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Анотація. Розвиток електронного навчання визначається рівнем застосування 

інформаційних технологій та інформаційною і педагогічною культурою викладачів. В 

Україні велика увага приділяється засвоєнню інформаційних технологій для навчального 

процесу. Створені умови підвищення рівня педагогічної культури електронного навчання. 
Abstract. The development of e-learning determined by the level use of information 

technology and information and pedagogical culture of teachers. In Ukraine pays great attention to 

mastering information technology to the educational process. Created conditions improve 

pedagogical culture of e-learning. 

 

Незліченні звіти, огляди та дослідження щодо розвитку всесвітньої мережі 

показали, що електронне навчання не проявляє жодних ознак уповільнення [1]. 

Все більше число осіб, корпорацій та установ звертаються до електронного 

навчання і визнають його. Це деякі важливі статистичні дані та факти 

електронного навчання у 2015 році. 

Глобальний ринок електронного навчання, як очікується, досягне 

$ 107 млрд. до 2015 року. Глобальний ринок доходів електронного навчання 

досяг $ 32,1 млрд. у 2010 році, з темпами річного зростання приблизно 9,2% 

протягом останніх п'яти років. 

Темпи зростання електронного навчання по країнах: 

1. Індія: 55%. 

2. Китай: 52%. 

3. Малайзія: 41%. 

4. Румунія: 38%. 

5. Польща: 28%. 

6. Чеська Республіка: 27%. 

7. Бразилія: 26%. 

8. Індонезія: 25%. 

9. Колумбія: 20%. 

10. Україна: 20%. 

Всі ці зміни пов'язані досить щільно з розвитком інформаційних 

технологій. У 2009 році Крис Леманн, директор з науки Академії лідерства 

сказав: «Технологія повинна бути як кисень: повсюди, обов’язково та 

навидимо». Історія впливу технологій на освіту представлена в таблиці [2]. 

Історія розвитку інформаційних технологій 

Таблиця  

Рік Технологія  Педагогічна 

теорія 

1980 Ресурси мультимедіа Дистанційні 

курси на 

підставі 
1993 Веб 

1994 Навчальні об'єкти 



1995 LMS Blackboard, Moodle, 

Sakai 

біхевіоризму і 

когнітивізму 

1998 Мобільні пристрої 

1999 Навчальне проектування 

2000 Ігрові технології Дистанційні 

курси на 

підставі 

конструктивізму 

2001 Відкриті освітні ресурси 

2004 Соціальні медіа Веб 2.0 

2005 Віртуальні світи  

2007 Ел. книги та смарт пристрої 

2008 сМООС Дистанційні 

курси на 

підставі 

коннектівізму 

2010 Навчальна аналітика 

2011 xMOOC 

   

У певних випадках тенденції розвитку електронного навчання ранжуються 

[2, 3]: 

1. Змішане навчання. 

2. Персональний підхід до навчання. 

3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу. 

4. Мобільний доступ. 

5. Гейміфікація. 

6. Особиста відповідальність студентів за навчання. 

7. Мережеве соціальне навчання. 

8. Сценарій базового навчання. 

9. MOOCs. Масові відкриті онлайн курси. 

10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини. 

1 Гіпотеза роботи 

Все що відбувається у розвитку електронного навчання в Україні повинно 

бути взаємопов’язано. Технології впливають на педагогічні теорії та технології, 

в свою чергу це вимагає підвищувати інформаційну та педагогічну культуру. 

Як наслідок підвищується якість дистанційних курсів та дистанційного 

навчання. Все це приводить до підвищення активності викладачів у соціальних 

мережах. Рівень розвитку цих складових визначає стан електронного навчання 

у школі, університетах та корпораціях. 

