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ОЦІНКА РІВНЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ  

В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ЇХ ВЕБ-РЕСУРСІВ:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Проаналізовано готовність українських ВНЗ до впровадження дистанційного навчання. Виок-

ремлено критерії класифікації ВНЗ України за рівнем впровадження електронного навчання та 

компоненти, що свідчать про готовність/неготовність ВНЗ до впровадження електронного 

навчання. Доведено затребуваність інституційного закріплення нововведень як системного, 

регламентованого, контрольованого та унормованого використання ІКТ, платформ та сис-

тем електронного навчання й організації їх контролю. 
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Становлення електронної освіти в Україні пов’язане з можливостями, що надають 

інформаційно-комунікативні технології, і припадає на першу декаду XXI ст., коли 

починає здійснюватись осмислення та впровадження цієї освітньої практики на інсти-

туційному та нормативному рівнях. 

Різні аспекти становлення та розвитку електронної освіти, появу нових інформа-

ційно-комунікативних технологій та їх інтеграцію у навчальний процес, трансформа-

цію інституту освіти в умовах становлення й розвитку інформаційного суспільства у 

світі та в Україні досліджують як зарубіжні, так і українські вчені. Серед зарубіжних 

дослідників ці питання вивчали Дж. Маккуeйд, Дж. Левенталь, Ф. Четвінд, К. Доббін, 

К. Вудлі, К. Мередіт та інші [1], аналіз особливостей впровадження електронного на-

вчання у вищій школі здійснювався такими вченими, як В.Дж. Хассон, Е. Полат, 

Х. Беккер, Р. Бергер, Д. Рієль, В. Бленк, Д. Брител та інші [2]. Серед українських нау-

ковців розгляду питань модернізації освіти присвятили свої наукові роботи 

В. Астахова, К. Астахова, В. Бакіров, Л. Сокурянська, Л. Хижняк, С. Щудло та інші 

[3–9], організаційно-педагогічним основам дистанційної освіти за кордоном та в Укра-

їні, підходам до їх реалізації – О. Локшина, В. Олійник, М. Танась та інші [10–12], 

якості дистанційної освіти – Л. Віткін, З. Дудар, Л. Мирутенко, Н. Муліна,  

М. Мурашко, Л. Ноздрина та інші [13–18].  

Емпіричну базу становить науково-дослідна робота “Проблеми впровадження тех-

нологій електронного навчання в українській вищій школі”, присвячена розробці кон-

цептуальних засад і технологій запровадження електронного навчання в процесі мо-

дернізації ВНЗ України, проведена протягом 2016 р. в Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна. До дослідницької групи зазначеної НДР входили 
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В. Бакіров, О. Гостєв, А. Жовнір, Г. Жолткевич, А. Зінюк, А. Калашнікова, А. Крав-

ченко, В. Крижанівська, Н. Коритнікова, Д. Тремполець, М. Фоломєєв, Л. Хижняк, 

О. Хижняк, Н. Юдочкіна [19–21]. Безпосередньо авторським колективом з 1 по 20 лис-

топада 2016 р. здійснено дослідження готовності українських ВНЗ до впровадження 

електронного навчання шляхом аналізу веб-ресурсів ВНЗ [22], що увійшло до заключ-

ного звіту та стало основою для серії публікацій. Крім того, у межах виконання поточ-

ного проекту одним із співавторів, В. Крижанівською, опубліковано роботу щодо особ-

ливостей і перешкод впровадження електронного навчання у вищій школі України, а 

також вивчення міжнародного досвіду його впровадження [23]. 

Поняття дистанційного навчання виникло у країнах Західної Європи та США у 

середині XX ст. З інтенсивним розвитком та розповсюдженням інформаційно-

комунікативних технологій, інтернаціоналізацією освіти й тотальною інтернетизацією 

воно набуло подальшого розвитку та глобального характеру, зокрема, форми не тільки 

локальних практик в окремих ВНЗ, але й відкритих масових онлайн-курсів (MOOC), 

відкритих університетів і міжнародних проектів. Так, визнаним лідером у галузі впро-

вадження та реалізації електронної освіти є Массачусетський технологічний інститут, 

на базі якого розроблено проект електронного навчання EdX, проект “Open Course 

Ware” (1999), що пропонує 1800 онлайн-курсів, а з 2005 р. запущено Open Course Ware 

Consortium, спрямований на впровадження відкритих освітніх ресурсів для викорис-

тання по всьому світу (ОСW поширені в багатьох країнах Європи, Азії, Латинської та 

Північної Америки). Крім того, показовим є досвід Великої Британії, де з 1969 р. функ-

ціонує Відкритий університет Великої Британії, в якому навчається понад 225 тисяч 

студентів тощо [23]. 

