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РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Анотація. У статті розкрито сутність і зміст ресурсно-орієнтованого навчання в закладах
вищої освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в умовах здоров’язбережувального освітнього
середовища описано як цілісний динамічний процес організації і стимулювання самостійної
пізнавальної діяльності студентів в оволодінні навичками активного перетворення
інформаційного середовища на засадах концепції здоров’язбереження, яка передбачає
оптимальне використання тріадою "студент-викладач-бібліотекар" консолідованих
кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, фінансових та інформаційних
ресурсів. Науково обґрунтовано необхідність дотримання умов здоров’язбереження при
проєктуванні ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Подано модель
ресурсно-орієнтованого навчання студентів у закладах вищої освіти в аспекті
здоров’язбереження як схему візуалізації процесу ресурсно-орієнтованого навчання.
Схарактеризовано блоки моделі та дидактичні умови реалізації ресурсно-орієнтованого
навчання студентів у закладах вищої освіти в умовах здоров’язбережувального навчального
середовища: застосування комплексу форм, методів та засобів ресурсно-орієнтованого
навчання; організацію процесу навчання професійно орієнтованих дисциплін в тріаді
"студент-викладач-бібліотекар" з використанням педагогічних технологій ресурсноорієнтованого навчання; орієнтацію на розвиток інформаційно-освітнього середовища
закладів вищої освіти шляхом активізації розробки електронних ресурсів; введення
інформаційно-технологічного компоненту при викладанні професійно орієнтованих
дисциплін; здоров’язбережувальну спрямованість процесу навчання та консолідацію
здоров’язбережувальних технологій. Описано дослідницький освітній проєкт «Ресурсноорієнтоване навчання у вищій школі», який проходить упровадження у вітчизняних
закладах вищої освіти та доводить свою ефективність і доцільність у застосуванні.
Ключові слова: ресурсно-орієнтоване
середовище; модель; проєктний підхід.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасні напрями модернізації
змісту вітчизняної освіти відповідно до тенденцій розвитку держави в контексті її
інноваційної політики та інтеграції в європейський освітній простір актуалізують
пошук нових підходів до навчання, розроблення концепцій і технологій до них в
умовах здоров’язбережувального освітнього середовища. За Болонською декларацією,
система вищої освіти має орієнтуватись, насамперед, на індивідуалізацію навчання
студентів, використання нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
педагогічних інновацій, застосування дистанційних форм і методів навчання, що
сприятимуть не лише розвитку творчих здібностей студентів і посиленню єдності
навчання з продуктивною працею в реальних умовах виробництва, але й забезпечують
здоров’язбереження суб’єктів освітнього процесу впродовж усього життя (lifelong
learning). Це має забезпечити якісна вища освіта, яка здійснює підготовку
компетентних майбутніх фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.
Європейська Комісія з питань інформаційної системи освіти трактує сутність
європейського освітнього простору як використання нових гіпермедійних технологій та
Інтернет-технологій для покращення якості навчання, передбачаючи вільний доступ до
ресурсів та сервісів. Саме тому модернізацію змісту освіти в закладах вищої освіти
(ЗВО) в умовах Болонського процесу вбачаємо в посиленні електронної освіти та
використанні нових ІКТ, які будуть корисними для студентів в аспекті формування
фахових компетентностей і не шкодитимуть їхньому здоров’ю, а, навпаки, будуть
стимулювати молодь до активної популяризації здорового способу життя [14].
Упровадження електронного навчання посилює необхідність здоров’язбереження
студентської молоді, оскільки при такому навчанні студенти багато часу проводять в
Інтернеті та постійно використовують сучасну комп’ютерну техніку в умовах сидячослухаючої системи навчання. З огляду на це, однією з основних стратегій розвитку
вищої освіти є організація здоров’язбережувальної діяльності. Тож важливого значення
набувають здоров’язбережувальні технології в організації сучасного освітнього
процесу з упровадженням ресурсно-орієнтованого навчання (РОН).