2. Основна частина 

Освітяни у соціальних мережах 

Освітяни представлені в соціальних мережах Google+ (Сервіси Google у 

професійній діяльності вчителя [4], Інформатика [5], Quality of Education / 

Якісна освіта [6]) та Facebook (Корпоративный e-Learning [7], Вивчаємо 

eduCLOUD Moodle (відкритий курс для викладачів України) [8], UkrEl11 [9], 

Група розвитку профорієнтації в Україні 2015 [10], Всеукраїнський центр 

правової допомоги [11]). 

https://www.facebook.com/groups/Ukrlegal/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/Ukrlegal/?ref=browser


Створена Всеукраїнська асоціація електронного навчання, яка має сторінку 

на Facebook [12], блог e-learning UA [13] та сайт [14]. 

 

Рис. 1 Стан розвитку дистанційного навчання в Україні 

Відкрите навчання 

Відкрите навчання - забезпечує  свободу щодо вибору часу, місця, форми. 

Це - філософія, це - розвиток  світогляду особистості. 

Використання ВОР в університеті зменшує вартість доступу до навчальних 

матеріалів, підвищує активність учасників навчального процесу та створює 

ефективне навчальне середовище, розвиває компетенції викладачів при 

підготовці навчальних матеріалів та проведенні навчального процесу. На жаль, 

в Україні цей рух дещо повільний (наприклад, [15]), він слабо висвітлюється на 

конференціях, у навчальній пресі, про нього не мають даних викладачі.  

Для ефективного використання ВОР в університеті необхідно мати 

відповідні нормативні документи. На базі відкритих освітніх ресурсів 

проводять відкриті дистанційні курси для школярів, студентів, викладачів та 

дорослих.    

Змішані підходи до навчання виявилися одними з найпопулярніших 

технологій сьогодення, тому що дозволяють скористатися гнучкістю і 

зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу. 

Слоан Консорціум [16] визначає змішані (гібридні) курси, як результат 

інтегрування онлайн курсів (30% -70% навчального процесу) з традиційними 

класними заходами, які були проведені згідно з плановим, педагогічно 

перевіреним технологічним підходом. 

Змішане навчання дуже часто називають гібридним навчанням. Це 

пов'язано з тим, що змішане навчання акцентує увагу на суто механічному 

підході до змішування різних форм навчання. Гібрид являє собою поєднання 



нової, передової, з використанням можливостей IT, технології зі старою 

технологією і формування нового підходу (новації), з урахуванням відомих 

можливостей старої технології. Але, на жаль, поки що розвивається переважно 

модель перевернутого класу. 

З 2011 року у світі розповсюджується використання для навчання масових 

відкритих он-лайн курсів, так званих хМООС (читається мук). З точки зору 

розвитку педагогіки хМООС - це крок назад, після конструктивізму і 

коннективізму повертаємося до біхевіоризму (перші хМООС були саме такими) 

і потім знову до конструктивізму, але, поки що, спрощеного. 

Поштовхом до появи хМООС послужили сМООС, які проводили 

Дж. Сіменс і С. Даунс в 2008-2010 рр.., а технічна та методична база були 

створені вже давно. Важливо зазначити, що ідея МООС захопила провідних 

фахівців світу з штучного інтелекту.  

Набуває популярність в Україні масові відкриті он-лайн курси проекту 

Прометеус де протягом року пройшло навчання понад 100 000 слухачів та 

проект Ed-Era (https://www.ed-era.com/), де пропонується понад 150 

інтерактивних лекцій, 1000 сторінок ілюстрованих конспектів та 2500 

авторських завдань.  

Коннективістський МООС (рис. 2) базується на чотирьох основних видах 

діяльності: 

1. Агрегація. У курсі даються посилання на різні інформаційні матеріали, 

які необхідні для читання і обговорення. Усі матеріали складно прочитати, їх 

багато. Студент обирає матеріали, які його приваблюють і цікаві для нього. 

Регулярно студент отримує бюлетень, в якому висвітлюються деякі поточні 

питання. 

2. Ремікс. Після читання та участі у вебінарах, наступний крок 

відстежувати і фіксувати події, які близькі до його розуміння матеріалу курсу. 

