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МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

У роботі проведено аналіз тенденцій розвитку використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій у вищій освіті. Визначено складові дистанційного 
навчання. На основі аналізу розвитку складових дистанційного навчання  
визначено проблеми його розвитку у ВНЗ України. Для вирішення проблем 
авторами запропоновано проведення моніторингу як інструменту управління 
дистанційного навчання на державному рівні. 

Ключові слова: внз, дистанційне навчання, моніторинг, інформаційно-
телекомунікаційні технології. 

 
В работе проведен анализ тенденций развития использования информационно-

телекоммуникационных технологий в высшем образовании. Определены  
составляющие дистанционного обучения. На основе анализа развития  
составляющих дистанционного обучения определены проблемы его развития в 
вузах Украины. Для решения проблем авторами предложено проведение  
мониторинга как инструмента управления дистанционного образование на 
государственном уровне. 

Ключевые слова: вузы, дистанционное обучение, мониторинг, информационно-
телекоммуникационные технологии. 

 
In the article is analysis of progress sand trends of the use information’s and 

telecommunication technologies in higher education. Certainly the parts from distance 
studies. On the basis of analysis development parts distance studies certainly of problem 
of his development in higher education of Ukraine. For the decision of problems authors 
are offer the lead through of monitoring as to the instrument of management distance 
studies at state level. 

Key words: college, Distance Learning, monitoring, information and telecommunication 
technologies. 

 

 

Вступ. За останні роки розвиток інформаційних 

технологій призвів до зміни парадигми системи 

освіти. Сутність такої зміни найбільше відбилася в 

Законі України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–

2015 роки, «які містять положення про ефективне 

провадження інформаційно-комунікаційних техно-

логій (ІКТ) у сфері освіти, в тому числі – 

дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки такому 

глобальному явищу як Інтернет, охоплює всі 

прошарки суспільства та стає найважливішим 

фактором його розвитку.  

Проте, згідно з рейтингом ефективності 

використання інформаційних та телекомунікаційних 

технологій серед 104 країн світу (за даними 

організації «Світовий економічний форум» [1]) 

Україна посідає 82-ге місце випереджуючи 

Танзанію, але пропускаючи перед себе Замбію. 

Росія посіла 62-ге місце. Останньою 104-ю 

країною став Чад.  

Згідно аналітичного огляду «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у вищій 

освіті України: поточний стан, проблеми і 

перспективи розвитку», який проводив Національний 

технічний університет України «Київський полі-

технічний інститут « в 2009 р. [2] (автор припускає 

що ситуація в цій сфері істотно не змінилась за 

2 роки) на 1000 студентів ВНЗ припадає 

92 комп’ютери. Крім того середній показник 

кількості використання ліцензійного програмного 

забезпечення в ВНЗ склав 50 %. Що стосується 

технологій для проведення дистанційного навчання, 

то загалом можна стверджувати, що власну 

платформу дистанційного навчання використовують 

лише 9 % ВНЗ, 35 % ВНЗ використовують платформу 

з відкритими кодами Moodle, 6 % ВНЗ – систему 

дистанційного навчання «ПРОМЕТЕЙ», решта 

використовує 20 програмних продуктів інших 

виробників. Це свідчить про те, що в Україні не 

існує єдиної технічної платформи для впровадження 

дистанційного навчання. 

Крім відмінності в практичній реалізації 

дистанційного навчання існують ще й теоретичні. 

Тобто в визначенні самого поняття «дистанційне 
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навчання «. Адже аналізуючи роботи [3-6] серед 

найбільш часто використовуваних термінів, що 

відносяться до дистанційного навчання, можна 

назвати наступні: кореспондентна освіта, домашнє 

навчання, самостійне навчання, зовнішнє навчання, 

безперервне навчання, дистанційне навчання, 

навчання з опорою на технічні засоби, або  

опосередковане навчання, відкрите навчання, 

відкритий доступ, гнучке навчання і розподілене 

навчання.  

