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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі відбуваються кардинальні зміни в способах 

поширення та використання інформації, що зумовлюють еволюцію 

освітніх технологій, сприяють активному впровадженню дистанційної 

освіти як одного з напрямів реформування і стратегічного розвитку 

освітньої системи України. В умовах ринкової економіки, інформаційно-

технологічного розвитку посилюються вимоги до освіченості, 

професіоналізму фахівців всіх рівнів підготовки. Саме тому сьогодні 

зроблена величезна ставка на дистанційну форму навчання, яку 

спеціалісти зі стратегічних проблем освіти називають освітньою 

системою ХХІ століття (Безпала, 2007).  

Глобальним трендом у світовій системі вищої освіти є широке 

застосування дистанційного навчання із використанням сучасних 

електронних засобів та мережі Інтернет. Проблема дистанційного 

навчання в українській освіті набула широкого вивчення, проте зі 

швидкою зміною вимог до сучасних освітніх технологій наявна проблема 

відсутності повної інформації про вплив дистанційного навчання на 

розвиток мотивації студентів у вищих навчальних закладах. У Законі 

України «Про вищу освіту» наголошено на інформаційному забезпеченні 

освітнього процесу вищого навчального закладу та наукової установи як 

стандарті освітньої діяльності, що є одним з основних напрямів інтеграції 

наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності вищих навчальних 

закладів (Ляшенко, 2015). 

Головною метою нашої статті є вивчення перспектив розвитку 

технологій дистанційної освіти в Україні, аналіз характеристик моделі 

дистанційного навчання в системі освіти. 

Широка проблематика дистанційного навчання у вищій освіті 

обговорюється нині у багатьох закордонних дослідженнях, зокрема 

такими науковцями як А. Кей (A. Kaye), Г. Рамбл (G. Rumble), К. Гаррі 

(K. Harry), А. Ровай (A. Rovai), М. Понтон (M. Ponton), Дж. Д. Бейкер 

(J. Baker) та ін.. Питання застосування технологій дистанційного 

навчання у вищій освіті висвітлено у сучасних наукових дослідженнях 

низкою українських науковців: О. Воронкін, А. Заболоцький, 

https://orcid.org/0000-0002-0448-2954
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В. Логвіненко, Ю. Іванов, О. Ольховська, Д. Ольховський та ін. 

(Дем’яненко, 2018). 

Одним з напрямів модернізації вищої освіти в Україні є врахування 

прогресивних ідей та практичних здобутків країн Європи, Північної 

Америки та Азії, які за останні роки досягли значних успіхів у 

реформуванні власних освітніх систем та впровадженні інноваційних 

технологій.  

В Україні прийнято низку офіційних документів, що повною мірою 

забезпечують упровадження дистанційної форми навчання в нашій 

країні, організацію якісної підготовки фахівців різних кваліфікаційних 

напрямів. Проте викладачі відмічають такі перешкоди для розвитку 

дистанційного навчання як відсутність у них бажання та матеріальної 

зацікавленості, нестачу комп’ютерних навичок, неналежну комп’ютерну 

грамотність, упереджене ставлення до інноваційних технологій (Громяк 

& Василенко & Галан & Чорний, 2011). При цьому вони намагаються 

модернізувати національну систему освіти відповідно до сучасних 

стандартів і потреб інтеграції у світовий освітній простір і продовжують 

впроваджувати сучасні технології дистанційного навчання. Тому 

перспективним напрямом розвитку дистанційного навчання у закладах 

вищої освіти України є тісна співпраця розробників програмних 

продуктів для дистанційного навчання, методистів дистанційної освіти і 

викладачів ЗВО для напрацювання стратегій застосування нових 

інформаційних технологій у дистанційному навчанні. Нині ЗВО України 

самостійно організовують дистанційне навчання із залученням 

державних і спонсорських коштів, грантів, плати за навчання студентів, 

що негативно впливає на темпи впровадження дистанційної форми 

навчання (Шаран, 2012). Співробітництво ЗВО із комерційними 

структурами у сфері корпоративного навчання є ще одним 

перспективним напрямом розвитку дистанційного навчання в Україні. 

