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Концептуальні недоліки відносяться до самого методу застосування даних пристроїв, 
наприклад виведення на великий екран проектору багато тексту без відео супроводження або 
малюнків, невірно зіставлену методику.  

Зовнішні недоліки включають в себе невміння роботи з пристроями викладачем, нестачу 
фінансування для обладнання аудиторій, тощо. Ці проблеми гостро стоять на шляху освіти до 
повноцінного використання усіх переваг технологічних пристроїв. 

Окремо належить розібрати форму навчання за допомогою Інтернету – дистанційне 
навчання. Вона має як недоліки так і переваги.  

Недоліками використання форми навчання на дистанції за допомогою Інтернету є високі 
вимоги до здобувача освіти та педагога. Здобувач освіти має чітко розуміти значущість навчання та 
виконувати завдання з усією належною віддачею. Викладач повинен розробити особливі програми 
для ефективної праці на віддалені, особливий пакет завдань, має постійно стежити за успіхами 
здобувачів освіти та вчасно надавати допомогу, відчувати де саме здобувач освіти має утруднення. 
Навчання через Інтернет також вимагає перелік додаткових вимог до здобувача освіти та 
викладача, наявність обладнання та доступ до мережі Інтернет. 

З іншого боку дистанційна освіта надає переваги незалежності від часу та місцезнаходження 
здобувачів освіти та викладача. Прикладом такої електронної взаємодії зі здобувачами вищої освіти 
є ГІІМ ДВНЗ ДДПУ на період карантину в країні: всі завдання доступні на платформі Moodle, також 
дублюються шляхом надсилання через електронну пошту; консультування здійснюється засобами 
мобільного зв’язку, спілкуванням в різноманітних месенджерах (листування, аудіо, відео).Крім того, 
розвиток телекомунікацій створює комфортне середовище для навчання здобувачів освіти з 
обмеженими можливостями або підвищення кваліфікації працівників, даючи їм можливість 
отримати доступ до навчальних матеріалів в будь-якому місці і в будь-який зручний час. 

 
 

УДК 371 
Олійник Тетяна  

кандидат педагогічних наук, доцент,  
доцент кафедри інформаційних технологій  

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 
 

Відкриті освітні ресурси як засіб студентоцентрованого навчання та професійного 
вдосконалення 

 
Спалах COVID-19 підкреслив критичне значення цифрового доступу до відкритих освітніх 

ресурсів та культурної спадщин, що дозволяють реалізувати широкий спектр інноваційних підходів і 
технологій для вирішення актуальних проблем суспільства. До відкритих освітніх ресурси 
відносяться публічні репозиторії, електронні бібліотеки, музеї, що кардинально змінює освітнє 
середовище і рекомендовано педагогам для ефективного впровадження.  

Сучасні технології, зокрема штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність, мобільні 
технології, SMART-лабораторії, висувають більше освітніх можливостей для соціальної адаптації 
молодих людей в умовах розбудови цифрової інклюзивної екосистеми. Проте, криза, в якій 
потрапило людство сьогодні та необхідність швидкого занурення в цифрові засоби та онлайн освіту 
може уповільнити зусилля вишів, що спрямовані на якість формування як професійних 
компетентностей педагога, так і «soft skills» (так званих, м’яких навичок), зокрема лідерство, 
критичне мислення, креативність, міжкультурна компетентність тощо.  

С перших днів кризи люди на ресурсах провідних організацій було запропоновано 
інформацію про масові відкриті онлайн курси (MOOCs) та відкриті освітні ресурси, що відкриває 
доступ до знань під ліцензією Creative Commons155 за умови забезпечення курації, адаптації, 

                                                           

155
 Creative Commons. URL: https://www.creativecommons.org.ua/  

https://www.creativecommons.org.ua/
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багаторазового використання для викладання, навчання та дослідження156. Без сумніву, для 
втілення цього підходу в життя, необхідні спільні зусилля, серед яких перспективним є рух за 
відкритий доступ до науки, освіти та культури, що може виступати каталізатором позитивних змін.  

Підготовка університетів до майбутнього вимагає розглядати потенціальну значущість 
відкритих освітніх ресурсів не лише у електронному навчанні, але й у їх інтеграційній силі, яка може 
покращити вищу освіту в цілому157. Безперечно, це зумовлює зміну стилю викладання, що призводе 
до дуже швидкої і всебічної зміни ролі педагогів: вони стають проектувальниками, керівниками, 
менеджерами, кураторами, тьюторами, фасилітаторами, що здатні адаптувати, управляти і 
оцінювати освітнє середовище. 

