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ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ КРАЇН ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ASSESSMENT OF COUNTRY READINESS FOR DISTANCE LEARNING

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено переваги та недоліки використання 

електронної освіти у навчальному процесі, систематизовано 
сучасні дистанційні технології, здійснено ранжування та групу-
вання ВНЗ країн за рівнем упровадження електронної освіти, 
дана рейтингова оцінка готовності держав до дистанційного 
навчання. Досліджено інтегральні показники таких новітніх 
міжнародних індексів, як Індекс готовності до дистанційного 
навчання та Індекс електронного навчання. В умовах стриму-
вання пандемії COVID-19 закриття вищих навчальних закладів 
у 223 країнах світу призвело до того, що 1,57 млрд студентів 
(90% світового контингенту) були змушені навчатися дистан-
ційно. Заклади вищої освіти повинні були швидко та ефектив-
но організувати дистанційне або змішане навчання, модернізу-
вати його матеріально-технічну базу.

Ключові слова: змішане навчання, дистанційне навчання, 
електронне навчання, освітні технології, оцінка готовності.

АNNOTATION
The article highlights the advantages and disadvantages of 

using e-learning in the educational process, systematizes mod-
ern distance technologies, ranked and grouped universities in 
countries by level of e-learning, gave a rating assessment of the 
readiness of states for distance learning.The author examines the 
integrated indicators of the latest international indices such as the 
RemoteLearningReadinessIndex and the E-LearningIndex.In the 
wake of the Covid-19 epidemic, the closure of higher education 
institutions in 223 countries resulted in 1.57 billion students (90% 
of the world's population) being forced to study remotely.Higher ed-
ucation institutions had to quickly and efficiently organize distance 
or blended learning, modernize its material and technical base.
The threat of future pandemics and economic unrest increases the 
importance of a reliable distance education system to prevent the 
next global socio-economic crisis, avoid health emergencies and 
bridge educational gaps at the national and international levels.In 
order to assess the readiness of countries to implement distance 
education, the UNESCO Institute for Statistics conducted a survey 
in 53 countries.The UNESCO report on the results of monitoring 
global education in 2021 noted that only 3 countries in the world 

are fully ready to move to distance learning, 19 countries have 
partially used online methods, and 28 countries have used a hybrid 
approach – a combination of distance and full-time learning. Mid-
dle-income countries from Colombia to Egypt and from China to 
the Russian Federation have developed online platforms for blend-
ed and distance learning. The survey found positive the fact that 
39% of students from sub-Saharan Africa enrolled in institutions 
that offer different options for distance learning. In the EU, on the 
other hand, 41% of online students lost their jobs (29% temporarily 
with the right to return to work and 12% permanently without a job). 
These results prove the effectiveness of distance education only 
with the development of an effective model of online learning and 
its support by the state.

Keywords: blended learning, distance learning, e-learning, 
educational technology (EdTech), readiness assessment.

Постановка проблеми. Із метою оцінки сту-
пеня готовності країн до впровадження дистан-
ційної освіти Статистичний інститут ЮНЕСКО 
провів опитування у 53 країнах світу. У допо-
віді ЮНЕСКО щодо результатів моніторингу 
глобальної освіти за 2021 р. було зазначено, що 
лише у трьох країнах світу ВНЗ повністю го-
тові перейти до дистанційного режиму навчан-
ня, 19 держав частково застосовували онлайн-
методи, а 28 країн використовували гібридний 
підхід – поєднання дистанційного та очного на-
вчання. Країни із середнім рівнем доходу – від 
Колумбії до Єгипту та від Китаю до Російської 
Федерації – розробили онлайн-платформи для 
змішаного і дистанційного навчання. У ході 
опитування позитивним виявився факт зараху-
вання 39% студентів із країн Африки півден-
ніше Сахари до закладів, що пропонують різні 
варіанти дистанційного навчання. Натомість у 
країнах ЄС 41% студентів, які працювали під 
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час онлайн-навчання, втратили роботу (29% 
тимчасово з правом повернення на роботу, а 
12% назавжди без збереження робочого місця). 
Дані результати доводять ефективність дистан-
ційної освіти лише за розроблення дієвої моделі 
онлайн-навчання та підтримки її з боку держа-
ви.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
робленням універсальних рішень, покликаних 
дати змогу всім без винятку скористатися мож-
ливостями цифрової освіти, займаються ЮНЕС-
КО (Міжнародний інститут планування освіти), 
ОЕСР (Департамент з питань освіти та нави-
чок), а також ЄС (the Horizon 2020 Framework 
Programme for Research and Innovation). Питан-
ням якості електронного навчання займаються 
аналітики компаній Technavio, Colt Technology 
Services, Boston Consulting Group, Центр на-
вчання та ефективності технологій (Centre for 
Learning & Performance Technologies, C4LPT), 
Європейська асоціація університетів. Потенціал 
упровадження цифрового навчання у вищих на-
вчальних закладах розглянуто у працях таких 
вітчизняних та зарубіжних учених, як А. Жов-
нір, В. Крижанівська, Д. Тремполець, М. Фоло-
мєєв, К. Яцура, К. Сантос, П. Аерон, П. Гупта, 
Д. Махапатра.