Україна починає поступово долучатися до системи дистанційного навчання, залу-

чається до співпраці з міжнародними відкритими університетами щодо впровадження 

електронного навчання, а також формує власне освітнє електронне середовище. 
На інституційному рівні процес впровадження дистанційного навчання відбувався 

шляхом створення у ряді українських університетів лабораторій з вирішення проблем-
них питань технологічного й навчально-методичного плану та експериментального 
запуску окремих дистанційних курсів. Першу спробу підтримати локальні ініціативи з 
цього питання здійснено в липні 2000 р.: створено Український центр дистанційної 
освіти, який Міністерство освіти і науки України визнало головним центром у системі 
електронної освіти в країні. Завдання цього центру – вироблення дистанційних техно-
логій навчання у системі вищої освіти України 

1
. Водночас було розроблено та затвер-

джено перелік основоположних документів, зокрема, Концепцію розвитку дистанцій-
ної освіти в Україні (грудень 2000 р.) [24], Програму розвитку системи дистанційного 
навчання на 2004–2006 роки (вересень 2003 р.) 

2
, першу редакцію Положення про дис-

                                                
1
 Наказ Міністерства освіти і науки України “Про створення Українського центру дистанційної 

освіти” від 07.07.2000 р. № 293. URL:  http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/3137/ 
2 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку системи дистанцій-

ного навчання на 2004–2006 роки” від 23.09.2003 р. № 1494. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/1494-2003-%D0%BF 

http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/3137/
http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/3137/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-%D0%BF


 

47 ISSN 1681-116X. Український соціум, 2017, № 2 (61)  

Оцінка рівня впровадження електронного навчання  

танційне навчання (січень 2004 р.) 
3
. Слід зазначити, що останнє передбачало ідею 

централізації зусиль щодо впровадження електронної освіти в українських ВНЗ, зок-
рема, централізовану атестацію дистанційних курсів та ієрархічно побудовану модель 
організації системи дистанційного навчання (СДН) в українській системі вищої освіти, 
з виокремленням головного, регіональних, базових і локальних центрів. 

За останні десять років у світі та в Україні зокрема відбулась інтенсифікація впро-
вадження технологій і практик електронної освіти. Подібні трансформації мали ряд 
передумов: стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій, революційне 
збільшення інтернет-покриття та значне спрощення доступу до нього, появу нових 
технологій веб-комунікацій, зокрема соціальних мереж і мобільних додатків, розпо-
всюдження відкритих програмних продуктів для забезпечення електронного (дистан-
ційного) навчання, його організації та контролю. 

Такий стрімкий розвиток позначився і на розвитку електронної освіти в українсь-
ких вищих навчальних закладах. Зокрема, переглянуто принципи, покладені в основу 
нормативного регулювання електронного навчання в українських ВНЗ: в Положенні 
про дистанційне навчання 

4
, ухваленому Міністерством освіти і науки України у квітні 

2013 р., замість централізації та ієрархічної моделі організації системи електронної 
освіти з виокремленням центрального та опорних регіональних осередків було сфор-
мовано ідею відкритої системи організації електронного навчання в системі вищої 
школи України, з опорою на ініціативи та можливості українських вищих навчальних 
закладів, за умови відповідності визначеним критеріям. З огляду на це, в жовтні 
2013 р. Міністерство освіти і науки України затверджує вимоги до ВНЗ і закладів піс-
лядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги 
за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 
за акредитованими напрямами та спеціальностями 

5
. Прийняття Закону “Про вищу 

освіту” посилило можливості вищих навчальних закладів у цьому напрямі. 
Проте оцінка рівня впровадження електронної освіти в системі вищої освіти Укра-

їни в цілому залишилася поза увагою дослідників. Позиціонування окремих успішних 
кейсів не дозволяє визначити поточний стан цього процесу, а тільки демонструє окре-
мі приклади чи успіхи. Зокрема, на веб-сайті Міністерства освіти і науки України [25] 
та “Освітньому порталі” (osvita.org.ua) [26] зібрано інформацію (актуальну станом на 
2005–2007 рр.) стосовно ВНЗ та інших освітніх установ і організацій, які надають мож-
ливість здобути освіту в дистанційному форматі. Водночас з 32 представлених у від-
повідному розділі веб-сайту Міністерства освіти і науки України посилань не працю-