Така співпраця дозволить ЗВО отримати додаткові джерела 

фінансування, зокрема і для організації ефективного навчання. ЗВО 

приділяють належну увагу кадровому забезпеченню дистанційного 

навчання: створено окремі спеціалізовані підрозділи дистанційного 

навчання, існують особи, на яких покладено завдання інформаційної 

підтримки дистанційного навчання організовано підготовчі курси з 

дистанційних технологій навчання для викладачів і студентів.  

Одним з напрямів розвитку дистанційного навчання в Україні є 

підготовка спеціалістів сфери дистанційної освіти. Висока трудомісткість 

розробки курсів дистанційного навчання ускладнює роботу викладачів і 

технічних співробітників. Створення якісного навчального контенту, 

інтерактивної мультимедійної взаємодії, різнорівневих якісних тестів 

займає багато часу. Тому для розвитку дистанційного навчання доцільно 

не лише здійснювати підготовку спеціалістів з використання 

дистанційних технологій у навчанні, а й розробляти платформи з 

інтуїтивним не складним програмним інтерфейсом для створення 
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дистанційних курсів, сприяти поширенню якісних програм для 

організації дистанційного навчання.  

Не менш важливим напрямом у розвитку дистанційного навчання є 

розробка інформаційних ресурсів та навчально-методичних розробок з 

підтримки нових технологій дистанційного навчання у ЗВО України. В 

останні 10 років широку практику отримали масові відкриті дистанційні 

курси (МВДК). Зокрема в Україні вони були організовані Проблемною 

лабораторією дистанційного навчання Національного технічного 

університету України «Харківський політехнічний інститут», Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка, Луганським 

державним інститутом культури і мистецтв (Воронкін, 2014).  

Сьогодні за допомогою масових онлайн-курсів вже можна 

отримати магістерський ступінь у найпрестижніших університетах світу, 

не виходячи з власної квартири. Coursera запустила низку магістерських 

програм в партнерстві з провідними університетами світу. Нещодавно до 

цієї ініціативи приєднався один з найпрестижніших університетів світу – 

Імперський коледж Лондона. Edx теж створив мікромагістерські програм 

(MicroMasters) разом з MIT, Колумбійським університетом, 

Університетом Берклі. Ці програми дозволяють почати навчання на 

магістерській програмі онлайн, а потім вступити до університету і 

закінчити навчання в офлайні. Подібні ініціативи є перспективним 

напрямами розвитку дистанційного навчання у ЗВО України. 

Вивчення стану застосування технологій дистанційного навчання в 

закладах вищої освіти дозволив виявити, що дистанційне навчання в 

Україні, що почало розвиватися з прийняттям незалежності у 90-х роках, 

впроваджувалося у практику ЗВО у зв’язку із реформуванням системи 

української освіти на початку ХХІ ст. та отримало ґрунтовне осмислення 

та практичні результати у період модернізації освіти за останні 10 років. 

Більшість ЗВО забезпечують студентам доступ до дистанційного 

навчання, проте у більшості випадків не використовують нові досягнення 

інформаційних технологій. На основі аналізу технологічних досягнень, 

що сприяють удосконаленню результатів застосування дистанційних 

технологій у ЗВО, виділено найбільш перспективні з них: технології 

адаптивного навчання, мобільне навчання, віртуальна, доповнена та 

гібридна реальності, системи управління навчанням наступного 

покоління, штучний інтелект та природні користувацькі інтерфейси.  

У результаті аналізу наукових праць виділено такі перспективи 

розвитку дистанційного навчання в Україні: оновлення програмно-

технічного забезпечення та матеріальної бази ЗВО для впровадження 

нових технологій у вищій освіті; забезпечення ЗВО України 

широкосмуговим доступом до Інтернет; організація співпраці 

розробників програмних продуктів для дистанційного навчання, 

методистів дистанційної освіти і викладачів ЗВО для напрацювання 

стратегій застосування нових інформаційних технологій у дистанційному 

навчанні;  кадрове забезпечення дистанційного навчання, підготовка 
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спеціалістів сфери дистанційної освіти з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку інформаційних та педагогічних технологій; розробка 

і поширення платформ з інтуїтивним не складним програмним 

інтерфейсом для створення дистанційних курсів; створення чи адаптація 

інформаційних технологій та електронних навчально-методичних 

розробок з підтримки нових технологій дистанційного навчання у ЗВО 

України. 

