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Актуальність. У статті приділено увагу значенню відкритої освіти та 

інструментам інноваційного розвитку освітної діяльності.  
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Відкрита освіта – це складна соціальна система, здатна до швидкого 

реагування у зв’язку з мінливими соціально-економічними ситуаціями, 

індивідуальними та груповими освітніми потребами і запитами [2]. Вона 

базується на світоглядних і методологічних засадах відкритості та 

безперервності процесу пізнання. 

У відкритій освіті, відкритих педагогічних системах передбачається 

використання відкритого навчального середовища, формування його 

засобів і технологій. Серед таких засобів і технологій провідне місце 

займають комп’ютерно орієнтовані засоби та інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ), на основі яких, передусім, будується інформаційно-

комунікаційна платформа відкритої освіти, завдяки яким інформатизація 

освіти, як суспільне явище, стає важливим чинником та сучасним 

інструментом інноваційного розвитку освіти [1].  

Метою відкритої освіти є підготовка здобувачів освіти до 

повноцінної і ефективної участі у громадській та професійній діяльності в 

умовах інформаційного та телекомунікаційного суспільства. 

Наприкінці ХХ сторіччя суттєвого розвитку набули інструменти 

систем відкритої освіти, що спрямовані на розв’язання проблем сучасної 

педагогіки, сприяють підвищенню якості та розширенню обсягів 

контентного наповнення інформаційного ресурсного простору, 

поліпшенню доступу до наукових і навчальних відомостей широкому колу 

користувачів, підвищенню ефективності проектування і застосування 

комп’ютерно орієнтованих систем навчального призначення. 

Це науково-освітні інформаційні мережі (НОІМ), спеціальні 

технології підтримки віртуальної навчальної діяльності (web 2.0), 

технології електронного проектування педагогічних систем, технології 

мережного е-дистанційного навчання, технології е-бібліотек, технології 

комунікацій близької зони, електронні технології управління проектами, 

глобальна мережа «Партнерство в навчанні». За допомогою цієї мережі, 

зокрема, шість останніх років поспіль проводяться Інтернет-конкурси 



«Вчитель-новатор», де активними учасниками є викладачі Лисичанського 

педагогічного коледжу. 

Moodle – навчальна платформа призначена для об’єднання педагогів, 

адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану 

систему для створення персоналізованого навчального середовища [3]. Це 

безкоштовна, відкрита система управління навчанням. Викладачі 

Лисичанського педагогічного коледжу також проходять курси за 

програмою Moodle на базі ЛНУ. 

Е-learning – освіта з використанням електронних технологій, 

насамперед інтернету. Дозволяє пройти курс дистанційної освіти, надаючи 

при цьому можливість діалогу з викладачем та іншими слухачами.  

До арсеналу технологій та інструментів відкритої освіти належать 

засоби забезпечення доступу до навчальних матеріалів, засоби візуалізації, 

інструменти колективної роботи з різноплановим освітнім контентом, а 

також широкий спектр засобів забезпечення сучасної дистанційної освіти – 

у першу чергу засоби аудіо- і відеозв’язку. До кола завдань, що можуть 

успішно вирішуватися за допомогою інструментів і методів відкритої 

освіти, також належить розширення можливостей для колективної роботи 

в рамках навчального процесу як на рівні викладач-студент, так і по 

горизонталі – між колегами-учителями та викладачами вищих навчальних 

закладів.  

Інструменти електронного навчання – це організаційні та методичні 

елементи педагогічного процесу, які реалізуються завдяки сучасним 

інформаційним технологіям. У наш час технології та освіта сплетені 

досить тісно, практично у кожного вчителя є свої улюблені технологічні 

інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому 

дістати увагу учнів під час цікавих, захоплюючих шкільних занять. 

Інструменти Edmodo, Grockit, EduBlogs, Wikispaces та ін. 

використовують потужності соціальних медіа задля допомоги учням у 

процесі навчання, а вчителям для взаємодії. 

 Освітні інструменти Khan Academy, MangaHigh, 

Educreations,  CarrotSticks допоможуть зробити уроки захоплюючими, 

веселими і цікавими, а головне, більш ефективними. 

Використовуючи технічні інструменти Teachers Pay Teachers, 

Planboard,  QR-коди, TED,  Glogster можна об’єднати тематично важливі 

уроки і створення дивовижних і незабутніх учнівських проектів. 

Саме впровадження в освіту України принципів відкритої освіти 

акумулює останні погляди вчених і практиків на перспективні шляхи 

розвитку освіти в інформаційному суспільстві, передбачає використання 

найсучасніших здобутків психолого-педагогічної науки, освітньої 

практики і науково-технічного прогресу, забезпечує наслідування і 

відтворення в освіті України світових тенденцій розвитку освітніх систем, 

зумовлює інтеграцію системи освіти України у світовий освітній простір. 
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