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дистанційного навчання в Україні, періоди даного процесу. Аналізуються 

ключові події кожного періоду та те, яке значення вони мали для загального 
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У нашій статті ми проаналізуємо особливості появи та розвитку 

дистанційного навчання (ДН) в Україні. Розвиток ДН в Україні відбувається з 

урахуванням уже існуючих досягнень в інформаційно-комунікаційній 

інфраструктурі країни, теоретичних та практичних наробок в області 



дистанційної освіти (ДО). У динаміці цього процесу можна умовно виділити 

кілька етапів.  

Впровадження дистанційної освіти в Україні розпочалося з середини 1990-

х років, значно пізніше, ніж у інших країнах Європи, і відбувалося за 

несприятливих умов: низький рівень інформатизації суспільства, низька 

забезпеченість комп’ютерною технікою закладів освіти, майже повна 

відсутність інфраструктури мережі Інтернет та інструментарію для створення 

інформаційно-освітнього середовища дистанційного навчання, відсутність 

власних теоретичних наробок з питань дистанційної освіти тощо. Тож першим 

(початковим) етапом розвитку ДН в Україні вважаємо 1995-2000 рр. Так, у цей 

час Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем (МНУЦ) Національної Академії Наук та Міністерства освіти і науки 

створив телекомунікаційну дидактичну лабораторію для розповсюдження в 

Україні нових методик і педагогічних технологій ДН на основі сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій – тобто це була спроба об’єднати 

переваги, які надають ІКТ, з відповідними педагогічними технологіями. 

Отриманий досвід та співпраця з провідними університетами зарубіжних країн 

надали можливість сформулювати ряд важливих особливостей ДО і зрозуміти 

проблеми, які виникають на шляху впровадження ДН в Україні. 

Одним з ключових моментів початкового етапу впровадження ДО в 

Україні можна вважати прийняття у лютому 1998 р. Верховною Радою Закону 

України "Про національну програму інформатизації", в якому формулюються 

задачі з інформатизації освіти та визначаються напрями їх реалізації. З моменту 

прийняття цього Закону у системі освіти України відбувається ряд позитивних 

змін у галузі інформатизації та освоєння освітньої інфраструктури глобальної 

мережі Інтернет.  

Основні змістові події даного етапу заключалися у постановці та 

розв’язанні завдань з інформатизації суспільства та створенні в країні 

інфраструктури мережі Інтернет, створенні перших розробок в галузі 

дистанційного навчання, здійсненні окремих міжнародних проектів, а також, 



що ми вважаємо головним, в усвідомленні науковою спільнотою та органами 

управління освіти необхідності комплексного підходу до проблеми 

впровадження ДН насамперед на державному рівні.  

У 1997-1998 рр. в Україні проводяться Всеукраїнські конференції, 

присвячені питанням розбудови освітньої інформаційної інфраструктури 

держави, створенню освітніх мереж та ін. Результатом проведення однієї з 

конференцій стало рішення про створення Асоціації користувачів 

телекомунікаційної мережі закладів освіти і науки України з координуючим 

"Центром Європейської інтеграції" у місті Києві, яка в подальшому отримала 

офіційну назву Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа "УРАН". 

Дана мережа поєднала наукові ресурси багатьох вищих навчальних закладів та 

надала можливості для дистанційного навчання їхніх студентів та викладачів. 

В цей період створюються перші організаційні структури при вищих 

навчальних закладах, що займаються впровадженням дистанційного навчання, 

які у майбутньому стануть провідними у системі дистанційної освіти (СДО) 

України. Так, у 1997 році в структурі Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут” створюється Проблемна лабораторія 

дистанційного навчання, яка в подальшому зробила значний внесок в теорію і 

практику впровадження дистанційного навчання в країні. Також створюються: 

лабораторія дистанційного та віртуального навчання при Харківському 

національному університеті радіоелектроніки та подібні структури в інших 

провідних ВНЗ країни. 

З’являються перші наукові розробки з питань практики та теорії 

дистанційного навчання таких українських вчених, як П. Дмитренко, 

В. Кухаренко, В. Олійник, Ю. Пасічник та ін. Завершенням даного етапу 

розвитку дистанційної освіти в Україні вважаємо створення Наказом Міністра 

освіти і науки України № 293 від 07.07.2000 року структурного підрозділу 

Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” – 

Українського центру дистанційної освіти (УЦДО) та затвердження 20.12.2000 



року Міністерством освіти та науки України "Концепції розвитку дистанційної 

освіти в Україні". 