Ресурсно-орієнтоване навчання (resource-based learning) розглядаємо як таке, що
спрямоване на використання педагогічних інновацій та сучасних ІКТ, активне
залучення до педагогічного процесу бібліотекарів та орієнтацію на освіту впродовж
усього життя [11]. Погоджуємося з думкою В. Бикова про те, що ІКТ належать до
високих технологій, а їх розвиток та широке впровадження на законодавчому рівні
зараховано до пріоритетних напрямів розвитку освіти, науки і техніки України на
період до 2020 року [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема РОН набула нині статусу
найважливішого напряму наукових досліджень у контексті неперервної освіти,
створення передумов для організації освіти впродовж усього життя (lifelong learning),
привернувши увагу педагогів різних країн світу, зокрема: Австралії, Австрії,
Великобританії, Ірландії, Канади, Китаю, Німеччини, Норвегії, Сінгапуру, США,
Тайваню, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, а також України. Суттєвий інтерес викликають
праці зарубіжних учених, присвячені дослідженню модернізації змісту освіти та
перспектив розширення освітніх можливостей навчальних закладів за умов
повномасштабного переходу до РОН: М. Аньйорен (Mojisola Anjorin), М. Батлер
(Margaret Butler), К. Бішоф (Kerstin Bischoff), М. Белл (Maureen Bell), Н. Бесвік
(NormanJ. Beswick), К. Богнер (Christian Bogner), К. Войчік (Catherine Wojcik),
М. Ганафін (Michael J. Hannafin), Д. Гіл (Janette R. Hill), К. Грінхау (Christine
Greenhow), Ш. Гріффіт (Shann Griffith), Дж. Девіс (J. Davies), С. Декстер (Sara Dexter),
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Р. Домінгес Гарсіа (Renato Domínguez García), Д. Доміці (Denise P. Domizi), Р. Дойрон
(R. Doiron), Л. Кемпбелл (Lisa Campbell), Л. Ліманн (Lasse Lehmann), А. Людеманн
(Andy Lüdemann), М. Орей (Michael Orey), А. Палівала (Abdul Paliwala), А. Л. Рега
(Anna Lenka Reger), Е. Рідел (Eric Riedel), Ж. Сміт-Отард (Jacqueline Smith-Autard),
К. Рензінг (Christoph Rensing), Н. Фальтін (Nils Faltin), П. Фледжуол (Paula Flageolle),
С. Хаджерут (Said Hadjerrouit), С. Хейкок (C. A. Haycock), Ш. Н. Чан (Shu-Nu Chang),
А. Штайнакер (Achim Steinacker).
На підставі аналізу праць науковців [2], [7], [11], [15], [16], [17], [18] ми
номінуємо РОН у вищій школі як цілісний динамічний процес організації і
стимулювання самостійної пізнавальної діяльності студентів з оволодіння навичками
активного перетворення інформаційного середовища на засадах концепції
здоров’язбереження, яка передбачає оптимальне використання тріадою "студентвикладач-бібліотекар" консолідованих кадрових, матеріально-технічних, навчальнометодичних, фінансових та інформаційних ресурсів.
Невирішені аспекти проблеми. Утім проблема організації РОН у вітчизняних
ЗВО потребує розгляду з позиції системного (І.В. Блауберг, Г.О. Васьківська,
А.М. Кузнецова), компетентнісного (Н.М. Бібік, О.І. Локшина, О.Н. Овчарук,
О.І. Пометун, О.Я. Савченко, С.Е. Трубачева), технологічного (Н.Ф. Тализіна, С.Л.
Рубінштейн, Т.І. Чернецька), проектного підходів (В. Биков, М.В. Гриньова,
С.О. Сисоєва, Л.М. Рибалко, О.М. Топузов). Поза увагою дослідників лишається
проблема впровадження РОН в здоров’язбережувальне освітнє середовище ЗВО. Адже
нині зростає значущість інформаційно-технологічної підготовки студентів, що
забезпечується введенням інформаційно-технологічного компоненту при викладанні
навчальних дисциплін. Активне використання ІКТ, сучасної комп’ютерної техніки,
спеціально створених електронних освітніх ресурсів (ЕОР) є причиною стресових
ситуацій у людей на фоні інформаційного вигорання та інформаційної перевтоми, що
стає головною причиною погіршення якості життя, появи розладів психічного та
фізичного здоров’я, наростання страху перед майбутнім.
Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні особливостей ресурсноорієнтованого навчання та візуальному представленні моделі, яка проєктує організацію
ресурсно-орієнтованого навчання на засадах проєктного підходу в аспекті
здоров’язбереження суб’єктів освітнього процесу.
