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ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ 

ПІДВИЩИТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ 

Розвиток освіти та новітні мережеві технології породили онлайн-

курси. Завдяки яким, незважаючи на ваше географічне положення, освіту 

чи статки, ви можете навчатися у викладачів найкращих університетів світу. 

Для бібліотекарів - це також реальна можливість отримати унікальні 

знання, які можна буде використати у професійній діяльності. З розвитком 

технологій Web 2.0, стало можливим сидячи десь у районній бібліотеці 

слухати лекцію професору з Оксфорду чи Гарварду. Може ви і не отримаєте 

диплом цього університету, але знання , доступ до яких ви маєте, просто 

безцінні. Навчання – безкоштовне, а все, що потрібно потенційному 

студентові – комп’ютер з інтернетом. 

Масові відкриті онлайн-курси (Massive open online course - МООС) 

дозволяють пройти навчання у викладачів провідних світових університетів 

– людей, які мають вагу в академічному світі, влитися у мультинаціональну 

студентську групу (на дискус-форумах), отримати документ, що 

підтверджує успішне проходження всього курсу. Найбільші онлайн-

платформи викладають відеоматеріали та проводять оцінювання отриманих 

знань. Різниця в тому, які саме курси пропонуються, хто і як їх читає. 



Онлайн-платформа «Coursera» почала роботу у 2012 році, у цьому ж 

році в розділі «Освіта» рейтингу веб-сайтів журналу «Time» Coursera посіла 

перше місце. Лідируючу позицію платформа забезпечила багато в чому 

завдяки динаміці розвитку: список організацій-партнерів постійно 

розширюється, кількість курсів, а з ними і студентів зростає. 

Студентам на вибір пропонується більше 450 курсів з різних 

дисциплін, включаючи біологію, математику, економіку та фінанси, 

машинобудування, медицину, право, мистецтво – усього 25 категорій. 

Навчання переважно ведеться англійською мовою, але багато лекцій 

супроводжуються субтитрами іспанською, французькою, рідше 

російською. Тривалість курсу – від 4-х до 11-ти тижнів. 

Після закінчення курсів успішним студентам видається сертифікат. 

Завдяки платній опції Signature Track (ідентифікації) сертифікати Coursera 

здобули більшу «вагу». 

EdX – спільний проект Гарвардського університету й МТІ, що 

пропонує пройти онлайн-навчання за наступними напрямами: комп'ютерні 

технології, хімія, математика, етика, музика, статистика, література. 

Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які читаються в Гарварді, 

університеті Корнуелла, Федеральній політехнічній школі Лозанни, 

Гонконгському, Кіотському, Пекінському університетах, тому ті, хто 

навчається, повинні мати відповідні базові знання. Деякі курси 

зараховуються в академічні години та можуть враховуватися при розгляді 

заявки на отримання стипендії в університетах-партнерах. 

Прогрес й отримані бали можна відслідковувати у спеціальному 

розділі сайту. 

Проект Canvas Network відрізняється великою різноманітністю 

курсів, які проводять абсолютно різні за рівнем підготовки та напрямом 



діяльності люди: доктори наук, менеджери, письменники. Курси не мають 

єдиного підходу до викладання. Матеріал можуть пояснювати виключно в 

коротких відеолекціях, доповнювати можливістю обговорювати 

прослухане на форумі з викладачем та іншими студентами, сертифікат по 

закінченню курсу можуть видавати чи ні. 

Canvas Network пропонує безкоштовні, умовно безкоштовні та платні 

курси. Умовно безкоштовні передбачають придбання додаткових 

навчальних матеріалів (посібників, літератури), платні дозволяють 

заробити кредити в системі безперервної освіти (актуально для професій, де 

необхідно постійно підтверджувати свою кваліфікацію – учителів, 

архітекторів, медичних працівників тощо). 

Курси тривають 2–3 тижні, анонсуються за місяць і раніше. 

Сайт МООС платформи «Udemy» має російськомовну версію, що 

робить навігацію по порталу максимально комфортною. Освітні проекти 

розподілені на 16 категорій, серед яких є комп'ютерні, гуманітарні 

дисципліни, а також хобі та рукоділля, мистецтво та фотозйомка. 

Курси Udemy читають інструктори, які мають практичний досвід у 

бізнесі, менеджменті, фінансах, технологіях. Один з найпопулярніших 

курсів розроблений Джеком Уелчем, генеральним директором General 

Electric, топ-менеджером з колосальним управлінським досвідом. 

Всі матеріали на сайті платні, вартість може варіюватися від 10 до 500 

доларів. Отримати знижку можна, скориставшись купоном. 

Після закінчення курсів студенти отримують сертифікат. Деякі курси 

пропонують унікальну можливість підтвердити свої знання у спеціальному 

центрі й отримати сертифікат, завірений великими компаніями – Cisco 

Systems, Microsoft Corporation, Financial Industry Regulatory Authority та 

іншими. 



Prometheus громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

Цей український сервіс стартував лише нещодавно, але вже набув великої 

популярності. Зараз доступні вісім курсів і ще на сім відкрито реєстрацію. 

Кожен курс складається із відеолекцій, інтерактивних завдань, а також 

форуму, на якому студенти мають змогу поставити питання викладачу та 

поспілкуватись один з одним. Успішне завершення курсу дасть змогу 

отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. 

МООС дає унікальну можливість бібліотекарям отримати доступ до 

освітніх ресурсів безкоштовно або за символічну ціну, прослухати матеріал 

так, як його викладають імениті вчені та фахівці, підвищити свою 

кваліфікацію й відкрити нові види діяльності. 

 

 


