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ПІДГОТОВКА КУРАТОРІВ ЗМІСТУ

Вступ
Ми знаходимося під постійним шквалом інформації, що надходить із

соціальних мереж [1]. Наприклад:
• 72 годин відео завантажується на YouTube кожну хвилину.

• 25 мільярдів  одиниць контенту створюються на Facebook кожен
місяць.

• За один день 250 млн. фотографій завантажується на Facebook і
294 млрд. листів відправляється.

• У  2010  році  в  пошуковій  системі  Google,  було  1,2  зеттабайт
цифрових  байтів.  Через  рік  обсяг  зріс  експоненціально  до  1,8
зеттабайт. (Зеттабайт - трильйон гігабайт, тобто число 21 порядку.)

Умови експоненціального зростання кількості інформації в мережі і
поява  нових  технологій  обумовлює  необхідність  вміти  працювати  з
інформацією і використовувати її в поточній роботі.

На Заході в 2008 році з'явився термін «куратор змісту», який зазвичай
ототожнюють  з  музейними  працівниками  [2].  Музейні  куратори  не
створювати  контент,  вони  тримають  руку  на  пульсі  тенденцій,
прислухаються до того, що відвідувачі обговорюють, і знаходять ресурси,
які  добре резонують з інтересом відвідувачів.  Вони шукають артефакти,
пов'язані з цією темою, і організовують виставки.

Збереження змісту (content curation) - це процес категоризації великої
кількості контенту та подання її в організаційній функції для конкретної
предметної  області  (ніші).  Особливо  ця  робота  важлива  при  організації
масових  відкритих  онлайн  курсів,  які  повинні  базуватися  на  новітній
інформації, яка ще не пройшла етап узагальнення. Саме тут важливу роль
відіграє  якість  інформації  та  куратор,  який  робить  процес  обробки  її
прозорим і ясним. 

Складові курування [2]:
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• Соціальні мережі: У своїй найпростішої формі, курування змісту є
обмін контентом в соціальних мережах.

• Агрегація:  збір  та  обмін  відповідним  змістом.  Вона  звільняє
окремого працівника від необхідності шукати зміст.

• Фільтрація: Відбір найбільш актуальної і цінної інформації.
• Охоплення: Перевага широкої тенденції, а не змісту.
• Колажі:  Об'єднання  двох  або  більше  пов'язаних  елементів

контенту, щоб сформувати нове повідомлення.
• Хронологічні  шкали:  Організація  контенту  в  хронологічному

порядку, щоб показати еволюцію ідеї.
Курування  не  замінить  інтернет-видань,  і  не  замінить  веб-пошуку.

Куратор змісту забезпечує [5]:
• Прояснення.  Уточнення  і  прояснення  безладу  є  дуже  цінною

послугою, яку надає куратор змісту для аудиторії.
• Забезпечення цінності.
• Зміцнення  довіри.  Надаючи  своїй  аудиторії  якісний  контент,

куратор змісту формує довіру.
• Позиціонування себе в якості лідера.
• Покращення SEO.
Важливим є питання про етику курування змісту. Репутація і довіра

куратора змісту є однією з найдорожчих якостей, яка визначає майбутню
кар'єру, тому важливо правильно використовувати чужий контент [3].

Курування змісту повинно включати в себе тільки ретельно відібрані
частини  змісту,  додавання  відповідних  коментарів  чи  розуміння,  або
виділення окремих частин,  і  завжди із зазначенням творця контенту без
елементів  плагіату  (передбачає  вказівку  в  роботі  посилання  на
першоджерело, автора інформації, використання реблога і ретвіта).

Курування  змісту  важливо  для  освіти  і  навчання  [4]  з  наступних
причин:

1. Перевантаження інформації, яку необхідно організувати. 

2. Зростаюче число відкритих ресурсів. 

3. Світ інформації перетворюється на динамічний. 

4. Підготовка студентів до реальної роботи. 

5. Курування - новий пошук. 

6. Вчителі та викладачі можуть тепер курувати свої підручники. 

7. Ринок освіти відкритий для конкурентів. 

8. Зростаючий  попит  на  надійні  керівництва  з  навчання  та  змісту
навчальних програм. 

Наведений  огляд  питань  щодо  появи  у  2008  році  нового  виду
діяльності  і  мережі  –  куратору  змісту  показує,  що  на  даному  етапі
куратором змісту користувачі Інтернет стають самостійно. Ніякої системи



підготовки кураторів змісту зараз  не існує,  тому актуальним є розробка
програми підготовки кураторів змісту.

Постановка проблеми.
Для підготовки кураторів змісту був розроблений дистанційний курс

«Куратор змісту».
Враховуючи  новизну  даного  напрямку,  в  курсі  даються  існуючі  в

даний  час  характеристики  та  функції  куратора  змісту  і  передбачається
поглибити ці показники в ході обміну думками у навчанні.

Можна  виділити  десять  навичок,  якими  повинен  володіти  куратор
змісту [5]:

1. Створення  смислів:  здатність  визначати  глибокий  сенс  і
значення об'єктів вивчення; цікавість, почуття подиву, зрозуміти
щось і поділиться з іншими.

2. Абстрактне мислення: здатність переводити великі обсяги даних
в  абстрактні  поняття  і  розуміти  їх  у  ході  міркувань;  це
інформаційна  грамотність  -  аналіз  і  організація  даних  для
розуміння.

