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Велика роль в успішності змішаного навчання, при якому поєдну-

ються переваги традиційного аудиторного та інтерактивного елект-

ронного навчання, належить контенту масових відкритих онлайн кур-
сів (МВОК), який представлений на електронних освітніх ресурсах 

нового покоління та спроектований на основі принципів інтерактив-

ності, модульності, мультимедійності та варіативності. 
Метою дослідження є впровадження освітніх ресурсів МВОК в на-

вчальний курс з інформаційної безпеки. 

Складність використання в навчальному процесі МВОК від відо-

мих університетів світу полягає, в основному, у англомовному напов-
ненні та супроводженні курсів, тому для навчального курсу з інфор-

маційної безпеки було обрано більш доступний для студентів варіант 

– українські платформи МВОК, які враховують також освітні, еконо-
мічні та технологічні особливості країни. 

В проведеному дослідженні студентам пропонувалося в асинхрон-

ному форматі пройти один з дистанційних курсів – "Основи інформа-
ційної безпеки" від Prometheus або "Інформаційна безпека у цифрово-

му світі" від Відкритого університету "ВУМ". За успішне проходжен-

ня курсу студенту надавалися додаткові бали з дисципліни. Більшість 

студентів не використовували раніше навчальні ресурси формату 
МВОК, тому активізація самостійної діяльності будувалася на зна-

йомстві з новою освітньою технологією (внутрішня мотивація) та 

отриманні офіційного сертифікату про успішне проходження онлайн 
курсу з основ інформаційної безпеки (зовнішня мотивація). 

При змішаному навчанні з застосуванням масових онлайн курсів 

викладач повинен створити єдиний дидактичний комплекс з інформа-
ційно-освітнім середовищем, що не дублює підручники, а збагачує і 

поглиблює навчальний матеріал дисципліни контентом МВОК. Зруч-

ний асинхронний формат дистанційного навчання та можливість 

отримання сертифікату МВОК у рамках навчальної дисципліни знач-
но підвищують мотивацію студентів.  

 


