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Джерела для опрацювання:
• список рекомендованої основної та додаткової літератури;
• бази даних;
• адреси ^еЬ-сайтів та інших ресурсів мережі Інтернет з інформацією,

необхідною для навчання (з анотацією до кожного ресурсу);
• електронні книги за тематикою курсу (з анотацією);
• посилання на сайти електронних бібліотек (з анотацією).
Додатково. Залежно від специфіки галузі знань, ДК може бути

укомплектований іншими елементами: робоча навчальна програма з потижневим 
плануванням, теми дискусій і порядок їх проведення, проектні завдання, глосарій, 
список скорочень і абревіатур, рисунки, схеми, графіки, аудіо-і відео файли, 
анімації, фотографії, презентації та інше.
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У роботі розглянуто особливості відкритого дистанційного навчання, які 
обумовлені впровадженням системних змін щодо реалізації принципів соціального 
виміру. Особливу увагу приділено якісним трансформаціям стосовно 
демократизації доступу до цифрової культурної спадщини як ключового рушія 
підтримки інклюзивності у  р о зв ’язанні актуальних проблем освіти.
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Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика

Ключові слова: відкрите ліцензування, соціальний вимір, освітні ресурси, 
культурна спадщина, гнучкість.

Же сопзіШег іИе /еаіигез о / ореп Шізіапсе Іеагпіпд іИаі Шие іо іИе зузіетіс 
сИапдез іо ітрІетепі іИе ргіпсірІез о/іИе зосіаІ Шітепзіоп. РагіісиІаг аііепііоп із раіШ 
іо диаІііаііуе ігапз/огтаііоп сопсегпіпд іИе Шетосгаіігаііоп о / ассезз іо ШідііаІ 
сиІіигаІ Иегііаде аз кеу Шгіуег о/зиррогііпд іпсІизіуепезз іп зоЬіпд асіиаІ ргоЬІетз о /  
еШисаііоп.

Ключові слова: ореп Іісепзіпд, зосіаІ Шітепзіоп, еШисаііопаІ гезоигсез, 
сиІіигаІ Иегііаде, /ІехіЬіІііу.

Поточна пандемія спричинила раптовий перехід до віддаленої роботи та 
збільшення використання цифрових інструментів, що каталізувало широке 
обговорення впливу відкритого доступу на освітній ландшафт, характер навчання 
та викладання. Зрозуміло, вагомої уваги набуває озброєння особистості 
компетенціями 21 століття, що пов’язані зі спроможністю до гнучкого реагування 
на виклики та невизначеність, сприяння ініціативам сталого суспільства. Це 
потребує якісної трансформації закладів освіти еволюційним шляхом за умови 
зародження такої дійової академічної громади, коли кожен розуміє її цінність, що, 
безумовно, відбивається на гнучкості моделей професійно-особистісного 
становлення освітян.

Безперечно, реалізація необхідних змін, гуманістична орієнтація освіти, 
створення міцної спільноти студентів та викладачів залежать від майстерності 
останніх, а якість викладання за інноваційними підходами є запорукою розвитку 
потенціалу молоді. У сучасній освітній практиці для подолання повільності 
позитивних змін засновуються нові традиції, спрямовані на активну взаємодію 
між суб’єктами освітнього процесу [3], що здатні адаптувати, критично оцінювати 
і модернізувати відкриті освітні ресурси.

Отже, спільне вдосконалення відкритих освітніх ресурсів (ВОР) спрямовано 
на впровадження та масштабування надійних першоджерел, тобто освіту без 
бар’єрів. У такий спосіб, забезпечення інклюзивної справедливої й якісної освіти 
протягом життя, що уможливить доступ усім охочим навчатися, спрямована на 
реальне включення всіх верств населення до соціальних змін. Вирішення цієї 
проблеми пов’язано із забезпеченням необмеженого використання результатів 
діяльності, зокрема, у галузі цифрових технологій та глобальних мереж -  це 
розробки програмного забезпечення з відкритим кодом, у наукових дослідженнях
-  це рецензовані журнали, тези, наукові монографії та розділи книг, в освіті -  це 
відкриті освітні ресурси. Тому в сучасних умовах вкрай важливо глибоке 
розуміння процесів проектування, опрацювання та впровадження відкритих 
освітніх інновацій [1].

Оскільки рівень поінформованості про ОЕК в освіті продовжує зростати, 
стають необхідними трансформації відкритого дистанційного навчання, що 
створює можливості для залучення студентів до опрацювання засобів процесу 
редагування й створення контенту, які обумовлюють адаптацію до різних 
навчальних і культурних контекстів. У першу чергу, особливої вагомості 
набувають проблеми різноманітних доступних форматів для людей з особливими
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освітніми потребами, а також взаєморозуміння та просування загальнолюдських 
цінностей. У цьому контексті постають питання підтримки студентів у процесі 
розробки доступних якісних освітніх ресурсів культурної спадщини, що сприяє 
міжкультурному діалогу, загальному розумінню процесів розвитку людства.