ІІ. Постановка задачі. Провести аналіз поняття 

«дистанційне навчання «, на основі організаційної 

структури Міністерства освіти та науки, визначити 

етапи моніторингу дистанційного навчання. 

ІІІ. Основна частина. Проведений аналіз робіт 

[3-6] показав, що існує три напрямки визначення 

дистанційного навчання: 

перший – дистанційне навчання визначають як 

навчання, де знання доставляються студенту за 

допомогою інформаційних технологій; 

другий – форма організації і реалізації навчально-

виховного процесу за якою його учасники (обۥєкт і 

субۥєкт навчання здійснюють навчальну взаємодію 

принципово і переважно екстериторіально…» [3, 

с. 9]; 

третій – дистанційне навчання є самоосвітою, 

але самоосвітою організованою, яка проводиться в 

рамках навчального закладу, підтверджуючи 

набуту кваліфікацію відповідним документом. 

Всі ці визначення характеризують дистанційне 

навчання але з різних сторін, наприклад, перший 

напрямок – це суто технічне визначення; другий і 

третій – трактуються з позицій педагогічної науки. 

Про те варто враховувати те, що дистанційне 

навчання крім технічної (організаційної), педагогічної 

складової мають ще й економічну. Адже дистанційне 

навчання – це новий вид освітніх послуг, який 

приводить до отримання додаткового доходу ВНЗ 

за рахунок впровадження в навчальний процес 

інформаційних технологій. 

Отже, дистанційне навчання базується перш-за 

все на інформаційних технологіях. Першооснову 

дистанційної освіти складає програмно-методологічне 

забезпечення. Так як кожен студент повинен 

отримати відповідні вказівки та завдання, програми 

дисциплін тощо не тільки в паперовому вигляді.  

На сьогоднішній день дистанційне навчання 

розвивається хаотично, через відсутність перевірки 

ідентичності користувачів, через відсутність  

єдиних стандартів технічного забезпечення. 

Що стосується педагогічної складової поняття 

дистанційне навчання, то насправді поняття 

«дистанційне навчання» більш широке й 

ґрунтується на трьох складових:  

 відкрите навчання,  

 комп’ютерне навчання,  

 активне спілкування з викладачем і 

студентами з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

На Заході вже давно існують відкриті 

університети, в яких студент, отримавши план 

навчання, сам, за допомогою наставника (тьютора) 

визначає, як він буде навчатися. На жаль, ні 

школярі, ні студенти України практично не 

зустрічалися з відкритим навчанням, де студент 

має свободу вибору місця, часу та темпу навчання. 

Зазвичай студент має з’явитися на заняття за 

розкладом, вивчати (слухати лекцію або вико-

нувати лабораторну роботу) предмет, зазначений у 

розкладі, і робити те, що скаже викладач. 

Традиційне навчання має розгалужену мережу, 

студент у навчальному закладі може в зручному 

для нього режимі працювати в бібліотеці, 

комп’ютерному класі, лабораторії, консультуватися з 

викладачем. 

Кількість ВНЗ в Україні за останні п’ять років 

майже не змінилося, проте спостерігається 

тенденція щодо зменшення, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Організаційна структура Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
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Що стосується кількості студентів у ВНЗ, то 

тут спостерігаються тенденції також до зменшення 

в 2010-2011 рр. на 188,8 тис. осіб менше ніж в 

2006-2007 рр. Кількість випускників загальноосвітніх 

закладів І-ІІІ ступенів також зменшується у 

віповідних роках на 231 тис. осіб. 

Враховуючи ці тенденції ВНЗ намагаються 

вижити в умовах конкуренції за абітурієнтів 

почали впроваджувати нову форму навчання – 

дистанційну. Так як при зменшенні потенційних 

абітурієнтів денної форми навчання, заочна 

(дистанційна) форма навчання повинна заповнити 

ці прогалини.  

Аналіз організаційних структур ВНЗ показав, 

що майже кожен з них прагне створити в себе 

дистанційний відділ, або навіть цілий інститут 

дистанційного навчання, який має розгалужену 

систему (наприклад, МАУП). 