2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення мети використовувалися загальнонаукові методи – теоретичний
аналіз і синтез, порівняння, зіставлення й узагальнення наукової педагогічної
літератури з метою наукового обґрунтування ресурсно-орієнтованого навчання на
засадах проєктного підходу, розроблення моделі РОН студентів у ЗВО; моделювання –
для проєктування розробленої моделі та візуального її представлення у вигляді схеми;
емпіричні – діагностичні (спостереження, тестування, оцінювання) під час проведення
експериментального дослідження; педагогічного моделювання – для дослідження
педагогічних об’єктів освітнього процесу, який уможливив формалізувати уявлення
про організацію РОН у ЗВО як цілісний процес, осмислити його мету, завдання й
напрями їх вирішення; створити платформу здоров’язбереження як основу формування
готовності суб’єктів освітнього процесу до реалізації здоров’язбережувальних
технологій у професійній діяльності.
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час дослідження проаналізовано та узагальнено праці вітчизняних науковців
(В. Биков, Л.М. Буркова, С. Сисоєва та ін.) і зарубіжних (Chan, Hannafin, Armatas) щодо
застосування проектного підходу в освітньому процесі. З’ясовано, що проєктний підхід
сприяє прояву творчого та інтелектуального потенціалу, а також розвиває здібності
учнів/студентів, ґрунтуючись на принципі саморозвитку та самомотивації до проєктної
діяльності.
Проєктний підхід, на використанні якого базується РОН, забезпечує застосування
суб’єктами освітнього процесу знань, умінь, навичок, коли вони не втрачають своєї
активної діяльності у використанні ІКТ і ЕОР та намагаються зайняти в групі позицію,
що відповідає їх можливостям.
РОН на засадах проєктного підходу передбачає роботу суб’єктів освітнього
процесу над проєктом із застосуванням ІКТ, ЕОР. Інноваційний освітній проєкт
розглядається як унікальна діяльність, регламентована встановленими термінами,
спрямована на досягнення заздалегідь передбачуваного результату або створення
певного, унікального навчального продукту чи послуги відповідно до наявних
електронних ресурсів та вимог до його якості [9].
Працюючи над проєктом в умовах РОН, студенти спілкуються, співпрацюють і
допомагають один одному, розвиваючи при цьому креативне та логічне мислення,
соціальні та розумові навички. Для успішного виконання проєкту велике значення має
рівень виявлення особистої відповідальності окремими його учасниками. Практика
використання проєктів показує, що чим вищий рівень особистої відповідальності
учасників проектної роботи, тим вища якість кінцевого продукту [12, с. 338-339].
Задля реалізації проєктного підходу у РОН в умовах здоров’язбережувального
освітнього середовища розроблено та науково обґрунтовано дослідницький освітній
проєкт «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» (далі – проєкт), який є
прикладом педагогічних інновацій у застосуванні нових інформаційних технологій у
вітчизняних ЗВО.
Проєктом передбачено введення ІТ-компоненту при викладанні навчальних
дисциплін у ЗВО задля формування фахових компетентностей та інформаційної
культури у студентів. Водночас проєкт покликаний забезпечити цілеспрямовану
діяльність усіх суб’єктів навчального процесу в освітній установі з метою розв’язання
завдань здоров’язбереження, а також ефективну організацію здоров’язбережувальної
діяльності та формування відповідного здоров’язбережувального середовища ЗВО [4;
5; 6].
Мета експериментального проєкту полягає у впровадженні педагогічних
інновацій на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та
електронних освітніх ресурсів для підвищення ефективності освітнього процесу у ЗВО,
активізації самостійної роботи студентів, орієнтованої на посиленні ІТ-компоненту при
викладанні навчальних дисципілн; формуванні інформаційної компетентності у
студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища.
Мету проєкту сформульовано відповідно до критеріїв SMART, що передбачало
чітке її формулювання (S), конкретизацію та передбачення результатів проекту(M);
володіння ресурсами (зовнішніми і внутрішніми) для реалізації проекту(А);
реалістичність (R).
Завдання проєкту: залучення студентів, викладачів та бібліотекарів ЗВО до
РОН; набуття студентською молоддю поглиблених об'єктивних знань з питань ІТосвіти; виявлення та впровадження нових педагогічних технологій РОН; упровадження
форм, методів та засобів РОН; активізація педагогічної діяльності викладачів та
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бібліотекарів; активізація науково-пошукової та дослідницької діяльності студентів;
дисемінація педагогічного досвіду з упровадження РОН у процес викладання
професійно-орієнтованих дисциплін; розвиток інформаційно-освітнього середовища
ЗВО; проведення спільних круглих столів, семінарів, конференцій, тренінгів та
майстер-класів; співпраця з різними ЗВО та освітніми установами України.