У подальших дослідженнях планується вивчити і запропонувати 

шляхи впровадження і/чи розвитку виділених перспективних 

інформаційних технологій для удосконалення результатів застосування 

дистанційних технологій у практиці закладів вищої освіти.  
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Тєтєрєв В. О. Перспективи розвитку технологій дистанційної 

освіти в Україні 

В статті висвітлено перспективи розвитку технологій дистанційної 

освіти в Україні, аналіз характеристик моделі дистанційного навчання в 

системі освіти. Наголошено на необхідності підготовки спеціалістів 

сфери дистанційної освіти. Зазначено важливість розробки 

інформаційних ресурсів та навчально-методичних розробок з підтримки 

нових технологій дистанційного навчання у закладів вищої освіти 

України. На основі аналізу технологічних досягнень, що сприяють 

удосконаленню результатів застосування дистанційних технологій у 

ЗВО, виділено найбільш перспективні з них: технології адаптивного 

навчання, мобільне навчання, віртуальна, доповнена та гібридна 

реальності, системи управління навчанням наступного покоління, 

штучний інтелект та природні користувацькі інтерфейси. У результаті 

аналізу наукових праць виділено перспективи розвитку дистанційного 

навчання в Україні. 

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційної 

освіти, віртуальна і доповнена реальність, системи управління навчанням 

наступного покоління, тенденції. 

 

Тетерев В. О. Перспективы развития технологий 

дистанционного образования в Украине 

В статье освещены перспективы развития технологий 

дистанционного образования в Украине, анализ характеристик модели 

дистанционного обучения в системе образования. Отмечена 

необходимость подготовки специалистов сферы дистанционного 

образования. Указано важность разработки информационных ресурсов и 

учебно-методических разработок по поддержке новых технологий 
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дистанционного обучения в высших учебных заведений Украины. На 

основе анализа технологических достижений, способствующих 

совершенствованию результатов применения дистанционных технологий 

в ЗВО, выделены наиболее перспективные из них: технологии 

адаптивного обучения, мобильное обучение, виртуальная, дополнена и 

гибридная реальности, системы управления обучением следующего 

поколения, искусственный интеллект и природные пользовательские 

интерфейсы. В результате анализа научных работ выделено перспективы 

развития дистанционного обучения в Украине. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии 

дистанционного образования, виртуальная и дополненная реальность, 

системы управления обучением следующего поколения, тенденции.  

 

Teterev V. Prospects for the Development of Distance Education 

Technologies in Ukraine 

The article outlines prospects for the development of distance education 

technologies in Ukraine, analysis of the characteristics of the model of 

distance learning in the education system. The necessity of training specialists 

in the field of distance education is emphasized. The importance of 

development of information resources and educational and methodological 

developments in support of new technologies of distance learning in higher 

education institutions of Ukraine is noted. Based on the analysis of 

technological advances that contribute to the improvement of the results of the 

use of remote technologies in the HEA, the most promising of them are 

identified: adaptive learning technologies, mobile learning, virtual, augmented 

and hybrid realities, next-generation learning management systems, artificial 

intelligence and natural user interfaces. 

As a result of the analysis of scientific works, the following prospects 

for the development of distance learning in Ukraine were highlighted: 

updating of software and hardware base for the introduction of new 

technologies in higher education; organization of cooperation between 

developers of distance learning software products, distance education 

methodologists and teachers of HEA to develop strategies for the use of new 

information technologies in distance learning; staffing of distance learning, 

training of specialists in the field of distance education; development and 

distribution of platforms with an intuitive not complex software interface for 

creating distance courses; creation or adaptation of information technologies 

and electronic educational and methodological developments to support new 

technologies of distance learning in the Defense Law of Ukraine. 

Key words: distance learning, distance education technologies, virtual 

and augmented reality, next generation learning management systems, trends. 
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