                                                
3 

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про дистанційне  

навчання” від 21.01.2004 р. № 40. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04 
4 

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про дистанційне  

навчання” від 25.04.2013 р. № 466. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 
5 

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Вимог до вищих навчальних закла-

дів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні 

послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованими напрямами і спеціальностями” від 30.10.2013 р. № 1518. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13
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ють принаймні 16 посилань (50%), значна частина посилань спрямовує користувачів 
до застарілих проектів. Так само, на “Освітньому порталі” (osvita.org.ua) у відпо-
відному розділі з 31 посилання на цікаві приклади дистанційної освіти в системі вищої 
школи України 17 посилань (55%) не працюють, а контент, що надає інформацію про 
розвиток системи дистанційного навчання та його перспективи в Україні, дозволяє 
визначити граничний строк його актуальності – 2007 р., з огляду на ідентифікацію 
особи згаданого профільного міністра. 

Тенденції інформатизації та дигіталізації навчального процесу актуалізують необ-
хідність дослідження рівня впровадження та використання електронних освітніх ре-
сурсів, технологій дистанційної взаємодії в освітньому процесі, практик електронного 
(дистанційного) навчання у ВНЗ, зокрема українських. 

Проте окремі позитивні приклади у форматі кейсів не дозволяють повною мірою 
здійснити оцінку готовності українських вищих навчальних закладів до впровадження 
електронного навчання. Інформація, оприлюднена на офіційних урядових і довідкових 
веб-ресурсах є неповною, несистемною, ситуативною чи застарілою. 

Отже, мета статті – визначити рівень впровадження елементів електронної освіти 
у ВНЗ України (університетах, академіях, інститутах). Завдання статті – виявити сту-
пінь введення інституалізованих практик системи дистанційного навчання у навчаль-
ний процес українських ВНЗ, виокремити критерії класифікації ВНЗ України за рівнем 
впровадження електронного навчання та компоненти, що свідчать про їх готов-
ність/неготовність до впровадження електронного навчання. 

Методика соціологічного дослідження полягала у здійсненні контент-аналізу – 
аналізу доступної на власних сайтах ВНЗ України інформації, що прямо чи опосеред-
ковано фіксує наявність окремих елементів дистанційного навчання, чи рівень впрова-
дження електронної освіти в окремому українському ВНЗ та системі вищої освіти 
України у цілому, а також документів ВНЗ (положення, звіти тощо), які висвітлюють 
унормований, регламентований та інституціоналізований характер введення дистан-
ційного навчання.  

Варто зазначити, що рівень впровадження дистанційного навчання є прямо про-
порційним ступеню інституціалізації: артикульованість позиції ВНЗ щодо викорис-
тання електронного навчання, що фіксується офіційною документацією із зазначенням 
основних технологій, веб-ресурсів, які використовуються для забезпечення дистанцій-
ного навчання, а також для яких напрямів, спеціальностей, рівнів навчання даний тип 
навчання застосовується; наявність структурного підрозділу, що забезпечує функціо-
нування системи дистанційного навчання, з відповідною документальною регламента-
цією тощо. 

Для застосування цієї методики необхідно було визначити декілька важливих 
складових. 

По-перше, визначитися з логікою розвідки. Дослідницька група сфокусувала увагу 
на аналізі практик і елементів, які демонструють готовність українських ВНЗ до впро-
вадження електронного навчання, оскільки це відображає усвідомлення установ за-
требуваності та своєчасності використання електронного навчання, а також необхід-
ність інноваційного розвитку відповідно до вимог інформаційної епохи. Готовність 
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до впровадження електронного навчання визначалася завдяки нормативній регламен-
тації навчального процесу, а також аналізу інституційних практик щодо введення пев-
них технологій електронного навчання, що представлені на веб-сайтах ВНЗ, завдяки 
чому впровадження електронного навчання набуває системного, систематичного 
та контрольованого характеру. Крім того, вирішено обрати методику незалежної зов-
нішньої оцінки на підставі єдиних індикаторів, щоб подолати суб’єктивізм, який вияв-
ляється у разі роботи зі звітами, де установи здійснюють самооцінку використання чи 
впровадження електронного навчання. Отже, дослідження ґрунтується на емпірично-
му матеріалі, який зібрано протягом жовтня – листопада 2016 р. на веб-сайтах вищих 
навчальних закладів України. 