УЦДО стає головною координуючою організацією системи дистанційної 

освіти України, проводить курси навчання для викладачів ВНЗ, розробників 

дистанційних курсів, укладає договори з ВНЗ про співробітництво з метою 

координації створення системи дистанційної освіти в Україні. А прийнята 

концепція передбачає створення в країні такої системи дистанційної освіти, що 

забезпечує розширення кола споживачів освітніх послуг, реалізацію системи 

безперервної освіти "протягом всього життя" та індивідуалізацію навчання при 

масовості освіти. 

Головними досягненнями даного періоду вважаємо: по-перше, розбудову 

інформаційно-комунікаційної мережі – бази для реалізації та розвитку 

дистанційного навчання; по-друге, створення ключових організаційних 

структур системи дистанційної освіти країни, по-третє, усвідомлення державою 

важливості, доцільності впровадження ДН та спроба створити єдину державну 

концепцію розвитку ДО в Україні. 

Другим періодом становлення ДО вважаємо 2000-2004 рр. Протягом цих 

років відбувається бурхливий розвиток дистанційної освіти. Відчувається 

потреба у нормативно-законодавчій підтримці, тож було прийнято два 

документи: Кабінетом Міністрів України «Програму розвитку системи 

дистанційного навчання на 2004-2006 роки» у 2003 році та Міністерством 

освіти і науки «Положення про дистанційне навчання» у 2004 році. Також 

даний період характеризується низкою ініціативних пропозицій від ВНЗ щодо 

створення Української системи дистанційної освіти. Так, Національний 

технічний університет “Харківський політехнічний інститут” публікує 

Меморандум створення інформаційної освітньої мережі “Українська 

дистанційна освіта”. З подібною пропозицією виступив Львівський інститут 

менеджменту та створений за сприяння Світового Банку на базі Української 

Академії державного управління при Президентові України Центр дистанційної 

освіти мережі глобального розвитку. 



Активно створюються структурні підрозділи системи дистанційного 

навчання у більшості ВНЗ (кафедра дистанційного навчання в Центральному 

інституті післядипломної педагогічної освіти, інститут дистанційного навчання 

при Львівській політехніці та ін.). Збільшується кількість наукових розробок, 

присвячених впровадженню ДН, регулярно проводяться наукові заходи. 

З’являються інформаційно-освітні середовища дистанційного навчання у 

організаційних структурах системи дистанційної освіти, для чого активно 

опановуються та адаптуються відповідні існуючі програмні середовища 

(«Прометей», «Learning Space», «Moodle» та ін.) та створюються власні («Веб-

клас ХПІ» проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного 

технічного університету “Харківський політехнічний інститут”).  

Активному впровадженню ДН в освітню систему перешкоджала 

відсутність підготовлених кадрів, тож УЦДО, проблемна лабораторія 

дистанційного навчання НТУ “ХПІ” розпочинають навчання за очними та 

дистанційними курсами з питань дистанційної освіти.  

Головними змістовими подіями цього періоду вбачаємо: прийняття 

загальнодержавної програми розвитку ДН в Україні, появу великої кількості 

різних структурних одиниць системи ДО, створення закладами освіти 

інформаційно-освітніх середовищ ДН, велику увагу з боку провідних науковців 

до даної форми навчання. 

Наступний період, 2005-2010 роки, на нашу думку, можна вважати 

застійним поступом системи дистанційного навчання. У цей час більшість 

закладів освіти, що не має фінансування та незалежності провідних ВНЗ, 

стикнулися з низкою проблем на шляху впровадження ДН. Перш за все це 

стосується закладів післядипломної педагогічної, загальної середньої та 

професійно-технічної освіти. По-перше, це кадрова проблема: викладацький 

склад виявився неготовим та часто не вмотивованим до повномасштабного 

використання ІКТ під час створення та підтримки інформаційно-освітніх 

середовищ дистанційного навчання. По-друге, законодавчо-нормативна 

проблема: стримує розвиток ДН у закладах освіти відсутність ґрунтовної 



нормативно-правової бази – з питань особливостей організації ДН; оплати та 

навантаження педагогічних та науково-педагогічних кадрів тощо. Адже, 

прийнятий попередніми нормативними документами план заходів не був до 

кінця реалізований. 