Формулювання цілей статті. Мета статті: по-
перше, визначити переваги та недоліки дистан-
ційного навчання; по-друге, охарактеризувати 
основні відмінності між традиційною, змішаною 
та дистанційною моделями освіти; по-третє, 
ідентифікувати трансформаційні зміни профе-
сійної позиції викладача в умовах карантину; 
по-четверте, систематизувати онлайн-сервіси 
для дистанційного навчання; по-п’яте, оцінити 
готовність країн до дистанційного навчання за 
допомогою Індексу готовності до дистанційно-
го навчання (Remote Learning Readiness Index) 
та Індексу електронного або дистанційного на-
вчання (E-Learning-Index 2021).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Пандемія COVID-19 кардинально змінила сис-
тему освіти. Відбувся блискавичний перехід 
від офлайн- до онлайн-навчання. Дистанційна 
освіта визначається як стиль навчання, де ви-
кладачі та студенти фізично розділені та вико-
ристовують онлайн-технології для спілкування. 
До спалаху COVID-19 дистанційна освіта зазна-
вала помірного, але стабільного зростання. За 
даними Національного центру статистики осві-
ти (The National Center for Education Statistics, 
NCES), 34,7% студентів були зараховані при-
наймні на один онлайн-курс у 2018 р. порівняно 
з 33,1% у 2017 р. Глобальні інвестиції в освітні 
технології (education technology, EdTech) дося-
гли 18,7 млрд дол. у 2019 р. EdTech є життєво 
важливими для розвитку дистанційної освіти, 
оскільки дають можливість студентам отрима-
ти персоналізовану освіту, навчатися у своєму 
власному темпі та розвивати відповідні нави-
чки. Цей процес демократизує доступ до освіти 
в усьому світі, усуваючи перешкоди для навчан-

ня та зменшуючи витрати. Підтримка високого 
рівня інновацій підвищує ефективність освіт-
ньої системи. За даними The Ed Week Research 
Center, у 2020 р. 8 із 10 викладачів назвали 
себе більш інноваційними, технічно обізнани-
ми у використанні EdTech. Викладачі відігра-
ють ключову роль у пристосуванні студентів до 
технологічних вимог дистанційного навчання, 
виступають прихильниками розширення мож-
ливостей онлайн-навчання, щоб охопити біль-
ше студентів.

Прогнозується, що світовий ринок онлайн-
освіти досягне 350 млрд дол. до 2025 р. Як свід-
чать цифри, під час пандемії більшість вищих 
навчальних закладів не були готові перейти на 
віртуальне навчання. У результаті багато закла-
дів вибрали низькотехнологічні засоби зв’язку, 
такі як відеоконференції Zoom, Google Meet. 
Такий підхід створив у студентів та викладачів 
враження, що дистанційна освіта є хаотичною 
та складною. Однак ВНЗ урахували помилки та 
вдосконалили систему надання освітніх послуг 
за допомогою новітніх дистанційних платформ.