Як це зробити, залежить від студента. Він може зберегти документ на своєму 

комп'ютері або в Інтернет, поділитися своїм контентом з іншими людьми. 

3. Перепрофілювання. Основне завдання курсу - допомогти учаснику 

створити своє розуміння, а не повторювати слова інших. І це найскладніша 

частина процесу навчання. Навчання не починаєте з нуля, ось чому в курсі 

використовується термін "перепрофілювання" замість "створення". Учасник 

курсу працює з матеріалами і не починає з нуля. Ці матеріали можна 

використовувати для викладу своїх власних думок і розуміння матеріалу. 

Що є предметом даного курсу? Цей курс про те, як читати, розуміти і 

працювати зі змістом інших людей, і як створити своє власне нове розуміння. У 

курсі, як правило, даються інструменти, які можна використовувати для 

створення власного контенту. 

4. Повідомлення. Завдання тьютора - забезпечити спільну роботу з 

іншими людьми в даному навчальному процесі. Студент не зобов'язаний 

ділитися інформацією. Він може працювати повністю самостійно, не 

показуючи нікому нічого. Спільне використання інформації - це вибір студента. 

Брати участь у спільній роботі важче. Чужі помилки побачити легше. Але люди 

цінують і хорошу роботу. Обмін повідомленнями і створюватиме зміст курсу. 

https://www.ed-era.com/


 

Рис. 2 Організаційна структура сМООС 

Нано масовий відкритий онлайн курс (nano MOOC або просто NOOC) [17] 

дозволяє студентам отримати навички, компетенції та сертифікат (значок) в 

невеликій області знань протягом 12 годин навчання або менше. Кожен NOOC 

може проводитися одним або декількома тьюторамі. 

Останнім часом (з 2008 року) в мережі з'явилися люди, яких називають 

«куратор змісту» (content curator) або «майстер новин» (master news). Термін 

куратор змісту використовується в музейній справі, в Україні таких людей 

називають мистецтвознавцями або експертами. 

Музейні куратори [18] не створюють контент, вони тримають руку на 

пульсі тенденцій, прислухаються до того, що гості обговорюють , і знаходять 

ресурси, які добре резонують з інтересами відвідувачів. Вони шукають 

артефакти, пов'язані з цією темою, і організовують виставки. 

Куратор змісту - це користувач мережі, який постійно контролює стан 

мережі, збирає, фільтрує, обробляє інформацію з заданої теми, структурує, 

організує її зберігання і коментує для інших користувачів мережі. 

Технології дозволяють будь-якому користувачеві Інтернет бути 

куратором різної кваліфікації. Хороші навички курування дозволяють уникнути 

інформаційного перевантаження. 

На новий рівень виходить використання дистанційного навчання (ДН). За 

визначенням Полат Є.С.[19], дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та 

учнів між собою на відстані, що висвітлює всі притаманні навчальному процесу 

компоненти (мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) 

специфічними засобами Інтернет-технологій.  

Дистанційне навчання це діяльнісний процес, який використовує навчальну 

інформацію, надану для обробки і організовану у вигляді  дистанційного курсу. 

Тобто, дистанційний курс - це запланована викладачем діяльність для засвоєння 

структурованої інформації.  



Зараз визначають три рівня дистанційних курсів [20]: 

• Діяльність студента спрямовано на засвоєння часто повторюваних 

завдань, відповіді яких зумовлені (комп'ютерне навчання) . 

• Викладач взаємодіє зі студентами, вчасно спрямовуючи їх навчання 

(системи штучного інтелекту). 

• Навчальний процес супроводять провідні вчені в конкретних областях з 

використанням сучасних засобів комунікації. 

Дистанційне навчання у середній школі 

Дистанційне навчання у школі знаходиться у стадії становлення.  