По-третє, технічний аспект: багато навчальних закладів виявилися 

технічно не готовими до повномасштабного впровадження ДН через стан 

комп’ютерного обладнання, а головне через низьку якість апаратної підтримки 

мережі Інтернет.  

Велику роль у ситуації, яка склалася з впровадженням ДН у вищевказаний 

період, відіграла нестійка фінансова ситуація в країні загалом, і в освіті 

зокрема. Асигнування, що планувалися на розвиток СДО в Україні не були 

виділені державою, тож даний процес суттєво відстав від запланованих темпів.  

Але, на нашу думку, незадовільний стан впровадження ДН пояснюється 

перш за все неузгодженістю та не скоординованістю дій існуючих складових 

ланок системи дистанційної освіти в країні. А саме, провідні ВНЗ, що також 

являються регіональними центрами СДО, завдяки фінансуванню, науково-

педагогічному та технологічному потенціалу за рівнем впровадження ДН 

опинилися далеко попереду інших навчальних закладів. Окрім того, 

особливості організації навчального процесу та його законодавчо-нормативна 

підтримка, наприклад, у закладах післядипломної педагогічної освіти (ППО) чи 

загальної середньої освіти (ЗСО) та у ВНЗ суттєво відрізняються, що ще більше 

поглиблює відмінності в рівні впровадження ДН. Майже кожний ВНЗ має свою 

стратегію впровадження та розвитку системи дистанційної освіти в Україні, а 

єдина подібна комплексна програма відсутня. 

За весь період з 2005 по 2010 роки в Україні так і не з’явилися ґрунтовні 

розробки з питань психології, дидактики та методики ДО. Це досить часто 

приводило до того, що навчальний заклад під гаслом наявності дистанційної 

форми навчання просто розміщував в мережі Інтернет навчальні матеріали в 

текстовій формі, тим самим нівелюючи всі позитивні риси ДН. 



Головний змістовий висновок даного періоду, на нашу думку, полягає в 

усвідомленні суттєвих відмінностей між рівнем впровадження ДН у провідних 

ВНЗ та більшості закладів системи ППО та ЗСО та терміновій консолідації 

зусиль держави і закладів СДО України, необхідності розширення нормативно -

правової бази ДО в Україні. 

Початком нового періоду у розвитку ДО в Україні, який триває й досі, 

вважаємо серпень 2010 року, тоді після підсумкової колегії МОН було внесено 

зміни до Закону України «Про загальну середню освіту» та затверджено нове 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Ці документи дозволяли 

відтепер загальноосвітнім навчальним закладам впроваджувати дистанційну 

форму навчання. Окрім того, було схвалено Концепцію Державної цільової 

програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" 

на період до 2015 року. Серед інших положень даного документу відзначаємо 

значну увагу до питання впровадження ДН у ЗСО, а саме: планується створення 

системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, 

які перебувають на довготривалому лікуванні; серед очікуваних результатів 

формування дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодження 

їх ефективного електронного зв'язку з провідними фахівцями та вченими тощо. 

У квітні 2011 року Державну цільову програму «Сто відсотків» було 

затверджено постановою Кабінету міністрів. Окрім вказаних вище пунктів, 

також за даною програмою значну увагу планується приділяти створенню 

безперервної системи підвищення кваліфікації учителів з використанням 

дистанційної форми навчання. 

Отже, проблему нормативного забезпечення ДН у ЗНЗ було зрушено з 

мертвої точки. Та залишається ще питання нормативної підтримки навчального 

процесу за дистанційною формою у закладах ПО. У зв’язку з цим 21 жовтня 

2010 року МОН було проведено семінар-нараду з питань нормативного 

забезпечення дистанційної форми навчання, на якому було розглянуто проект 

Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти, 



розроблений навчально-методичним комплексом «Інститут післядипломної 

освіти» (до складу якого входить Український інститут інформаційних 

технологій (колишній УЦДО при НТУУ «КПІ») та Інститут перепідготовки та 

підвищення кваліфікації). 