Хоча вебтехнології та зростаюча індустрія 
EdTech значно поліпшили стан електронного 
навчання, вони принесли користь лише тим, 
хто має доступ до широкосмугового Інтернету 
та комп’ютера. За даними ЮНЕСКО, полови-
на студентів, яких через пандемію позбавили 
очних занять, не мали доступу до комп’ютера. 
Понад 40% не можуть скористатися Інтерне-
том у своїх будинках. Близько 67% американ-
ських студентів використовують свої мобільні 
пристрої для виконання завдань, пов’язаних із 
навчальним курсом, а 12% через застарілі елек-
тронні пристрої не мають такої можливості. Не 
використовують свої мобільні пристрої для на-
вчання 21% студентів [9].

Важливо підкреслити, що у США цифровий 
розрив виявляє існуючі расові відмінності та со-
ціально-економічну нерівність. Цифровий роз-
рив часто називають «розривом домашнього за-
вдання», оскільки відсутність Інтернету вдома 
надзвичайно ускладнює виконання домашніх 
завдань. Відсутність високошвидкісного досту-
пу до Інтернету є серйозною проблемою, особли-
во для тих, хто живе у сільській місцевості, а 
також для студентів із неблагополучних сімей. 
У майбутньому, ймовірно, переважатиме більш 
ефективна гібридна модель освіти, яка поєд-
нує очні заняття з дистанційним навчанням. 
У цьому контексті доцільно перелічити основні 
переваги та недоліки дистанційного навчання 
(табл. 1).

Дослідниками здійснено типологізацію ви-
щих навчальних закладів за рівнем упрова-
дження електронного навчання: навчання в 
аудиторії, через Інтернет та змішана форма 
(рис. 1).

Традиційна (класична) модель освіти 
(оffline-навчання) має такі риси:

– обов’язкова фізична присутність студен-
та та викладача на лекційних і семінарських 



26

Випуск 1(30) 2022

Класичний приватний університет

заняттях із використанням ділової форми спіл-
кування (дискусія, обговорення), що відбува-
ється у реальному часі без посередництва тех-
нологій; 

– на вебсайтах ВНЗ не розміщено навчаль-
ний контент (робочі навчальні програми та ме-
тодичні матеріали, графіки консультацій ви-
кладачів, плани лекцій та семінарів, програми 
переддипломної практики, систему оцінювання 
студенів (іспити та заліки));

– не використовується електронний репо-
зитарій та відсутня нормативна регламентація 
щодовикористання дистанційної платформи на-
вчання (Moodle, Google Classroom, Edmodo); 

– немає онлайн-месенджерів для зв’язку 
студентів із викладачем та адміністрацією ВНЗ 
(Viber, Telegram, WhatsApp); 

– ВНЗ не має технологічної передумови для 
впровадження окремих елементів дистанційної 
взаємодії на інституційному рівні.

Змішана модель освіти (blended learning) 
включає такі характеристики:

– викладачі ВНЗ практикують поєднання 
традиційної форми навчання із застосуванням 
технологій дистанційної освіти (Moodle, Google 
Classroom, Edmodo);

– у ВНЗ діє синхронне (проведення онлайн-
конференцій, вебінарів, форумів, семінарів та 
лекційних занять) та асинхронне (24/7 доступ 
до віртуальної бібліотеки та підручників, робота 
над матеріалом курсу у зручний час) навчання;

– обмежена кількість дистанційних курсів, 
що надають можливість навчання лише для де-
яких спеціальностей;

– обмежена кількість викладачів, які про-
йшли стажування та опанували навички вико-
ристання та впровадження у навчальний про-
цес дистанційних технологій;

– у ВНЗ існує структурний підрозділ, від-
повідальний за впровадження технологій дис-

 Таблиця 1
Переваги та недоліки дистанційного навчання

Переваги: Недоліки:

– відсутність географічних кордонів та обмежень 
у часі для здобуття освіти;
– навчання у зручний час без відриву від основної 
роботи;
– упровадження новітніх педагогічних та 
методичних розробок;
– більші можливості контролю за якістю 
навчання;
– активне спілкування між студентами та 
викладачем посилює мотивацію до навчання, 
поліпшує засвоєння матеріалу;
– можливість одночасного опрацювання великого 
обсягу навчальної 
інформації будь-якою кількістю студентів;
– низький рівень оплати за дистанційну освіту 
порівняно з традиційною;
– економія на транспортних витратах, оренді 
приміщень;
– скорочення паперового діловодства і 
тиражування навчальних посібників