Дослідження впровадження електронного навчання передбачало визначення ос-
новних елементів і технологій, що використовують ВНЗ для забезпечення дистанцій-
ного навчання, рівнів введення ІКТ, комплексність розповсюдження та використання 
технологій електронного навчання (для яких спеціальностей розраховано; викорис-
тання тільки для заочного відділення, підвищення кваліфікації тощо). Слід зазначити, 
що введення ІКТ, покладених в основу організації дистанційного навчання, відбува-
ється на двох рівнях – стихійному (ініціативному) та інституційному. На стихійному 
рівні впровадження ІКТ здійснюється несистематично, здебільшого за власною ініціа-
тивою викладачів і студентів, при цьому має переважно фрагментарний характер. 
Прикладом може слугувати дистанційна взаємодія з викладачами завдяки електронній 
пошті, соціальним мережам, мобільним додаткам, аматорському використанню техно-
логій дистанційної взаємодії для окремих дисциплін тощо. 

Водночас тільки на інституційному рівні забезпечується усвідомлене, системне, 
регламентоване, контрольоване та унормоване використання ІКТ, до яких належить як 
застосування електронної пошти, соціальних мереж, мобільних додатків для дистан-
ційної взаємодії викладачів і студентів у межах навчального процесу, так і викорис-
тання платформи та системи електронного навчання й організації їх контролю, інфор-
маційні та хмарні середовища, автоматизовані системи управління процесом навчання 
тощо, що знаходить своє втілення на веб-сайтах ВНЗ чи їх підрозділів. Ініціативний 
рівень впровадження ІКТ можна досліджувати завдяки масовим опитуванням представ-
ників студентської та викладацької спільноти, проведенню фокус-груп. Проте ці мето-
ди дозволять визначити тільки ступінь розповсюдженості окремих практик викорис-
тання технологій електронного навчання та оцінку затребуваності такої форми навчання 
з боку студентів і викладачів, переваги та недоліки. Для дослідження електронного 
навчання як системної складової необхідно вивчати саме інституційні аспекти органі-
зації дистанційного навчання, що можливо реалізувати завдяки аналізу веб-ресурсів 
ВНЗ. Оскільки стихійний рівень впровадження ІКТ являє собою неформальні практи-
ки, які складно зафіксувати та відстежити, аналізу підлягали саме інституційні прак-
тики дистанційного навчання, елементи якого можна безпосередньо побачити на сайті 
ВНЗ та які закріплені документально, регламентуються та контролюються спеціалізо-
ваними структурами (наприклад, центр, інститут, відділ, лабораторія дистанційного 
навчання тощо). Крім того, якість представлення інформації у веб-середовищі, зруч-
ність доступу до платформ дистанційного навчання для користувачів веб-ресурсів 
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ВНЗ та інтерфейсу для користувачів теж свідчать про інституційність практики елект-
ронної освіти у вищому навчальному закладі. 

По-друге, для досягнення мети дослідження, необхідно було скласти актуальний 

перелік діючих ВНЗ України, що виявилося неможливим через відсутність у публіч-

ному доступі актуальної інформації щодо конкретної їх кількості. З огляду на це, пос-

тає необхідність зауважити наявність певних бар’єрів дослідження. 

Під час дослідження опрацьовано інформацію, представлену в інформаційній сис-

темі “Конкурс” (vstup.info) [27], що оприлюднює актуальні дані Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. За даними системи, виявлено 400 ВНЗ України. 

Водночас при подальшому аналізі виникли певні перешкоди: деякі ВНЗ не мали влас-

ного веб-сайту або він не функціонував, хоча веб-сайт є обов’язковим атрибутом 

представництва ВНЗ у публічному просторі, згідно з положеннями Закону України 

“Про вищу освіту”, зокрема, передбаченими у статтях 6, 16, 32, 73, 79 тощо 
6
; слід бу-

ло встановлювати, чи має ВНЗ необхідні ліцензії, перевіряти інформацію щодо пере-

міщення ВНЗ з тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей та 

анексованого Криму, а також недостовірні посилання на веб-сайти ВНЗ у пошукових 

системах тощо. У зв’язку з цим актуалізується питання щодо створення Єдиної елект-

ронної бази функціонуючих вищих навчальних закладів України, а також списків 

ВНЗ, які втратили ліцензію та припинили функціонування. 

