Луганської областей, до вивчення певних аспектів історії та культури України у цікавій та інтерактивній формі;
 Поширення відомостей щодо історичного та культурного надбанняЛуганського регіону шляхом презентування їх у виглядіінтерактивної мапи України.



СУЧАСНИЙ СТАН
Наразі у Східноукраїнському національному університетіімені Володимира Даля підтримується та розвиваєтьсятехнологія змішаного навчання для більшості дисциплінна базі освітньої платформи MOODLE.
Зокрема технології змішаного навчання використовуютьсяпри вивченні «Історії України та української культури» в рамках як університетської освіти, так і спеціалізованогокурсу з підготовки учнів шкіл до ЗНО, а також у процесіроботи з абітурієнтами з тимчасово окупованих територійДонецької та Луганської областей.



СУБ’ЄКТИ
Студенти СНУ ім. В. Даля, що вивчають дисципліну «Історія України та української культури»;
Учні 10-11 класів, що вивчають історію України та готуються до складання зовнішнього незалежного оцінювання;
Випускники з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей;
Викладачі дисципліни «Історія України та української культури»;
Розробники мапи — викладачі кафедри всесвітньої історії та історії України СНУ ім. В. Даля. 



ІННОВАЦІЙНІСТЬ
 Авторська ідея та архітектура проекту; 
 Вack-end та весь основний front-end інтерактивної мапи прописані програмним кодом спеціально під проект, з використанням картографічних матеріалів GoogleMap;
 Можливість як аудиторної, так і самостійної роботи з тематичними історичними мапами, оцифрованими історичними документами, фотокартками, аудіо-відеоматеріалами та іншим авторським та  free-Internet контентом історико-культурного спрямування, сконцентрованим в рамках одного проекту з використанням спеціально прописаного зручного функціоналу;
 Можливість використовувати у форматі вищої освіти як для вивчення дисципліни з циклу формування загальних компетентностей, так і для ряду фахових дисциплін зі спеціальності 032 «Історія та археологія»;
 Можливість використання як для вищої школи, так і для середньої освіти та широкого загалу, а також для дистанційної підготовки до ЗНО учнів на тимчасово окупованих територіях України;
 Варіативність функціоналу, тобто можливість доповнювати, розширювати та трансформувати контент та формат ресурсу.



СЕРЕДОВИЩЕ
 Інтерактивна мапа розміщена на сайті: http://map.zzz.com.ua















ІНШІ МОЖЛИВОСТІ
 Використання інтерактивної мапи у процесі вивчення фахових курсів зі спеціальності 032 «Історія та археологія».
Можливість підготовки учнів закладів середньої освіти та мешканців тимчасово окупованих територій до ЗНО з історії України.



КРАЄЗНАВСТВО
 Проект передбачає створення окремого розділу, присвяченого історії та культурі Луганської області, що, на думку авторів, сприятиме підвищенню рівня обізнаності та зацікавленості історією Луганщини, яка у 2018 році відзначає своє 80-річчя.



РЕЗУЛЬТАТИ
 впровадження в освітній процес СНУ ім. В. Даля технології он-лайн освіти, зокрема використання технології змішаного навчання, одним з елементів .якої є робота з інтерактивною мапою з історії та культури України;
 розповсюдження та демонстрація важливих історичних та культурних здобутківУкраїнської держави у контексті розвитку української нації та становленнядержавності;
 надання можливості самостійної аудіо- та візуальної роботи з картою та оцифрованими історичними документами, фотокартками тощо;
 сприяння створенню більш міцного фундаменту усвідомлення молоддю власноїнаціональної приналежності та повазі до культурної спадщини українськогонароду;
 сприяння забезпеченню рівного доступу до якісної освіти незалежно від місця проживання (у т.ч. дітям з тимчасово окупованих територій України, дітям, які постраждали від збройного конфлікту тощо).



ДЖЕРЕЛА ТА РЕСУРСИ
 http://tsdavo.gov.ua
 http://history.org.ua/uk
 http://www.photosed.net
 http://www.etoretro.ru
 http://www.retroua.com
 https://ukrmap.su
 https://ukrainianvancouver.com
 https://commons.wikimedia.org
 http://anthrohistory.ipb.su
 http://www.litopys.com.ua
 http://news.tochka.net/

 http://history.ed-era.com
 http://nk.org.ua
 http://ukrainaincognita.com
 http://dipcorpus.at.ua
 www.ukr.media
 http://geacron.com
 https://uk.wikipedia.org
 Дякуємо власникамінформаційних,графічних, аудіо- та візуальних матеріалів за відкритий для доступу контент в мережі Інтернет.
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