– недостатня обізнаність викладачів та студентів 
щодо роботи дистанційних платформ та навчальних 
онлайн-сервісів;
– відсутність чітких інструкцій щодо 
використання дистанційних платформ та сервісів 
навчання; 
– низький рівень готовності викладачів ВНЗ 
до онлайн-комунікації зі студентами в умовах 
карантину; 
– платний доступ до серверів збереження 
інформації (репозитарії, електронні бази 
періодичних видань);
– обмеженість фінансових та технічних 
ресурсів студентів та викладачів для досягнення 
максимального результату (застаріла модель 
телефону та комп’ютера, відсутність камери для 
онлайн-трансляції, перевантаження та обмежений 
доступ до Інтернету);
– суб’єктивні причини: відсутність бажання 
працювати в онлайн-форматі, недостатня 
матеріальна та нематеріальна мотивація викладачів, 
складність викладання та засвоєння інформації у 
дистанційному режимі. 

Джерело: авторська розробка

 
Рис. 1. Класифікація форм організації навчання

Джерело: [1; 2]
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танційної освіти (Moodle, Google Classroom, 
Edmodo).

Дистанційна модель навчання (distance 
learning) має такі ознаки:

– дистанційне навчання у ВНЗ регламен-
товано нормативним документом/положенням, 
прийнятим адміністрацією ВНЗ; 

– викладачі та студенти ВНЗ використо-
вують платформи дистанційної освіти Moodle, 
Google Classroom, Edmodo;

– викладачі ВНЗ пройшли стажування (сер-
тифікацію) та опанували навички використання 
та упровадження у навчальний процес дистан-
ційних технологій. Інформація про сертифі-
кацію висвітлена на персональних аккаунтах 
викладачів у соціальних мережах або вебсайті 
університету;

– існує спеціальний відділ/структурний 
підрозділ, що забезпечує постійну підтримку 
системи дистанційного навчання;

–  розроблено дистанційні курси для всіх 
напрямів підготовки та спеціальностей;

– навчальний контент (методичні матеріа-
ли, робочі програми, електронні навчальні по-
сібники та підручники, конспекти лекцій) роз-
міщений на вебсайтах ВНЗ, хмарних сервісах 
зберігання інформації;

– розроблено систему онлайн-контролю за 
навчанням (онлайн-тестування, тестування для 
самоперевірки, журнали успішності та відвід-
увань);

– на постійній основі діють онлайн-месен-
джери для зв’язку студентів із викладачем та 
адміністрацією (Viber, Telegram, WhatsApp, 
Signal, Messenger), а також дублювання ін-
формації через вебсайт університету та сторін-
ки у соціальних мережах (Facebook,Youtube, 
Instagram, Twitter, LinkedIn).

Упровадження змішаної та дистанційної 
форм навчання сприяє перетворенню студента з 
пасивного слухача на активного співробітника. 
Онлайн-навчання розширює список повнова-
жень, функцій та можливостей, які закріплені 
за викладачем:

– фасилітатор (від англ. facilitate – до-
помагати, полегшувати, сприяти) – забезпечує 
групову комунікацію, створює комфортну ат-
мосферу для досягнення максимального резуль-
тату;

– тьютор (від англ. tutor – учитель) – про-
водить індивідуальні або групові заняття зі сту-
дентами;

– ментор (від грец. mentor – наставник, 
вихователь) – самостійно встановлює інтенсив-
ність та напрям навчання;

– коуч (від англ. coach – тренер) – прово-
дить тренування, яке полегшує рух людини до 
бажаних цілей;

– консультант – здійснює наукову експер-
тизу або консультацію, своєчасно забезпечує 
необхідною інформацією пошукачів;

– експерт – висококваліфікований спеціа-
ліст у відповідній галузі, має вищу освіту, від-

повідну кваліфікацію, володіє професійними 
знаннями та навичками;

– оцінювач – фізична особа (громадянин 
України, іноземець або особа без громадянства), 
яка має базову або повну вищу освіту, пройшла 
навчання на оцінювача у навчальному закладі.