Встановлення актуального переліку ВНЗ України, зважаючи на відокремлені під-

розділи як частину цілого, без урахування вищих навчальних закладів з тимчасово 

окупованих територій чи анексованого Криму, що не відновили роботу на підконт-

рольній Україні території та які за підсумками вступної кампанії 2016 р. не набрали 

необхідної кількості студентів на перший курс (тобто перебувають у режимі фактич-

ного згортання), дало змогу сформувати перелік з 361 ВНЗ України. Визначення за-

гальної кількості та переліку вищих навчальних закладів державної, комунальної та 

приватної форми власності (університетів, академій та інститутів, які стабільно функ-

ціонують, зокрема, здійснили набір абітурієнтів у 2016 р., тобто не перебувають в ре-

жимі фактичної (само)ліквідації чи поза українською юрисдикцією на тимчасово оку-

пованих територіях) здійснювалося шляхом систематизації інформації, представленої 

на веб-сайті vstup.info в розрізі матеріалів про вступну кампанію 2016 р. Виявлення 

серед вищих навчальних закладів України таких, що представлені в Інтернеті власним 

веб-сайтом чи групою веб-ресурсів, здійснювалося згідно з базою даних стосовно 

українських ВНЗ на веб-сайті Ranking Web of Universities (webometrics.info) [28], з 

подальшою їхньою верифікацією за допомогою пошукових систем. 
По-третє, одним з векторів дослідження був аналіз офіційної інформації, підготов-

леної та оприлюдненої вищим навчальним закладом на власному веб-сайті чи групі 
веб-сайтів, об’єднаних єдиним доменним іменем, що належать ВНЗ та його структур-
ним, в тому числі відокремленим підрозділам, а також аналіз технологій дистанційної 
взаємодії, представлених на веб-ресурсах ВНЗ. Оперування офіційною інформацією з 

                                                
6 

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/1556-18\ 

http://www.vstup.info/
http://www.vstup.info/
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власних веб-ресурсів вищого навчального закладу дозволяє зрозуміти артикульова-
ність/неартикульованість позиції університету щодо використання технологій і прак-
тик електронного (дистанційного) навчання чи окремих його елементів. Слід зазначи-
ти, що лише деякі ВНЗ надають вільний доступ до онлайн-курсів з метою наочної де-
монстрації можливостей дистанційного навчання, у більшості ж ВНЗ доступ до 
освітніх електронних ресурсів (платформ дистанційної освіти, серверів збереження 
інформації тощо) не є загальнодоступним і надається тільки зареєстрованим користу-
вачам, тому саме аналіз звітів й офіційних документів (положень, звітів ректорів тощо) 
дав змогу визначити змістовне наповнення веб-сайтів ВНЗ ресурсами для дистанцій-
ного навчання (обсяг розроблених дистанційних курсів і навчального контенту, на-
прями та спеціальності тощо). Індикаторами для аналізу також слугували наявність 
структурних підрозділів, які регламентують і контролюють систему дистанційного 
навчання; допоміжного навчального та організаційно-методичного контенту у вільно-
му доступі; технічних платформ дистанційного навчання та систематичність їх вико-
ристання, що відображено у відповідних документах. 

Крім того, постала проблема, пов’язана з фрагментарним розміщенням інформації 
на власних веб-ресурсах. Так, на деяких веб-сайтах зафіксовано відсутність необхід-
них нормативно-правових документів, інформації про штатні розписи, звітів ректора 
тощо, що мають бути представлені у відкритому доступі, відповідно до положень За-
кону України “Про вищу освіту”, зокрема у пункті 5 статті 34 та пункті 4 статті 79 
зазначено, що керівник вищого навчального закладу зобов’язаний оприлюднювати 
щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті вищого навчального за-
кладу; вищі навчальні заклади зобов’язані оприлюднювати на офіційних веб-сайтах: 
кошторис вищого навчального закладу на поточний рік і всі зміни до нього; звіт про 
використання та надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних про-
цедур; штатний розпис на поточний рік тощо. 

Отже, було встановлено 361 ВНЗ України, виокремлених за критеріями наявності 
власного веб-ресурсу (веб-сайтів ВНЗ та його підрозділів), набору абітурієнтів у по-
точному році та ліцензії щодо надання освітніх послуг. 

Згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України “Про затвердження По-
ложення про дистанційне навчання” від 25 квітня 2013 р. № 466 та “Про затвер-
дження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 
наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною 
формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитова-
ними напрямами і спеціальностями” від 30 жовтня 2013 р. № 1518 

7
, визначено 

серію індикаторів, покладену в основу типологізації ВНЗ за рівнем впровадження 
електронного навчання: 

1) наявність та змістовність навчального контенту, представленого на веб-сайті 

(розклад занять; робочі програми дисциплін; лекційний матеріал (електронні тексти, 

графіки, малюнки, таблиці, тести для усіх видів контролю рівня знань (самоконтроль, 

                                                
7 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку системи дистанцій-

ного навчання на 2004–2006 роки” від 23.09.2003 р. № 1494. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/1494-2003-%D0%BF 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-%D0%BF
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поточний і підсумковий контроль)); практичні завдання з методичними рекомендація-

ми щодо їх виконання; відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів і практичних робіт; гло-

сарій термінів навчального матеріалу; бібліографія; лабораторні роботи з методични-

ми рекомендаціями щодо їх виконання тощо); 

2) застосування технологій дистанційної взаємодії в навчальному процесі (на-

приклад, систематичне використання електронних адрес чи аккаунтів викладачів у 

соціальних мережах, окремих платформ дистанційної освіти (наприклад, Moodle), на-

явність серверів з цілодобовим режимом доступу для створення, накопичення та пере-

дання даних, необхідних для дистанційного навчання та управління освітнім проце-

сом, програмне забезпечення для авторизованого доступу суб’єктів дистанційного 

навчання до цих веб-ресурсів тощо); 

3) використання серверів збереження інформації (наявність спеціальних ресур-

сів і платформ систематичного збору контенту: електронні картотеки, репозитарії, 

електронні каталоги, електронні сервери періодичних видань, навчально-інфор-

маційні портали тощо); 

4) застосування освітніх платформ електронної освіти (фрагментарне – вищими 

навчальними закладами дистанційних платформ у ролі допоміжних серверів, що су-

проводжують денну та заочну форми навчання; системне – дистанційних платформ у 

ролі автономного електронного освітнього простору для організації дистанційного 

навчального процесу); 

5) охоплення та включення навчального процесу в інтернет-середовище (на-

вчальний процес повною мірою інтегровано в інтернет-середовище – в електрон-

ному варіанті наявні всі необхідні курси, представлено навчальні матеріали, перед-

бачені навчальними планами та програмами, усі факультети та структурні підроз-

діли, що займаються професійною підготовкою й організацією навчального 

процесу або фрагментарне включення навчального процесу в веб-середовище – 

представлено лише окремі курси, навчально-методичні матеріали, напрями підго-

товки або структурні підрозділи, зокрема, інститути та центри післядипломної 

освіти і підвищення кваліфікації); 

6) регламентація та інституціоналізація освітнього процесу у веб-середовищі (на-

явність окремого Положення про дистанційне навчання у закладі освіти, затверджено-

го Вченою радою чи розділу у Положенні про організацію освітнього процесу, функ-

ціонування підрозділу (інституту, центру, відділу) дистанційного (електронного)  

навчання з відповідним кадровим і матеріально-технічним забезпеченням, що органі-

заційно та технологічно підтримує навчання за дистанційною формою, наявність ме-

тодичних рекомендацій щодо розроблення та використання технологій дистанційного 

навчання в навчальному процесі тощо). 

Зазначені критерії дозволяють визначити основні елементи, на яких базується сис-

тема електронного навчання та у своїй сукупності – рівень включення в електронну 

освіту. Відповідно до цих критеріїв виокремлено чотири основні групи ВНЗ: 

1) ВНЗ, що дотримуються традиційної моделі освіти  (реалізується за умови 

обов’язкової фізичної присутності студента й викладача та не передбачає включення 

технологій дистанційної (електронної) освіти у навчальний процес; на веб-сайтах чи 
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групах сайтів (сайти ВНЗ, відокремлених чи інших структурних підрозділів) ВНЗ цієї 

групи не вміщено навчальний контент (програми іспитів, заліків, програми практик, 

навчальні плани, графіки консультацій викладачів, плани лекцій, семінарів, презента-

ції, конспекти лекцій, тести, електронні підручники, методичні вказівки); сервери збе-

реження інформації (електронні бібліотеки, репозитарії, електронні архіви), платфор-

ми та системи електронної освіти (наприклад, Moodle, eFront та ін.) не використову-

ються; відсутня нормативна регламентація щодо впровадження дистанційного 

(електронного) навчання). Гіпотетично на стихійному рівні можливе використання за 