Економічною складовою виступають витрати 

ВНЗ на впровадження і функціонування дистанцій-

ного навчання. Тому оплата за дистанційне 

навчання варіюється і залежить від престижу ВНЗ, 

а також від затрат що несе ВУЗ для функціо-

нування даного виду навчання. 

Отже, провівши аналіз складових дистанційного 

навчання можна з впевненістю сказати, що всі 

складові функціонують, але в залежності від  

Функціонування дистанційного навчання в 

Вузах значною мірою залежить від ефективного 

управління, в першу чергу – з боку органів 

державної влади, тому що недостатнє забез-

печення інформацією щодо тенденцій розвитку 

цього ринку в Україні призводить до недоліків в 

організації управління через: 

– недостатність і недостовірність інформації 

про розвиток дистанційного навчання (різні ВНЗ 

оцінюють кількісні та якісні характеристики ринку 

по-різному);  

– недостатню інформаційну безпеку розвитку 

дистанційної освіти, відсутність нормативної бази. 

Аналіз чинного законодавства сфери освіти з 1991 

до 2010 рр. показав, що основними недоліками 

законодавчого забезпечення є відсутність єдиного 

понятійного апарату та чіткого формулювання 

законодавчих актів з питання регулювання 

дистанційного навчання. 

Інструментом вирішення вказаних вище недоліків 

може виступити, на думку автора, моніторинг. 

Моніторинг як окремо взятої складової, так і всіх 

складових дистанційного навчання в цілому 

(технічної, педагогічної, економічної). 

Моніторинг сам по собі являє собою інтерес з 

точки зору його теоретичного аналізу та 

практичного використання. Через те що 

використовується в різних сферах науково-

практичної діяльності і у кожній із них має свою 

специфіку. Складність формулювання поняття 

моніторингу пов’язана також з тим, що воно 

належить і до сфери науки і до сфери практики; 

воно може розглядатись і, як засіб дослідження 

реальності (в різних науках) і, як засіб 

забезпечення сфери управління через надання 

своєчасної та якісної інформації [7]. 

Аналіз показав, що в певних сферах діяльності 

моніторинг виступає як засіб наукового дослід-

ження – це екологія, біологія, соціологія, 

педагогіка, економіка, психологія, теорія управління.  

Моніторинг також може виступати як інструмент 

визначення тенденцій розвитку. Наприклад у сфері 

державного стратегічного управління моніторинг 

використовується як інструмент оцінки тенденцій 

розвитку регіонів. Ю. А. Перелигін, розглядаючи 

паспорт суб’єкта Російської Федерації, виділяє 

його як інструмент регіонального моніторингу. 

Під моніторингом у даному аспекті мається на 

увазі розробка цілей і показників розвитку на 

основі співставлення стратегічних орієнтирів 

розвитку суб’єктів з показниками соціально-

економічного розвитку [8].  

У відповідності до цього визначення під 

моніторингом дистанційного навчання у ВНЗ 

України мається на увазі розробка цілей і 

показників розвитку на основі співставлення 

стратегічних орієнтирів розвитку дистанційного 

навчання в кожному окремо взятому ВНЗ з 

показниками розвитку освіти в цілому в Україні. 

Тому, виходячи з приведеного вище визначення та 

за результатами дослідження обґрунтовано 

необхідність та доцільність проведення моніторингу 

дистанційного навчання, результати якого надають 

додаткові можливості щодо:  

– підвищення ефективності діяльності ВНЗ 

за рахунок раціоналізації використання інформа-

ційних технологій в сфері освіти;  

– забезпечення конкурентоспроможності 

випускників у результаті посилення позицій ВНЗ в 

мережі Інтернет;  

Основна мета, задачі, принципи проведення 

моніторингу дистанційного навчання у ВНЗ 

приведена на рис. 2. 

Як видно з рис. 2 саме моніторинг може 

забезпечити координацію діяльності ВНЗ, розвиток 

інфраструктури дистанційного навчання, як 

наслідок, підвищення ефективності використання 

ресурсів ВНЗ на основі поєднання новітніх 

інформаційних технологій і методів навчання.  