Дослідник Нейл Бредбарі з Іллінойського уні-
верситету у статті Attentionspanduringlectures: 
8 seconds, 10 minutes, ormore? доводить, що від 
10 до 18 хвилин пасивного слухання – це аб-
солютний максимум, на який здатна сучасна 
людина [10]. Щоб навчальний процес у дистан-
ційному форматі проходив максимально корис-
но, викладачі ВНЗ України працюють на осно-
вних платформах Zoom, Google Meet, Microsoft 
Teams, Skype, Classtime, Cisco Webex Meetings, 
а також радять проходити онлайн-курси 
Prometheus, ВУМonline, Khan Academy, автор-
ські уроки на каналі YouTube, студії онлайн-
освіти EdEra та користуватися відеолекторієм 
WiseCow. Проте існує велика кількість додат-
кових онлайн-сервісів для роботи зі студентами:

– віртуальні дошки Miro, Padlet та 
Lucidspark дають змогу працювати у команді, 
виконувати спільні завдання та проєкти;

– цифрові платформи Mural та Tricader 
дають змогу формувати блок-схеми, проводити 
мозковий штурм, працювати у команді над реа-
лізацією ідеї;

– сервіси для опитування та інтерв’ювання 
Kaltura, Kahoot, Mentimeter, Polleverywhere, 
Socrative, Axonify, Proprofs, Plickers, Nearpod, 
Class Marker;

– сервіси для створення тестів, інтерак-
тивних завдань та презентацій Canva, Google 
Forms (режим Quiz), Piktochart, 360 Learning, 
EDpuzzle.

Центр навчання та ефективності тех-
нологій (Centre for Learning & Performance 
Technologies, C4LPT) надає інформацію про нові 
тенденції у навчанні, технологіях та інструмен-
тах досліджень. Запровадження карантинних за-
ходів у всьому світі дало змогу адаптувати новий 
підхід до організації навчання на робочому міс-
ці (Modern Workplace Learning, MWL). 2020 р. 
став роком платформ для відеозустрічей (Zoom, 
Google Meet), оскільки освітні заклади намага-
лися підтримувати дистанційну роботу в умовах 
карантину через використання сервісів онлайн-
зв’язку[12]. У 2021 р. освітні заклади експери-
ментували з набагато ширшим набором онлайн-
інструментів та виокремили 15 ключових трендів:

1. Інструменти Zoom, Microsoft Teams ува-
жаються незамінними для зустрічей та тренін-
гів у прямому ефірі.

2. Ефективними у навчанні стали інструмен-
ти Kahoot та Mentimeter. 

3. Зростає популярність онлайн-дошки Miro, 
Mural, Google Jamboard для спільної роботи під 
час прямих зустрічей.

4. Викладачі використовують нові платфор-
ми керування робочими процесами/проєктами/
командами Breeze, Jira, Monday.com. 
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5. З’являється низка нових спеціалізованих 
віртуальних платформ для навчання та семіна-
рів, наприклад Bramble, Butter. 

6. Соціальні мережі, такі як LinkedIn, 
Twitter, утрачають свою популярність. 

7. Найпопулярніші програми для обміну по-
відомленнями у групах – Telegram, Viber. 

8. Лідер серед інструментів електронного на-
вчання – Articulate.

9. Відео стає популярним засобом для пере-
дачі інформації, тому зростає популярність до 
великомасштабних платформ редагування відео 
Panopto, Apple Clips.

10. З’явилася низка нових інструментів для 
потокового відео у прямому ефірі, а саме OBS 
Studio, Streamyard. 

11. Зростає популярність нових інстру-
ментів для професійного підкасту, наприклад 
Blubrry, Anchor, podcast.co.

12. Для вивчення іноземної мови найчасті-
ше використовують інструмент Drops, який до-
помагає вивчити мову всього за п’ять хвилин 
на день, а також Italki – це місце, де можна 
вчитися у носіїв мови. 

13. Студентів цікавлять платформи онлайн-
курсів, які зосереджені на розвитку навичок, 
наприклад Skillshare, Skils Base.