власною ініціативою викладачів і студентів окремих елементів дистанційної взаємодії 

викладачів і студентів у навчальному процесі. Проте це неформальні практики, не 

артикульовані на рівні ВНЗ та не є інституційно закріпленою практикою. До цієї ж 

групи в дослідженні віднесено ВНЗ, у яких відсутній  власний веб-сайт, оскільки вони 

не мають технологічної передумови для впровадження хоча б окремих елементів дис-

танційної взаємодії на інституційному рівні; 

2) ВНЗ, що поєднують традиційну освіту з елементами електронного навчання чи 

фрагментарним веб-забезпеченням навчального процесу (на сайтах чи групах сайтів 

фрагментарно вміщено навчальний контент; у навчальному процесі використовуються 

технології дистанційної взаємодії (є посилання на електронні пошти викладачів, їх 

сторінки в соціальних мережах); фрагментарно використовуються електронні сервери 

збереження інформації (наявність електронних бібліотек, репозитаріїв, електронних 

архівів тощо, де частково вміщено навчальний контент). При цьому дана група ВНЗ 

крім фрагментарності характеризується відсутністю платформ дистанційної (елект-

ронної) освіти та відповідної регламентації; 

3) ВНЗ з використанням веб-комунікаційного супроводу навчального процесу, 

допоміжним або експериментальним форматом електронної освіти (наявність тех-

нологій дистанційної взаємодії в навчальному процесі для підтримки традиційних 

форм навчання, обмежена кількість дистанційних курсів, що надають можливість 

навчання лише для деяких спеціальностей чи підвищення кваліфікації; наявність 

спеціальної регламентації щодо створення на веб-сайті ВНЗ та/чи його підрозділів 

веб-середовища для забезпечення тотальної інформаційно-довідкової бази для нав-

чального процесу; 

4) ВНЗ із самодостатнім форматом електронної освіти (системне використання 

платформ для дистанційного навчання (нормативна регламентація запровадження 

дистанційної освіти у вигляді окремого положення; спеціалізовані структурні підроз-

діли, що забезпечують адміністрування та методичну підтримку системи електронного 

навчання, діяльність яких документально врегульована окремими положеннями; роз-

роблення дистанційних курсів для більшості напрямів підготовки та спеціальностей, 

наявність системи сертифікації дистанційних курсів), ВНЗ здійснює підготовку фахів-

ців за значним переліком освітніх програм у форматі дистанційної освіти; на веб-

ресурсах ВНЗ розміщений увесь необхідний навчальний контент – робочі програми, 

методичні рекомендації, питання до іспитів, завдання до семінарів, електронні версії 

підручників і навчальних посібників; посилання на допоміжні електронні ресурси; 

хмарні середовища; онлайн-лекторій; наявність системи онлайн-контролю за навчан-
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ням (онлайн-тестування, електронне тестування для самоперевірки, журнали успішно-

сті та відвідувань), регламентація освітнього процесу у веб-середовищі у вигляді 

окремого положення про дистанційну освіту чи розділ у положенні про організацію 

освітнього процесу). 

Відповідно до серії індикаторів і виокремленої типології  отримано відсоткове 

співвідношення ВНЗ за рівнем включеності в електронну освіту (рис. 1). 

Таким чином, 58% українських ВНЗ (сумарний відсоток ВНЗ (39% і 19%), які від-

несено до першої та другої категорій) функціонують в умовах стихійного використан-

ня ІКТ в навчальному процесі, на інституційному рівні, дотримуючись традиційної 

моделі навчання без включення освітнього процесу в електронний простір, і тільки 

13% – у самодостатньому форматі електронної освіти, систематично та комплексно 

використовують електронні та дистанційні технології навчання, ці освітні практики 

мають інституціалізований і регламентований характер. 

13

29

19

39

ВНЗ, що дотримуються традиційної моделі освіти

ВНЗ, що поєднують традиційну освіту з елементами електронного навчання чи фрагментарним

веб-забезпеченням навчального процесу 

ВНЗ з використанням веб-комунікаційного супроводу навчального процесу, допоміжним або

експериментальним форматом електронної освіти

ВНЗ із самодостатнім форматом електронної освіти

Рис. 1. Cпіввідношення ВНЗ  

за рівнем включеності в електронну освіту, %  

Джерело: складено авторами за: [22, с.  229–230]. 
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Висновки. Нині інститут вищої освіти зазнає значних трансформацій. Інтеграція 

ІКТ у навчальний процес, зокрема впровадження системи дистанційного навчання,  

є природним процесом в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства. 