Умовами впровадження проєкту є створення та використання ЕОР; проведення
відкритих занять, зокрема бінарних та із залученням бібліотекарів, майстер-класів для
викладачів та бібліотекарів ЗВО; проведення студентських наукових конференцій;
участь викладачів у наукових конференціях різних рівнів, публікації в наукових
виданнях; обмін досвідом серед освітянської спільноти; співпраця з різними ЗВО з
питань розроблення педагогічних та здоров’язбережувальних технологій.
Так колективом авторів під керівництвом Н. Кононец було створено освітній
портал «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» http://rbl3.webnode.com.ua/
(рис. 1).

Рис. 1. Освітній портал «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі»
Розроблений освітній портал є візитівкою проєкту, на його сторінках
відображається вся інформація про впровадження РОН, заходи реалізації проекту,
пропонуються різноманітні наукові та методичні матеріали для бажаючих брати участь
у проєкті, поділитися власним досвідом педагогічних інновацій, удосконаленням
дидактичної системи при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін з урахуванням
концепції РОН.
Результатом аналізу й узагальнення теоретичного доробку вітчизняних і
зарубіжних учених з питань організації РОН та власного багаторічного практичного
досвіду стало розроблення моделі ресурсно-орієнтованого навчання студентів в
умовах здоров’язбережувального освітнього середовища (далі – модель).
Модель розглядаємо як узагальнену схему цілісного процесу ресурсноорієнтованого навчання, що візуалізує логічно послідовну систему взаємопов’язаних
складових, які містять мету та зміст РОН та технологію контролю й корекції його
результатів [13, с. 267].
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Розроблена модель має чотири взаємопов’язані блоки: цільовий, змістовий,
реалізаційний та рефлексивно-аналітичний(рис. 2). Для реалізації розробленої моделі
використано метод моделювання, який уможливив візуалізацію уявлення про
організацію РОН як цілісний процес підготовки фахівців у вищій школі, осмислення
його мети, завдання, напрямів вирішення та передбачення результатів.
У цільовому блоці було враховано: мету, цілі, завдання, розкрито сутність РОН,
концепцію РОН; передбачені методологічні підходи до РОН (ресурсний,
акмеологічний, студентноцентриський, компетентнісний, системний, проектний), які
уможливлюють досягнення мети – впровадження РОН при вивченні профільних
дисциплін у ЗВО та досягнення його ефективності з урахуванням аспектів
здоров’язбереження.
Змістовий блок охоплює зміст підготовки фахівців, який визначається:
Національною кваліфікаційною комісією МОН України; стандартами вищої освіти;
освітньо-професійними програмами; навчальними планами; робочими навчальними
програмами; планами лекційних, лабораторних, практичних, семінарських занять;
розробленими програмами самостійної роботи студентів (індивідуальні завдання,
проекти, кейси тощо).
У реалізаційному блоці представлено ресурси, засоби, методи, форми, педагогічні
технології РОН, дослідницький освітній проект «Ресурсно-орієнтоване навчання у
вищій школі», науково-методичне забезпечення як сукупність матеріалів, які
відображають теоретичні основи забезпечення процесу РОН засобами загальної
педагогіки, дидактики, методики, теорії управління та практичну реалізацію створення
ЕОР, що охоплює всі аспекти від теорії розроблення до практичних методик підготовки
конкретних навчально-методичних матеріалів, а також відображено функціональні
зв’язки досліджуваного феномена. Він також містить перелік здоров’язбережувальних
технологій.
З метою виявлення ефективності РОН до моделі додано рефлексивноаналітичний блок, який передбачає здійснення педагогічного моніторингу,
критеріально-оцінювальний апарат якого становлять такі критерії: когнітивний,
діяльнісно-результативний та саморегуляційний. Кожен критерій має 3 рівні: високий,
середній та низький. Цей блок містить розробку навчально-методичного забезпечення
для контролю знань, умінь і навичок студентів, експериментальної перевірки наукових
засад реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності.
Очікуваний результат при втіленні пропонованої моделі полягає в підвищенні
ефективності РОН; підвищенні якості навчання професійно-орієнтованих дисциплін у
цілому (якісного показника та абсолютної успішності); розвитку інформаційно-освітніх
середовищ
ЗВО;
дисемінації
досвіду
впровадження
РОН.