Враховуючи нагальні питання соціально -гуманітарної підготовки студентів, 
першочерговими стали відкриті ресурси екосистеми культурної спадщини 
Еигореапа, широкі можливості якої у наближенні сталого майбутнього вже 
усвідомило освітнє суспільство. Зокрема, масовий відкритий онлайн курс 
(МООС) «Цифрова освіта з культурною спадщиною» розглядає засоби 
інноваційної педагогіки для всіх, хто спрямований на навчання протягом життя. 
Цей курс використовує оцифровану колекцію культурної спадщини та вміст блогу 
“Викладання разом з Еигореапа”, де учасники обговорюють загальні принципи 
онлайн курсів. Це пов’язує академічну теорію з дослідженнями професійного 
розвитку вчителів. Ресурси Еигореапа представлено різними мовами та у різних 
форматах, а різні інструменти, такі як ТгашсгіЬаіЬоп, Нізіогіапа та інші готові 
матеріали, можна легко інтегрувати до персональних потреб.

Незважаючи на те, що відкрите дистанційне навчання пропонує нову та 
захоплюючу можливість запросити студентів до дослідницької діяльності, існує 
багато підводних каменів, що обумовлює необхідність підготовки спеціалістів для 
створення якісних ресурсів. Більш того, необхідні курси для фахівців, що 
спеціалізуються на відкритих ресурсах різних галузей, зацікавлені у розумінні 
необхідних ідей для найкращої підтримки студентів через складний процес 
спільного використання їх інтелектуальної власності за ліцензією Сгеаііуе 
Сошшопз.

Розуміння ідеї відкритого ліцензування за підходом, для якого ми 
використовували позначення «РОЗВИТОК-4В» (Реалізація Оптимального 
Запровадження Відкритої Інклюзивної Технології для соціально-Особистісної 
Компетенції) обумовлено трьома аспектами: відкриті освітні ресурси, масові 
відкриті онлайн курси та електронні підручники [5]. Це визначає спосіб 
використання ВОР, що відображає визнання авторства по відношенню до 
відкритої практики: «Вносити вклад» в інформування, поширення, адаптацію та 
опрацювання до власних потреб, «Визнавати вклад» інших дослідників, 
«Впроваджувати у публічний простір» у форматах, які використовуються іншими 
за допомогою інклюзивних освітніх практик [3, 4], і «Відкривати можливості» на 
основі права робити, володіти та контролювати копії контенту для власного 
використання.

Зауважимо, що протягом більш ніж п’яти років ми цілеспрямовано 
досліджуємо особливості цифрової підготовки, що призначена залучати до 
активного використання ресурсів відкритого доступу, критично оцінювати вплив 
засобів мультимедійної інформації та соціальних медіа, розбудовувати 
персональне навчальне середовище для розвитку академічної культури та 
самовдосконалення, зосереджуючись на доступних й якісних ресурсах. Зокрема, 
курс «Засоби цифрової підготовки» включає колекції навчальних відео, сценарії 
освітніх заходів, що допомагає учасникам приєднати цифрові засоби (фотографії, 
відео, тексти, 3Б-тури) музеїв, бібліотек, архівів тощо до власних колекцій.
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У такий спосіб, розв’язання багатьох питань відбувається в умовах 
цифрового середовища, проте переміщення певних завдань до онлайн-формату 
показало необхідність виваженого підходу [2], зокрема, ті види діяльності, що 
мають синхронний інструкторський характер, можна реалізувати в асинхронному 
режимі. Наш досвід свідчить, що реалізація політики відкритого руху може 
відбуватися за різними сценаріями студентоцентрованого навчання. Студенти 
мають привілеї відносно свободи досліджувати і відповідальності самостійно 
керувати процесом навчання.

Щоб нинішні випускники ЗВО змогли впевнено опрацьовувати відкриті 
розробки глобального середовища, важливо підтримувати гнучкі підходи до 
освіти, які все більше набувають вагомості, бо забезпечують вкрай необхідні 
стійкі результати. Гнучкий підхід, за визначенням сучасних дослідників, 
характеризується спрямованістю на надання більшого вибору, зручності та 
персоналізації відповідно до якостей особистості та умов, у яких відбувається 
навчання. Таким чином, сучасна модель педагога має враховувати прагнення 
студентів щодо цифрового добробуту. Водночас, навчання як соціальний досвід 
при переході до цифрових засобів навчального дизайну, посилює свідоме 
формування соціальної взаємодії як основи підготовки відповідальних громадян 
сталого суспільства.