3. Нова  медіа-грамотність:  здатність  критично  оцінювати  і
розвивати зміст, використовувати нові форми медіа;

4. Трансдисциплінарність:  грамотність  і  здатність  розуміти
концепції з кількох дисциплін;

5. Когнітивне  управління  навантаженням:  здатність  розрізняти  і
фільтрувати інформацію за важливістю і розуміти можливості
посилення  когнітивних  функцій  з  використанням  різних
інструментів і методів;

6. Соціальний  інтелект:  можливість  підключення  до  інших
спільнот, стимулювати реакції і бажану взаємодію;

7. Адаптивне  мислення  -  наслідок  процесу  курування,  етапів
синтезу та оцінки;

8. Проектне  мислення:  здатність  розвивати  завдання  і  робочі
процеси  для  отримання  бажаного  результату;  базується  на
принципах  проектування  (методологія,  генерація  ідей,  нові
рішення, вдосконалення).

9. Кроскультурна  компетентність:  здатність  працювати  в  різних
культурних середовищах;

10. Віртуальне співробітництво: здатність продуктивно працювати в
якості члена віртуальної команди.

Куратор змісту виконує такі функції [6] з урахуванням [7]:
• Пошукова функція.  Визначає  місце пошуку інформації.  Добирає

інструменти  пошуку  інформації.  Виробляє  пошук  інформації  в
різних джерелах, середовищах, базах.

• Аналітична  функція.  Аналізує  матеріал,  вибирає  релевантний.
Перевіряє  матеріал  на  достовірність,  актуальність.  Перевіряє



дотримання авторських прав в цьому матеріалі. Виділяє головну
думку матеріалу.

• Функція  агрегації  -  публікації.  Класифікує  матеріал  за  певними
параметрами.  Розміщує  матеріал  у  певних  базах,  на  сайтах,
платформах. Поширює матеріал в соціальних мережах.

• Творча  функція.  Реферує  та  коментує отриманий  матеріал.
Доповнює вихідний матеріал своїми напрацюваннями. Створює на
базі знайденого новий матеріал.

• Розвиваюча функція. Дає додаткові посилання до представленого
матеріалу.  Пропонує  шляхи  розвитку  курування  за  даним
матеріалом.  Рекомендує до підключення в  мережу інших людей
(кураторів).

• Дослідницька функція. Досліджує роботи інших кураторів, вчених,
користувачів мережі, включає їх напрацювання у свою діяльність,
підключає  нові  вузли  в  свою  персональну  навчальну  мережу.
Досліджує  можливості  нових  інструментів  курування  змісту  і
застосовує їх у роботі.

Цикл роботи куратора змісту складається з вибору мети, визначення
тематики курування,  пошуку та  обробки  інформації,  виділення  смислів,
розповсюдження.

На  кожному  з  цих  етапів  циклу  куратор  користується  своїми,
властивими тільки йому, методами роботи. Це можуть бути як ефективні,
так і менш ефективні методи роботи. Кураторам змісту, в силу їх високої
кваліфікації,  добре  відомі  методи  обробки  інформації,  наприклад,
конспектування, підготовка тез, рефератів, аналітичних записок, згортання
інформації за допомогою графічних образів.

В  одну  із  завдань  курсу  входить  визначення  ефективних  методів
роботи,  особливо  пов'язаних  з  використанням  хмарних  технологій.  Що
характерно,  методи  роботи  куратора  змісту  повинні  базуватися  на
сучасних  хмарних  технологіях,  спрямованих  на  роботу  з  великими
обсягами інформації (Scoop.it, Storify, Pearltrees), умінні використовувати
краудсорсинг і розвинену персональну мережу.

Аналіз навчального процесу у відкритому дистанційному курсі
У  трьох  сесіях  дистанційного  курсу  навчалося  понад  200  слухачів

України, Росії, Білорусії. Навчальний процес у курсі закінчується захистом
випускної  роботи,  яка  носить  дослідницький  характер,  з  вибраної  теми
курування.

Аналіз  навчального  процесу  показав,  що  успішно  закінчили  курс
слухачі,  які  володіли  щонайменше  чотирма  соціальними  сервісами.  У
одному  з  курсів  42  новачка  (30%)  покинули  курс  в  наслідок  низької
кваліфікації.  Покинули  курс  20  кваліфікованих  осіб  з  невизначених
причин, можливо, через брак часу.

Висновки



Куратор змісту -  новий вид діяльності  кваліфікованих користувачів
Інтернет. За оцінками, рівень професіоналізму кураторів змісту перевищує
рівень  розробників  відкритих  освітніх  ресурсів.  На  підставі  досвіду
зарубіжних педагогів  розроблений дистанційний курс «Куратор  змісту».
Результати проведення дистанційного навчального процесу для педагогів
Росії,  України  і  Білорусії  вказують  на  необхідність  певної  базової
підготовки  у  слухачів.  Необхідно  мати  навички  роботи  з  літературою,
розвинене персональне навчальне середовище і персональну мережу. 

Поява  в  співтоваристві  педагогів  Росії  та  України  кураторів  змісту
дозволить  проводити  повноцінні  коннективістські  масові  відкриті
дистанційні курси, в яких куратори змісту будуть обмінюватися досвідом і
створювати умови навчання іншим педагогам.
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