Тому проблема впровадження системи електронного навчання в українських ВНЗ (ви-

значення ступеня впровадження, тобто поточного стану справ як на рівні всієї системи 

вищої освіти, так і на рівні окремого університету, академії чи інституту) набуває  

особливого значення. 

Логіка проведеного дослідження полягала в аналізі відкритої інформації на офі-

ційних веб-сайтах українських ВНЗ з метою виявлення ступеня впровадження інсти-

туалізованих практик системи дистанційного навчання у навчальний процес шляхом 

зовнішньої оцінки на підставі єдиних індикаторів. Інституційний рівень впровадження 

системи електронного навчання являє собою усвідомлене, системне, регламентоване, 

контрольоване та унормоване використання ІКТ, платформ та систем електронного 

навчання й організацію їх контролю, що знаходить своє втілення на веб-сайтах ВНЗ чи 

їх підрозділів. Критерії, за якими було проведено дослідження, розроблено відповідно 

до чинного законодавства (положень Закону України “Про вищу освіту”, Наказів Мі-

ністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про дистанційне 

навчання”, “Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів після-

дипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги 

за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

за акредитованими напрямами і спеціальностями”). Відповідно до ступеня впрова-

дження системи та технологій дистанційного навчання, ВНЗ було віднесено в одну з 

чотирьох виокремлених груп. Такий підхід дозволяє уникнути суб’єктивізму, упере-

дженої оцінки та виявити реальний стан готовності українських ВНЗ до впровадження 

електронного навчання. 

Перспектива подальших розвідок полягає у вивченні стихійного рівня впрова-

дження електронного навчання в українських ВНЗ, систематизації й аналізі отриманих 

даних, проведенні порівняльних досліджень щодо впровадження системи дистанцій-

ного навчання в українських і зарубіжних вищих навчальних закладах. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УКРАИНСКИХ ВУЗАХ  

ПУТЕМ АНАЛИЗА ИХ ВЕБ-РЕСУРСОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Проанализирована готовность украинских вузов к внедрению дистанционного обучения. Выделены 

критерии классификации вузов Украины по уровню внедрения электронного обучения и компонен-

ты, свидетельствующие о готовности/неготовности вуза к внедрению электронного обучения. 

Доказана востребованность институционального закрепления нововведений как системного, ре-

гламентированного, контролируемого и нормированного использования ИКТ, платформ и систем 

электронного обучения и организации их контроля. 

Ключевые слова: электронное обучение, ИКТ, дистанционное образование, веб-ресурс.  
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THE ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION LEVEL OF E-LEARNING IN UKRAINIAN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS BY ANALYZING THEIR WEB-RESOURCES: THEORETICAL 

ASPECTS OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

The article dwells upon the review of  the theoretical and conceptual bases of e-learning implementation 

analysis in Ukrainian universities, which acquires relevance in conditions of impetuous development of 

information and communication technologies. An intensification of informatization, digitalization and 

individualization trends of the educational process actualize the need to study the readiness of higher  

educational institutions to use and popularize electronic educational resources, methods and technologies. 

Ukrainian universities start to follow the e-learning strategy considering these trends. However, they are at 

different levels of implementation, which is the subject of the further research. Accordingly, the purpose of 

the article was to identify the implementation degree of e-learning elements in Ukrainian higher educational 

institutions (universities, academies, institutes), what was realized through conducting the content  

analysis of the information that was published on the official universities' websites. The theoretical and 

methodological foundations of the study of e-learning and analysis of the institutional degree and its  

introduction in Ukraine were considered in the first part of the article. The article expounds a phased  

description of the chosen methodology and the barriers faced by the research group in the study of the 

declared problems. The justification of the criteria that served as the basis for the classification of  

Ukrainian universities was given a particular attention. General indicators for an independent assessment 

were developed that allowed us to avoid a subjectivity, predictable assessment and to identify the real  

situation of readiness of Ukrainian universities to introduce distance learning elements. According to study 

results, the classification of Ukrainian universities by the implementation degree of e-learning was  

developed: 1) universities which follow the traditional model of education; 2) universities that combine 

traditional education with e-learning elements or fragmentary web-provision of an educational process;  

3) universities that use web-communication support of the educational process or experimental form of  

e-learning; 4) universities that have an all-sufficient form of e-learning. 

Keywords: e-learning, education, ICT, distance education, web-resource. 
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