14. Популярні додатки, які підтримують 
особисту продуктивність. Raindrop, Bublup, 
Mindstone допомагають швидше навчатися та 
більше запам’ятовувати. 

15. Викладачі шукають нові та цікаві ін-
струменти, щоб залучити студентів до процесу 
навчання, наприклад платформи Peerceptiv, 
Perusall, Whiteboard, Pear Deck [12].

У 2021 р. кількість інструментів, які забез-
печують організацію навчання у дистанційному 

режимі, зросла до 300 (рис.2). Популярністю 
користуються YouTube, Zoom, Google Search.

Ще до пандемії світовий ринок електронно-
го навчання демонстрував щорічне глобальне 
зростання. Очікується, що до 2026 р. приріст 
досягне 336,98 млрд дол. за сукупного річно-
го темпу зростання у 9,1% з 2018 по 2026 р. 
[3]. За даними аналітичної компанії Technavio, 
ринок електронного навчання США з 2017 по 
2022 р. зріс до 6,22 млрд дол.[ 4]. Індія, Ки-
тай, Південна Корея, Велика Британія, США 
та Кот-Д’Івуар найбільше інвестують в електро-
нне навчання [5]. Популярність онлайн-освіти 
у США пов’язана з прихильністю до неї сту-
дентів. Підраховано, що понад 30% американ-
ських студентів вибирають формат онлайн-на-
вчання. Близько 99% цих студентів фізично 
знаходяться у межах країни [6]. Опитування 
показало, що 52% аспірантів США вибирають 
онлайн-освіту, яка забезпечує кращий досвід 
навчання, ніж офф-лайн (рис. 3).

Ринок електронного навчання у Європей-
ському Союзі очолює Німеччина. Динаміка 
його зростання у країні становить 8,5% щоріч-
но, тоді як економіка Німеччини зростає при-
близно на 1,9%. Згідно зі звітом Європейської 
асоціації університетів, головна місія Європей-
ського простору вищої освіти полягає у тому, 
щоб використовувати цифрове навчання для 
покращення традиційної вищої освіти, а не за-
мінювати останнє першим [7].

Інноваційні технологій стимулюють транс-
формацію та розвиток в освітньому секторі. 
У США інвестиції в освітні технології переви-
щили 13 млрд дол. Платформи для навчання 
LXP (Learning Experience Platform, або персона-
лізована система навчання) та LMS (Learning 

 
Рис 2. Топ-10 інструментів для дистанційного навчання, 2021 р. 

Джерело: [12]
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Management System, або управління процесом 
навчання) продовжуватимуть відігравати вирі-
шальну роль у наданні персоналізованого досві-
ду онлайн-навчання. Ринкова частка вартості 
платформи LXP становить 350 млн дол. та ши-
роко використовується великими підприємства-
ми.

Відеоконтент є більш ефективним та при-
вабливим засобом для сприйняття інформації 
порівняно з текстовими документами. Передові 
візуальні технології також можуть знайти свій 
шлях в індустрії електронного навчання. Ці 
технології включають віртуальну реальність 
(VR, Virtualreality) і доповнену реальність (AR, 
Augmentedreality).VR – це технологія, яка на-
дає користувачам відчуття занурення, імітує 
фізичне середовище. AR лише додає цифро-
ві елементи до живого перегляду, створеного 
камерою цифрового пристрою. Оскільки вони 
досить дорогі, ймовірно, що вони спочатку бу-
дуть використані великими корпораціями для 
навчання та підвищення кваліфікації своїх 
співробітників. Наприклад, компанії зі спис-
ку Fortune 500 Walmart (роздрібна торгівля), 
UPS (логістика та доставка), Boeing (авіація та 
оборона) вже включили VR у свої програми на-
вчання співробітників. Завдяки технології VR 
співробітники магазинів Walmart навчаються 
на місцях. UPS використовує технологію VR 
для навчання водіїв виявляти потенційні небез-
пеки під час руху віртуальними дорогами. Тим 
часом Boeing використовує AR, щоб надавати 
своїм технікам інтерактивні 3D-схеми без ви-
користання рук, коли вони встановлюють та ре-
монтують електропроводку літака.