Удосконалення організаційної структури Міні-

стерство освіти і науки, молоді та спорту України 

обумовлює необхідність розробки механізмів 

управління дистанційним навчанням, що забезпечать 

його розвиток та ефективне функціонування.  

Авторами запропоновано запровадити моніторинг 

статистичної інформації дистанційного навчання 

ВНЗ, введення якого надасть можливість 

визначити навпрямки розвитку дистанційного 

навчання як окремо взятого ВНЗ, так і сфери 

вищої освіти в Україні. 
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Рис. 2. Мета, задачі, принципи проведення моніторингу дистанційного навчання у ВНЗ 

 
Висновки. В статті проведене розгляд 

теоретичних, методологічних і практичних аспектів 

удосконалення функціонування ВНЗ шляхом 

впровадження моніторингу дистанційного навчання. 

Основні результати полягають у наступному: 

1. Визначено складові поняття дистанційного 

навчання, виходячи з різних аспектів формулювання 

його визначення: технічну, педагогічну, організаційну 

(економічну).  

2. Проведено аналіз функціонування вищої 

освіти в Україні. Визначено наступні тенденції: в 

рейтингу використання інформаційних технологій 

Україна находиться на 82-му місці серед 104 країн 

світу; кількість комп’ютерів які припадають на 

1000 студенів припадає 92 комп’ютери. При цьому 

спостерігаються тенденції зменшення кількості 

майбутніх студентів, адже кількість випускників 

шкіл також зменшується. Намагаючись вижити в 

конкурентній боротьбі ВНЗ повинні впроваджувати 

нові технології навчання, які засновані на 

використанні інформаційних технологій. 

3. Незважаючи на те, що даний вид навчання в 

Україні все ж таки розвивається, слід визначити 

основні перешкоди його розвитку: недосконала 

законодавча база; технологічна розрізненість; 

відсутність централізованого відстеження розвитку 

даного виду навчання на рівні міністерства. 

Вирішення представлених проблем можливе за 

умови проведення моніторингу як у окремо 

взятому ВНЗ, так і на державному рівні. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Рейтинг стран по эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий – Режим доступу : 

http://www.rating.rbk.ru. – Рейтинг стран по эффективности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи 

розвитку / аналітичний огляд Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут», Український інститут 

інформаційних технологій в освіті. – К. : 2009. – 32 с. 

3. Филоненко С. Н. Дистанционное образование на Украине : опыт и перспективы. Зб. наук. праць МАУП. – Київ, 2009. – С. 9–14. 

4. Стенограма засідання круглого столу на тему «Інтернет. Сучасний стан та перспективи розвитку». – Режим доступу : 

http://www.nkrz.gov.ua/c113-stenograma. 

5. Вилохин А. Б. Мониторинг в условиях общеобразовательных учреждений /доклад НГПИ. – Нижний Тагил. – 2003. – 10с. 

6. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». – Режим доступу : 

http://www.telecritica.ua/ua/41/news/ltgislation/rada.html. 



Випуск 161. Том 173 

 

127 

7. Осауленко О. Г. Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні // 

Статистика України. – 2004. – № 3. – 4–7 с. 

8. Іщенко Л. Ф. Проблеми організації моніторингу формування та розвитку ринку послуг мережі Інтернет. Економіка: проблеми 

теорії та практики. Зб. наук. праць. – Вип. 223. – Т ІІ. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 580–587. 

 

 

© Іщенко М. О., Іщенко Л. Ф., 2011    Дата надходження статті до редколегії 10.11.2011 р. 

 

 

ІЩЕНКО Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

систем та мереж, ДВНЗ «Криворізький національний університет».  

Коло наукових інтересів: захист інформації в комп’ютерних системах. 

 

ІЩЕНКО Людмила Федорівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічного 

аналізу та фінансів, ДВНЗ «Криворізький національний університет».  

Коло наукових інтересів: дистанційна освіта. 

  