Реалізація
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності також забезпечить
коригування змісту теоретичного матеріалу, пошук сучасних форм, методів і
технологій навчання, які б забезпечили високий рівень готовності студентів ЗВО до
формування, збереження і зміцнення здоров’я в подальшому житті.
На підставі аналізу педагогічної літератури, практичного досвіду викладацької
діяльності визначено та науково обґрунтовано дидактичні умови реалізації РОН у ЗВО.
Під дидактичними умовами реалізації РОН у ЗВО розглядаємо комплекс вимог до
освітнього процесу, виконання яких забезпечує ефективну реалізацію РОН на рівнях
навчальної дисципліни, навчального матеріалу, навчальної діяльності та результатів
навчання [13, с. 214]. Ними визначаємо:
1) застосування комплексу форм, методів та засобів РОН;
2) організацію процесу навчання професійно-орієнтованих дисциплін в тріаді
"студент-викладач-бібліотекар" з використанням педагогічних технологій РОН;
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3) орієнтацію на розвиток інформаційно-освітнього середовища ЗВО шляхом
активізації розробки ЕОР;
4) введення ІТ-компоненту при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін;
5) здоров’язбережувальну спрямованість процесу навчання та консолідацію
здоров’язбережувальних технологій.

Рис. 2. Модель ресурсно-орієнтованого навчання студентів в умовах
здоров’язбережувального освітнього середовища
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При впровадженні експериментального проєкту у ЗВО акцентовано увагу на
розробці ЕОР – електронних підручників і посібників, електронних навчальнометодичних комплексів, дистанційних курсів, персональних веб-сайтів викладачів,
засобів комп’ютерного тестування тощо.
Рекомендовано до використання в процесі розробки ЕОР такі інформаційні
системи: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage, Sun Rav Book
Editor, Dr. Explain, Constructor Electronic books 1.1.3, www.jimdo.com,
http://www.webnode.com.ua/, https://sites.google.com, https://drive.google.com/, easy
Quizzy тощо [3, 7, 8, 10]. Із розробленими у межах проєкту ЕОР можна ознайомитись
на сторінках освітнього порталу «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі»
http://rbl3.webnode.com.ua/ («Віртуальна виставка та «Дидактичні матеріали»).
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ресурсно-орієнтоване навчання (resource-based learning) розглядаємо як таке, що
спрямоване на: використання педагогічних інновацій у застосуванні сучасних ІКТ і
ЕОР, активне залучення до педагогічного процесу бібліотекарів та орієнтацію на освіту
впродовж усього життя. Розроблена модель РОН студентів в умовах
здоров’язбережувального
освітнього
середовища
складається
з
чотирьох
взаємопов’язаних блоків: цільового, змістового, реалізаційного та рефлексивноаналітичного. Наскрізною лінією у моделі виступають дидактичні умови реалізації
РОН у ЗВО як науково обґрунтовані дії, види діяльності та процеси дидактичного
змісту, які на дефініційно-узагальненому рівні презентовано як: 1) застосування
комплексу форм, методів та засобів РОН; 2) організацію процесу навчання професійноорієнтованих дисциплін в тріаді "студент-викладач-бібліотекар" з використанням
педагогічних технологій РОН; 3) орієнтацію на розвиток інформаційно-освітнього
середовища ЗВО шляхом активізації розробки ЕОР; 4) введення ІТ-компоненту при
викладанні
професійно-орієнтованих
дисциплін;
5)
здоров’язбережувальну
спрямованість процесу навчання та консолідацію здоров’язбережувальних технологій.
Результати впровадження дослідницького освітнього проєкту «Ресурсно-орієнтоване
навчання у вищій школі» засвідчили широкі можливості використання сучасних ІКТ та
педагогічних інновацій, креативне поєднання різноманітних форм, методів та засобів
навчання професійно-орієнтованих дисциплін. Виявлено, що РОН професійно-орієнтованих
дисциплін у ЗВО є цілеспрямованим, систематичним та послідовним упровадженням в
освітню практику прийомів, способів, педагогічних дій та засобів, що охоплюють цілісний
освітній процес від визначення його мети до одержання очікуваних результатів.