Результатом роботи семінару було прийняття документу, який висвітлював 

усі особливості організації навчального процесу за дистанційною формою 

навчання у закладах ПО: основні означення, науково-методичне, кадрове, 

системотехнічне забезпечення, норми часу для обліку методичної та навчальної 

роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів 

післядипломної освіти при організації навчального процесу дистанційною 

формою навчання. Але, нажаль, останній проект даного документу від 10 січня 

2012 року під назвою «Положення про дистанційне навчання у навчальних 

закладах» до сих пір перебуває на розгляді у МОНМСУ. 

Окрім того, поточний період характеризується появою нових технічних та 

програмних засобів для підтримки дистанційного навчання, а саме: більш 

доступними технічно-експлуатаційно та фінансово стали обладнання та 

програми для проведення Інтернет-семінарів (вебінарів), мультимедійне 

обладнання та ін. Програми для створення інформаційно-освітнього 

середовища дистанційного навчання постійно оновлюються та покращуються, 

містять велику кількість ресурсів для підтримки інтерактивності та відкритості 

ДО. 

Особливе пожвавлення відчувається у впровадженні дистанційної форми 

навчання у ЗНЗ. Так, різноманітні комерційні організації, органи управління 

освітою, навчально-методичні структури розробляють та пропонують проекти, 

що напрямлені на створення та підтримку інформаційно-освітнього середовища 

дистанційного навчання, та стосуються таких його складових: Інтернет-

середовища для створення сайтів ДН, сайти з електронним контентом за 

програмою загальної середньої освіти, портативна техніка з електронними 

підручниками тощо. 



Але, не зважаючи на досить високий рівень якості наявного програмного 

та апаратного забезпечення для впровадження ДН, все ще актуальною для 

закладів ЗСО та ППО лишається проблема комунікаційних мереж, вартості 

деяких програмних продуктів та мультимедійного обладнання. Окрім того, 

вважаємо невирішеною проблему кадрового забезпечення: державою наразі 

ведеться активна підготовка учителів у володінні ІКТ, але педагогічні аспекти 

організації ДН при цьому майже не розглядаються. Та навіть підготовлений 

технічно вчитель чи викладач невмотивований працювати дистанційно, адже до 

сих пір відсутня будь-яка система фінансового чи іншого заохочення до роботи 

з дистанційною формою навчання. 

Також відмічаємо, що не зважаючи на появу великої кількості 

різноманітних програмних засобів для організації та проведення навчання за 

дистанційною формою, майже ніде не проводиться навчання з психології, 

методики та дидактики ДО, через все ще невелику кількість науково-

педагогічних наробок з даних проблем. 

Головними подіями поточного періоду вважаємо увагу з боку держави до 

впровадження ДН, прийняття деяких нормативних документів, велику кількість 

конкурентних програмних продуктів та проектів щодо реалізації певних 

елементів ДО. Але нагального вирішення, на нашу думку, потребує нормативне 

забезпечення ДН, стандартизація та сертифікація його на державному рівні, 

створення системи моніторингу якості ДН, надання регіональними центрами 

СДО України можливості проходити навчання учителям та науково-

педагогічним працівникам системи ППО педагогічним та інформаційним 

технологіям дистанційного навчання. Адже дистанційна освіта передбачає не 

лише впровадження нових технічних засобів, це перш за все нова освітня 

парадигма: перехід від передачі та запам’ятовування інформації до 

самостійного її пошуку; вміння працювати у групах над спільними завдання; 

посилення ролі спілкування у навчанні; створення специфічного 

інструментарію контролю отриманих знань та ін. Велику роль у створенні 

системи дистанційної освіти України, на нашу думку, відіграє ППО. Тому 



активне залучення ЗППО до даного процесу вважаємо необхідною умовою його 

ефективності. 

Отже, нами було розглянуто зародження та розвиток дистанційної освіти в 

Україні. Ми дістали висновку, що дистанційне навчання в Україні має певні 

етапи свого становлення, а саме: початковий, активного розвитку, застійного 

поступу та поточний, кожний з яких має свої змістові події та знайшов своє 

відображення у сучасному стані системи дистанційної освіти України. 
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