Нормативні документи ще до кінця не відпрацьовані і практично не 

використовуються. Велика робота з вчителями відбувається в соціальні мережі: 

створюються методичні кабінети на базі середовища Мудл (мета створення не 

зовсім зрозуміла), велика робота проводиться по засвоєнню хмарних технологій 

та освітніх можливостей Google у вінницькій гімназії № 17 накопичено великий 

досвід створення та використання у навчальному процесі дистанційних уроків. 

Ведеться робота по підготовці батьків-тьюторів для розгортання домашнього 

навчання. Системно до реформування шкільної освіти підішли у Києві. 

Розроблена програма реформ, у які брали участь понад 600 активістів. Але поки 

що програма не опублікована. 

Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах 

Найбільш розвинене дистанційне навчання у вищих навчальних закладах. 

Розроблено достатньо нормативних документів Міністерством освіти і науки 

України, інші нормативні документи створюють самі заклади: концепція 

розвитку ДН; положення про ДН; положення про експертизу дистанційного 

курсу; положення про організацію дистанційного навчального процесу. При 

чому, у мережі є достатня кількість прикладів для адаптації до потреб закладу. 

Розроблені і пройшли апробацію стандарти дистанційного курсу. 

Для підготовки викладачів до дистанційного навчання в мережі 

проводяться відкриті онлайн курси «Технологія розробки дистанційного 

курсу», «Практикум тьютора», «Експертиза дистанційного курсу», «Змішане 

навчання». За останній рік підвищили кваліфікацію понад 300 викладачів 

України. 

Можливі  напрями розвитку онлайн навчання в сучасному університеті: 

1. Відкриті дистанційні курси для школярів для професійної орієнтації на 

базі курсу «Вступ до фаху» та підвищення рівня з базових дисциплін. 

2. Вебінари для школярів – зустрічі з провідними фахівцями університету 

3. Підготовка кураторів змісту за напрямами для роботі зі школярами – 

профорієнтаційна робота в соціальних мережах. 

4. хМООС з базових дисциплін для всіх бажаючих, кооперація з іншими 

університетами, створення єдиної бази з тестування. 

5. Змішане навчання та базі хМООС з базових дисциплін. Викладач 

організує навчальний процес в залежності від обраного кваліфікаційного 

напряму. 

6. Відкриті онлайн курси на короткотермінові заходи (семінари, NOOC)  для 

викладачів (і не тільки університету), це – технологія розробки 



дистанційного курсу, експертиза дистанційного курсу, практикум 

тьютора, технологія роботи у системі Moodle, хмарні технології, куратор 

змісту, тощо. Для деяких курсів бажано видавати свідоцтва про 

підвищення кваліфікації.  

7. Дистанційні курси з дисциплін університету та розгортання на їх базі 

змішаного навчання. Використовувати для фахових дисциплін з 

невеликою кількістю студентів. 

8. Введення для магістрів курсу «Куратор змісту» та інших у дистанційному 

форматі хМООС з активним залучення фахівців кафедр для аудиторних 

занять. 

9. Створення сумісно з корпораціями відкритих онлайн курсів для магістрів 

з актуальних напрямів підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

промисловості. 

10. Сумісно з іншими університетами України створення коннективістських 

МООС з сучасних наукових напрямів на базі різних наукових шкіл. 

Дистанційне навчання у корпораціях 

Активізувались в Україні корпорації. Працюють дві команди, які 

практично щомісяця проводять семінари по обміну досвідом. На жаль, 

методичний рівень семінарів не дуже високий, мало уваги приділяється 

педагогічних аспектам дистанційного навчання. Це просто погляди різних 

команд на мотивацію розробників та тих, хто навчається, привабливість 

навчання тощо. 

Проблеми дистанційного навчання 

1. Потреби організації – електронне навчання розвивається у тих 

організаціях, де цей напрям підтримується.  

2. Як наслідок, створюється мотивація викладачів та студентів. 

3. Створення дистанційного курсу вимагає підвищення педагогічної та 

інформаційної культури викладача. 

4. Останнім часом мало інформації про організацію дистанційного 

навчання для осіб з фізичними вадами. 
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