Дослідницький освітній проєкт є першим кроком до широкого впровадження з
подальшим цілковитим переходом до РОН сучасної дидактичної системи, яка успішно
використовується провідними країнами світу (Австралія, Австрія, Великобританія,
Німеччина, Канада, Китай, Норвегія, Швеція, США та ін.). Концептуальною ідеєю як
проєкту, так і РОН зокрема, є формування, збереження та зміцнення здоров’я студентів,
майбутніх фахівців різних галузей, через реалізацію здоров’язбережувальних технологій, які
розглядаються як педагогічні технології, що забезпечують цілеспрямовану діяльність усіх
суб’єктів освітнього процесу в ЗВО з метою розв’язання завдань здоров’язбереження.
Застосування РОН в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища
передбачає творчий пошук оригінальних, нестандартних рішень науково-педагогічних
кадрів, їх професіоналізм та педагогічну майстерність у методиці навчання профільних
дисциплін із введенням ІТ-компоненту (побудова процесу навчання з використанням
комп’ютерної техніки та сучасних ІКТ), а також розробку сучасних дидактичних
засобів, форм організації самостійної роботи студентів, якість індивідуалізації навчання
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та використання сучасних ІКТ на основі впровадження лінії здоров’язбереження, через
реалізацію здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі ЗВО.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность и содержание ресурсно-ориентированного
обучения в учреждениях высшего образования. Ресурсно-ориентированное обучение в
высшей школе подано как целостный динамичный процесс организации и стимулирования
самостоятельной познавательной деятельности студентов по овладению навыками
активного
преобразования
информационной
среды
на
основе
концепции
здоровьесбережения, которая предусматривает оптимальное использование триадой
"студент-преподаватель-библиотекарь" консолидированных кадровых, материальнотехнических, учебно-методических, финансовых и информационных ресурсов. Научно
обоснована необходимость соблюдения условий здоровьесбережения при проектировании
ресурсно-ориентированного обучения студентов в высшей школе. Подана модель ресурсноориентированного обучения студентов в учреждениях высшего образования в аспекте
здоровьесбережения как схема визуализации процесса ресурсно-ориентированного
обучения. Охарактеризованы составляющие модели и дидактические условия реализации
ресурсно-ориентированного обучения студентов в учреждениях высшего образования в
условиях здоровьесберегающей учебной среды. Среди них: применение комплекса форм,
методов и средств РОН; организация процесса обучения профессиональноориентированных дисциплин в триаде "студент-преподаватель-библиотекарь" с
использованием педагогических технологий РОН; ориентация на развитие информационнообразовательной среды ЗВО путем активизации разработки ЭОР; введение ИТ-компонента
в преподавание профессионально-ориентированных дисциплин; здоровьесберегающая
направленность процесса обучения. Описан исследовательский образовательный проект
«Ресурсно-ориентированное обучение в высшей школе», который проходит внедрение в
учреждениях высшего образования г. Полтавы и доказывает свою эффективность и
целесообразность в применении.
Ключевые
слова:
ресурсно-ориентированное
обучение;
образовательная среда; модель; образовательный проект.
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Abstract. The essence of resource-based learning in institutions of higher education is described
in the article. Resource-based learning at a high school is revealed as an integral dynamic process
of organization and stimulation of the independent education activity of students for developing
the skills of active transformation of the informative environment on the basis of the concept of
health preservation, which provides optimal use of the triad "student-teacher-librarian" which
unites personnel, technical, educational, methodological, financial and information resources. We
have scientifically approved the necessity of observation of the conditions of health preservation in
the course of the development of the resource-based learning for high school students. The model
of resource-based learning for students at the higher education institutions in spite of healthcare
saving for us is a scheme of visualization of the process of resource-based learning. The unit of the
model and didactic conditions for the implementation of resource-based learning of students at the
higher education institutions under the condition of a health-saving educational environment are
the following: application of a complex of forms, methods and resources of resource-based
learning; organization of the process of training of professional-oriented disciplines in the triad
"student-teacher-librarian" with the use of pedagogical technologies of resource-based learning;
orientation on the development of the information and education environments at the institution of
higher education by activating the development of electronic education resources; introduction of
the information-technological component for the professionally oriented disciplines; health saving
orientation of the learning process and the unity of healthcare-saving technologies. The research
project "Resource-based learning at the high school" is described and it is implemented in regional
higher education institutions. Its efficiency has been proved and invites for further investigations.
Keywords: resource-based learning; health-saving learning environment; model; educational
project.
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