Якісні трансформації системи викладання обумовлені принципами 
соціального виміру на майбутнє десятиліття як основи для концептуалізації 
різних політик щодо розширення соціальної взаємодії. Отже, у сприянні цим 
процесам особливу увагу привертає демократизація доступу до культурної 
спадщини шляхом використання засобів віддаленого впливу та інтерактивної 
діяльності, що водночас дозволяють покращити розуміння освітян як наблизити 
ефективність онлайн викладання до можливостей практики традиційних офлайн 
середовищ.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ДОСВІД ТА ПЕРСТПЕКТИВИ 

Пономарьова Н. О.
доктор педагогічних наук, професор 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

На підставі аналізу досвіду змішаного навчання на фізико-математичному 
факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди встановлено умови його запровадження 
у  закладах вищої педагогічної освіти (підготовка викладачів, вибір моделі, 
розробка навчально-методичного забезпечення, реалізації усіх складових 
освітнього процесу, супровід змішаного навчання).

Ключові слова: дистанційна освіта, змішане навчання, заклади
вищоїпедагогічної освіти, умови впровадження змішаного навчання.

ВазеШ оп іИе апаІузіз о / іИе ехрегіепсе о / ЬІепШеШ Іеагпіпд аі іИе РасиІіу о /  
РИузісз апШМаіИетаіісз о/С.8. 8коуогоШа КИИРЦ, іИе сопШіііоп о /ііз іпігоШисііоп іп 
іпзіііиііопз о / ИідИег реШадодісаІ еШисаііоп (іеасИег ігаіпіпд, сИоісе о / тоШеІз, 
ШеуеІортепі о / еШисаііопаІ апШ теіИоШоІодісаІ зиррогі, ітрІетепіаііоп о / аІІ 
сотропепіз о/іИе еШисаііопаІргосезз, зиррогі о/ЬІепШеШ Іеагпіпд) .

Кеу могШз: Шізіапсе еШисаііоп, ЬІепШеШ Іеагпіпд, іпзіііиііопз о / ИідИег 
реШадодісаІ еШисаііоп, сопШіііопз о/іпігоШисііоп о/сИапдеШ Іеагпіпд.

Вся система освіти України в реаліях пандемії СОVI^-19 опинилася в 
ситуації виклику щодо невідкладного впровадження дистанційної освіти у 
закладах освіти усіх рівнів. Дистанційне навчання -  одна із форм навчання, яка 
виникла й удосконалювалася разом із розвитком Інтернет-технологій, і на 
сьогодні має виділені характерні ознаки, принципи і низку теоретичних і 
практичних напрацювань [1].Організація якісного масового дистанційного 
навчання у закладах вищої освіти -  складний і багатофакторний процес, який 
зараз знаходиться на початку становлення та розвитку [2]. Попри наявність 
порівняно значної кількості наукових розвідок щодо особливостей дистанційної 
освіти, їх виявилося недостатньо для практичного її впровадження [3,4,5].

Отже, 2020 рік виявився для ХНПУ імені Г. С. Сковороди де-факто 
рушійним для опанування та впровадження дистанційної та змішаної форм освіти. 
Перш за все, усі співробітники факультету мали вимушені надшвидко та на 
високому рівні опановувати виключно новітні цифрові компетентності, а також 
інноваційні за сутністю підходи щодо створення нових моделей навчання. 
Наприклад, вже з весняного семестру розпочалася перепідготовка та підвищення 
кваліфікації викладачів та співробітників щодо реалізації дистанційного навчання. 
Так, усі викладачі фізико-математичного факультету беруть участь у онлайн- 
стажуваннях, курсах, вебінарах тощо відповідної тематики із одержанням 
сертифікатів -  за період з квітня по листопад 2020 року 19 співробітників

123

http://empower.eadtu.eu/images/report/The_


Наукове видання

За редакцією 
Золотухіної Світлани Трохимівни

Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 
сучасних викликів: теорія і практика

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 
(Харків, 31 березня -  2 квітня 2021 р.)

Том 1

Відповідальна за випуск: Н.О. Ткачова 
Технічний редактор: О.М. Кін

Відповідальність за дотримання вимог академічної 
доброчесності несуть автори

Підписано до друку 26.03.2021р. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. 
Гарнітура Т ітез К е ^  Котап. Друк -  ризографія. Ум. друк. арк. 19,56. 
Обл.-вид.арк. 20,64 Зам. № 580. Наклад 300 прим. Ціна договірна.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди.

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських,29.

«Мітра»
Свідоцтво про державну реєстрацію: № 3086810188 

т.: +380675765437, е-таіі: тіІга_і2^аІ@теІа.иа

mailto:mitra_izdat@meta.ua