Світова вища освіта є однією з галузей, які 
постраждали від пандемії COVID-19. Карантин-
ні обмеження посилили попит на впровадження 
онлайн-навчання для вищої освіти на постійній 
основі. У звіті Boston Consulting Group загаль-
ний набір студентів на денну форму навчання 
щорічно зменшується на 1–2%, тоді як кіль-
кість студентів, зарахованих на дистанційну 
форму навчання, зростає на 5% щорічно. Від-
соток студентів, які вибирають для навчання 
один або декілька онлайн-курсів на рівні бака-

лавра, збільшився з 15,6% у 2004 р. до 43,1% 
у 2016 р. Результати опитування доводять: 
жінки більш зацікавлені в онлайн-навчанні, 
ніж чоловіки; 65% студентів і 54% аспірантів, 
які вибрали електронне навчання, є жінками; 
користь, яку вони отримали від електронного 
навчання, перевищує вартість отриманого ди-
плому [8].

Ліга плюща – асоціація восьми найстаріших 
університетів США, які можуть легко впливати 
на тенденції розвитку вищої освіти. Ці універ-
ситети бачать перспективу саме в онлай-носвіті, 
багато студентів вже вибрали формат змішаного 
навчання. 

Індекс готовності до дистанційного на-
вчання (Remote Learning Readiness Index) 
вимірює готовність країни впроваджувати дис-
танційну освіту у відповідь на згортання очного 
навчання [11]. Індекс складається з трьох по-
казників:

1) домогосподарства (наявність у домі клю-
чових технологічних активів, необхідних для 
доступу до дистанційного навчання, таких як 
радіо, телебачення, комп’ютер, мобільні теле-
фони, доступ до Інтернету);

2) політичне реагування – кількість полі-
тичних рішень, прийнятих країною для впрова-
дження дистанційного навчання та підтримки 
викладачів під час пандемії COVID-19. Цей по-
казник допомагає оцінити здатність уряду реа-
гувати на перерви у навчанні та впроваджувати 
дистанційне навчання в короткостроковій та се-
редньостроковій перспективі;

3) готовність галузі освіти до надзвичай-
них ситуацій оцінює стійкість сфери освіти 
країни до кризових ситуацій, чи має країна 
стратегію зниження ризику, виділяє достатньо 
людських і фінансових ресурсів для цієї діяль-
ності.

Індекс ранжує результати діяльності 
67 країн від 1 до 5 зірок у 16 варіаціях. Сис-
тема оцінювання така: два найнижчі показ-
ники кожної країни використані для остаточ-
ної оцінки від 1 до 5 зірок. Наприклад, якщо 
країна отримала «високі» бали у домогосподар-
стві, але «середньо-високі» бали у політично-

 

Рис. 3. Оцінка студентами ефективності онлайн- та офлайн-навчання

Джерело: [8]
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му реагуванні та «середньо-низькі» бали у го-
товності до надзвичайних ситуацій, комбінація 
двох останніх була використана для визначення 
остаточного результату. На рис. 4 представлено 
16 можливих комбінацій двох найслабших по-
казників для отримання остаточного балу. Щоб 
полегшити розуміння індексу, кожен рівень по-
значений кольором.

На прикладі Філіппін (5 зірок), Казахстану 
(4 зірки), Мексики (3 зірки), Ємену (2 зірки) та 
Ефіопії (1 зірка) наочно оцінимо ступінь готов-
ності до дистанційного навчання (рис. 5):

★ (Ефіопія): країна демонструє низькі ре-
зультати двох найслабших показників. Іс-
нує нагальна потреба інвестувати у розвиток 
системи дистанційного навчання, оскільки по-
точна система доступна лише обмеженій кіль-
кості студентів, що ускладнює безперервність 
навчання під час закриття ВНЗ.

★★ (Ємен): країна демонструє середньо-низь-
ку ефективність двох найслабших показників. 
Студенти можуть скористатися дистанційним 
навчанням, але воно залишається недоступним 
для більшості з них. 