Таким чином, акценти переносяться на поступовий перехід від зовнішнього управління 
освітньою діяльністю до свідомого самоуправління, що обумовлює реалізацію ефективної моделі 
рефлексивної діяльності студентів щодо процесів аналізу якості навчання. Безперечно, особлива 
увага має приділятися якості професійного вдосконалення та неперервної освіти, яка обумовлена 
вимогами до формування студентів як активних рівноправних учасників158. У підготовці 
відповідального педагога щодо впровадження інновацій студентоцентрованого навчання159 у 
сучасному освітньому просторі ми першочергову увагу приділяємо дослідженню якості відкритих 
освітніх ресурсів у поєднанні з навичками 21 століття.  

У такий спосіб, при розробці курсу «Засоби цифрової підготовки» ми намагалися привернути 
увагу студентів до актуальних питань відкритої освіти, а саме: в галузі програмного забезпечення – 
це розробки з відкритим кодом, а також засоби культурної спадщини GLAM – галереї, бібліотеки, 
архіви та музеї. Спираючись на зміну освітнього ландшафту, ми запропонували створення портфоліо 
таких ресурсів як основи для конструювання персоналізованого навчального середовища. Тобто 
використання портфоліо дозволяє визначити загальний потенціал студентів, скорегувати 
досконалість індивідуальних навчальних програм, зміст, форми, методи та засоби організації 
діяльності, зокрема, інтегрованих знань, загальних компетентностей (критичного мислення, 
креативності тощо).  

Зокрема, ми звернули увагу на те, що технологія портфоліо допомагає студентам першого 
року навчання у свідомій організації навчально-пізнавальної діяльності та самонавчання, а саме: 
студенти навчаються відповідати за розуміння того, що їм необхідно знати й вміти робити, ясно 
усвідомлюють рівень власних успіхів, визначають цілі та напрями подальшого росту, а також 
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здобувають здатність до розробки планів удосконалення власної діяльності160. Отже з орієнтацією 
на провідну мету сучасної педагогічної освіти – формування педагога-дослідника – врахування 
особливостей студентоцентрованого навчання має стати ключовим ланцюгом якісних процесів змін. 

Таким чином, провідна ідея розробки цього курсу полягала у формуванні компетентностей 
вчителя за трьома ключовими напрямами, а саме: вміння працювати з сучасним знанням, 
технологією і інформацією, вміння працювати з іншими людьми, а також вміння працювати з 
суспільством і у суспільстві. Водночас для студентів факультетів іноземної філології, мистецтв, 
художньо-графічного, психології та соціології використання відкритих освітніх ресурсів відбувалося у 
відповідності до критичного осмислення ризиків цифрових інновацій для освіти, соціальної 
взаємодії, суспільства сталого розвитку. 

В дослідженні особливостей цифрової та академічної грамотності, що необхідна для 
успішного навчання у 21 столітті, ефективного застосовування знання про відкрите ліцензування для 
використання відкритих засобів навчання ми звернули увагу на MOOCs та мікро-курси. Серед них є 
низка таких, що відкриті й чутливі до потреб студентів, надають можливість студентам у власному 
темпі опрацьовувати контент, виконувати завдання, проходити різні варіанти оцінювання та 
сертифікації. Зазначимо, що для зручності пошуку MOOCs в Інтернеті розроблено агрегатори161 
MOOC LIST та Class Central, за допомогою яких значно спрощується опрацювання інформації про всі 
актуальні курси через наявні фільтри. 

Проте, слід зауважити, що існують певні переваги, для вітчизняної платформи Prometheus, 
що пропонує специфічні для України курси, які реалізовані українською мовою, а також адаптовані 
курси, що є недоступними для певної частини освітян через мовний бар’єр. Без сумніву, практична 
користь та більша пристосованість до реальних потреб роботодавців курсів цієї платформи 
обумовлена результатом співпраці проектних команд з провідними компаніями, що залучаються до 
активної участі в розробці програм курсів та окремих модулів. 

Таким чином, сучасний стан надає переконливе мотивування необхідності впровадження 
відповідних курсів для магістерським програмам, що мають відповідати сучасним викликам щодо 
встановлення балансу між освітою для кваліфікації, соціалізації і особистісного розвитку науково-
педагогічних кадрів.  
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Процеси кардинальної перебудови всіх сфер суспільного життя супроводжуються рішучим 
зламом традиційних ідеалів і стереотипів суспільної поведінки. У зв’язку з цим виникає й 
реалізується можливість масового переходу до інших життєвих цінностей, на інші світоглядні 
позиції, які багато в чому відрізняються від тих, що вважалися суспільними ідеалами ще донедавна. 
У цьому контексті зазначимо, що умови для розвитку України відзначені глибокою та тривалою 
соціально-економічною кризою, духовним та моральним занепадом, деградацією культури, 
дегуманізацією людських відносин. Для розв’язання означених проблем необхідно, щоб більшість 
людей володіла здатністю нестандартно підходити, аналізувати та вирішувати завдання сучасності, 
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