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Пандемія, спричинена Covid-19, внесла свої корективи в усі сфери 

життєдіяльності людини та стала каталізатором для деяких важливих процесів. 

Одним із позитивних моментів стало прискорення переходу до організації 

навчального процесу у дистанційному режимі в Україні на всіх рівнях освіти. 

Особливо актуальним стало питання створення цифрового інформаційного 

освітнього середовища закладів освіти, яке орієнтоване у першу чергу на 

потреби студентів. Системи управління навчальним контентом (LMS), такі як 

Мoodle, значно спрощують процес створення та управління дистанційним 

навчальним курсом, надаючи цифрові платформи для організації навчального 

процесу. Однак, питання наповнення курсу контентом залишається за 

викладачем і питання авторського права на цифрові об’єкти інтелектуальної 

власності відіграє важливу роль. І тут доцільно розглянути дане питання з 

позиції хто є творцем навчального контенту та кому належать авторські права 

на нього. 

По-перше, викладач сам являється автором цифрового матеріалу 

дистанційного курсу. Наприклад, електронний підручник, посібник чи конспект 

лекцій в електронному вигляді охороняються згідно законодавства України як 

літературні твори, незважаючи на форму їх вираження/існування. Під 

авторсько-правову охорону підпадають матеріали курсу, створені викладачем, 

такі як схеми, інфографіка, фотографічні твори та аудіо-відеоконтент: 

відеофрагменти лекцій, презентацій, скрінкасти, подкасти тощо.  

По-друге, відкриті Інтернет-ресурси, які викладач використовує для 

наповнення дистанційного курсу. Це можуть бути як посилання на існуючі 

дистанційні курси інших навчальних центрів, так і розташування на сторінках 

курсу об’єктів авторського права інших осіб. І тут важливо не порушити право 

інтелектуальної власності.  Чинне законодавство України закріплює шляхи 

вільного використання об’єктів авторського права (без отримання дозволу 

правовласника, але з обов’язковою вказівкою імені автора), зокрема для 

дистанційного навчання це можуть бути використання без комерційної мети, 

для навчання, цитування тощо. Однак, усі вони мають бути виправдані 

конкретним обсягом, який відповідає меті.  

Таким чином, при створенні цифрового контенту для дистанційного 

курсу розробнику доводиться інтегрувати в навчальне освітнє середовище 

значну кількість різноманітних об’єктів авторського права як власних, так і 

взятих у мережі Інтернет. При чому, обов’язковими залишаються дотримання 

авторського права на об’єкти інших осіб, захист власних матеріалів від 

неправомірного використання та популяризація положень академічної 

доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу.   