★★★ (Мексика): країна демонструє середню 
ефективність двох найслабших показників. 
Система дистанційного навчання у країні роз-
глядається як відносно стійка, хоча все ще за-
лишається серйозне занепокоєння щодо потен-
ціалу розвитку дистанційного навчання. 

★★★★ (Казахстан): країна демонструє се-
редньо-високі результати двох найслабших 
показників. Держава з добре розвиненою та 
стійкою системою дистанційного навчання, де 
більшість студентів може продовжити навчан-
ня, якщо ВНЗ закриті. 

★★★★★ (Філіппіни): країна демонструє 
високу ефективність трьох показників, має 
найкращий рівень готовності до дистанційної 
освіти та найвищу стійкість до криз, які при-
зводять до порушення навчання.

Індекс електронного або дистанційного на-
вчання E-Learning Index 2021 досліджує по-
тенціал упровадження цифрового навчання у 

32-х країнах світу [13]. Основні параметри ін-
дексу наведено нижче.

1. Доступність онлайн-освіти:
1.1. наявність комп’ютера – відсоток насе-

лення, що має доступ до комп’ютерів у власно-
му домогосподарстві;

1.2. дистанційне навчання – діапазон на-
вчальних курсів і програм, які можна повністю 
виконувати та завершувати он-лайн;

1.3. державні витрати на освіту – частка 
ВВП, що виділяється на вищу освіту. Чим вищі 
витрати на освіту, тим більше бюджету виділя-
ється на подальший розвиток сучасних методів 
навчання, наприклад електронне навчання.

2. Доступ до Інтернету:
2.1. швидкість широкосмугового Інтерне-

ту – чим вища швидкість Інтернету, тим біль-
ше шансів на участь в електронних навчальних 
заходах, які потребують доступу до Інтернету. 
Швидкість Інтернету є показником того, чи має 
країна необхідні технічні передумови для ши-
рокого використання методів електронного на-
вчання;

2.2. швидкість мобільного Інтернету – чим 
вища швидкість мобільного Інтернету, тим 
більше шансів на участь у заходах електронно-
го навчання, які потребують доступу до Інтер-
нету незалежно від місця розташування. Таким 
чином, швидкість Інтернету є показником того, 
чи є в країні необхідні технічні передумови для 
загальнонаціонального використання методів 
електронного навчання;

2.3. витрати – чим дешевший доступ до Ін-
тернету, тим більше населення бере участь у за-
ходах електронного навчання.

3. Клімат (умови) для електронного навчан-
ня:

3.1. репетиторство – цифрове навчання 
часто залежить від приватних учителів та на-
ставників. Доступне приватне репетиторство 
надає доступ до освітньої підтримки по всій 
країні та пропонує баланс між попитом і пропо-
зицією;

3.2. обсяг ринку базується на загальній кіль-
кості зарахованих студентів;

 Рис. 4. Методика агрегування підсумкової оцінки готовності країни до дистанційного навчання

Джерело: [11]
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3.3. зростання ринку свідчить про зростан-
ня попиту та бажання скористатися перевагами 
більшої кількості послуг електронного навчання.

Результати досліджуваних країн були стан-
дартизовані за шкалою від 0 (найменший потен-
ціал для електронного навчання) до 100 (най-
більший потенціал для електронного навчання), 
про що свідчать дані рис. 6.

У 2021 р. до трійки країн із найбільшим по-
тенціалом для електронного навчання увійшли 
Данія, США, Угорщина.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Пан-

демія коронавірусу та карантинні обмеження 
суттєво вплинули на світову систему освіти. 
Вищі навчальні заклади були змушені перейти 
від традиційної до дистанційної системи на-
вчання. Онлайн-освіта стала безпечним та жит-
тєздатним варіантом перманентного (неперерв-
ного)навчання під час пандемії. У поєднанні з 
традиційним навчанням онлайн-освіта у ВНЗ 
може надавати широкий спектр освітніх послуг 
як для абітурієнтів, так і студентів для набуття 
необхідних навичок та вмінь майбутньої про-
фесійної діяльності й для викладачів із метою 
підвищення кваліфікації.

 

Рис. 5. Ступінь готовності країн до дистанційного навчання 

Джерело: [11]
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