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Використання відкритих світових мереж (наприклад, в рамках 

Open Course Ware Consortium) в навчально-науковому процесі 

заохочують передові університети світу на розробку відкритих 

освітянських курсів та викладення їх у вільному доступі [1–2]. 

Це надає додаткові можливості в одержанні якісної освіти за 

рахунок поєднання навчання у своєму «рідному» університеті з 

віртуальним навчанням у таких всесвітньовідомих університетах, 

як наприклад, Кембридж або Оксфорд. З іншого боку, цей 

процес впливає і на викладачів, що розроблюють свої власні 

курси, бо це процес конкурентний. 

У жовтні 2014 року СумДУ долучився до проекту Open Course 

Ware – створивши власну онлайн-платформу –

http://ocw.sumdu.edu.ua. У Массачусетському технологічному 

інституті подібний проект [3] стартував з 2003 року і в 2010 році 

кількість опублікованих курсів досягла цифри 2000, що склало 

майже 80% від навчальної програми інституту. Таке просування 

в напряму «відкритості» дало смогу: підвищити світовий 

авторитет МІТ; збільшити кількість абітурієнтів. 

Розглянемо можливості набуття знань у відкритих освітніх 

ресурсах на прикладі курсу "Математична логіка та теорія 

алгоритмів". Цей курс викладається в нашому вузі для 

спеціальності «Інформатика» на всіх формах навчання, в тому 

числі для дистанційної форми. Які можливості надають 

студентам відкриті освітні ресурси для вивчення цього курсу? 

Поєднаємо міжнародний досвід провідних вузів і власні 

просунення. 

Аналіз відкритих зарубіжних ресурсів(найбільш відомі 

онлайн-майданчики - Coursera, Udacity, EdX; МООС -  (Massive 



 

Online Open Course) – заснований Стенфордським університетом 

та запущений у 2012 році; http://wn.com/algorithms - англомовний 

портал новин, який розміщує освітні відеоресурси; Національний 

Відкритий Університет «ІНТУІТ»; Лекторіум - академічний 

освітній проект та інш.) показав, що освітні проекти 

розвиваються у  двох напрямках: накопичення колекція 

відеолекцій та створення онлайн курсів (платних та 

безкоштовних). 

Перший напрямок неструктурований, але має переваги у 

виборі між ВНЗ та викладачами, другий дотримується 

навчальних програм і в своєму контенті має як теоретичний 

матеріал, відеолекції, так і тести, але створений одним чи двома 

викладачами одного ВНЗ. 

Розробляючи вказаний курс, потрібно виходити з того, що 

дисципліна досить складна у сприйнятті та  розумінні та те, що у 

навчанні все більше зростає тенденція самостійного 

опрацювання матеріалів студентом і той, хто навчається розуміє, 

що запам’ятовування у більшій кількості залежить від повторень. 

Тому наповнення курсу у вільному доступі йшло в напряму 

забезпечення різноманіття матеріалу: відеолекції в аудиторії; 
відеозаняття, створене в студії; відеоінструкція до практичних 

завдань; демоверсії тренажерів. 

У перспективі маємо в нагоді опублікувати теоретичний 

матеріал, симулятори та інші відеоматеріали, які є більш наочні 

та необхідні займати не останнє місце у навчальному процесі. 
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