
E-LEARNING



НИЗЬКА ЯКІСТЬ ОСВІТИ СТРИМУЄ 
ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ЗА ЯКІСТЮ ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ 
(Global Competitiveness Index)

місце 
в світі 

(МАКСИМУМ 6,7 У  ФІНЛЯНДІЇ,
для топ-25 необхідне значення 5,0)

балів 
із 7  

країн 
із топ-25 країн за якістю освіти 
входять в топ-25 за рівнем ВВП / душу населення 

Середній рівень ВВП / душу серед цих країн –  
42 тис. дол США, в Україні – 2,2 тис. дол США

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДСТАВАННЯ УКРАЇНИ:

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТНІХ 
ПРОГРАМ І СТАНДАРТІВ 
СУЧАСНИМ ВИМОГАМ

НИЗЬКИЙ 
ФАХОВИЙ РІВЕНЬ 

ВИКЛАДАЧІВ

НЕЯКІСНІ 
НАВЧАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ

ВІДСУТНЄ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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КОЕФІЦІЄНТ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ НА 

СЕРЕДНЮ І ВИЩУ ШКОЛУ



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

КОРЕЯ УРУГВАЙ

1999 рік 2007 рік 

2016 рік 2016 рік 

10,4 тис. дол США 7 тис. дол США

27,5 тис. дол США

Створення проекту KERIS, спеціалізованої установи, що 
запроваджує ІКТ в освіті. За час існування були створені та поширені:

Інформаційна система для учнів і вчителів (EDUNET)
Управлінська для адміністративних користувачів у сфері 
освіти (NEIS)
та аналітична для вироблення державної політики (RISS)

Створення проекту CEIBAL, в рамках якого учні 
були забезпечені лептопами та доступом в інтернет, 
який використовували для доступу до створеного 
порталу з контентом і онлайн-уроків. 80 000 дітей 
вивчали англійську онлайн із викладачами із 
Аргентини, Філіппін та Британі

50 місце в світі за ВВП / душу населення 89 місце в світі за ВВП / душу населення

32 місце в світі за ВВП / душу населення 51 місце в світі за ВВП / душу населення 

15,2 тис. дол США



СЕРЕДНЯ ОСВІТА В УКРАЇНІ

14,6 тис. шкіл  
офіційно підключено 

до інтернету

13,5 тис. шкіл 
мають кабінет 
інформатики

12,6 тис. шкіл  
мають комп’ютери 

віком понад 5 років

ШКОЛИ ТОП-20 ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО:

Всі мають підключення 
до інтернету

Мінімальна кількість 
комп’ютерів у школі – 25 

Середня кількість 
комп’ютерів – 59 

3,9 млн 
учнів

437 тис. 
вчителів

16 тис. 
шкіл



E-LEARNING В УКРАЇНІ

КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ 
ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

РОЗМІР РИНКУ, 
МЛН ГРН

Безкоштовні користувачі Платні користувачі Всього учнів

16

25

176 тис.

14

3,9 млн

Поточний 
розмір ринку

Передбачено в бюджеті 
на е-підручники

З них ймовірні 
витрати на 

закупівлю 
обладнання



РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ 
РИНКУ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ

Формування попиту завдяки державним витратам, 
подібно до інших сфер освіти

Можливість отримати контент через одну точку 
доступу

Створення конкурентного ринку

Попередити потрапляння шкідливого контенту

Для полегшення доступу вчителів та учнів до контенту, 
що оплачується державою, передбачено створення 
електронної платформи, розміщення матеріалів на 
якій контролюватиметься державою, і доступ до якої 
надаватиметься кожному вчителю і учню. 

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

НА 2018 РІК, МЛН ГРН

732

41

Е-підручники Паперові 
підручники



МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ

ВАРІАНТ 1
Закупівля повного обсягу довічних прав на 
контент, централізований вибір МОН / ІМЗО

ВАРІАНТ 2
Оплата підписки на використання матеріалів 
протягом року 1 користувачем; вибір здійснює 
кожен вчитель для власного класу

Переваги:

 Разові витрати, матеріали у власності держави

Недоліки:

 Ризики значних витрат на закупівлю неякісного контенту
 Використання застарілого матеріалу через нерегулярні 

закупівлі
 Відсутність залежності використаних коштів від 

поширеності використання
 Ризики зловживань при проведенні закупівлі

Переваги:

 Оплата лише тих матеріалів, що використовуються
 Забезпечення конкуренції
 Забезпечення академічної свободи викладачів
 Постійне оновлення контенту
 Неможливість масштабних зловживань при закупівлі

Недоліки:

 Необхідна процедура ідентифікації кожного користувача
 Неготовність держави до використання моделі SaaS



РЕГУЛЯТОРНЕ ПОЛЕ

Сучасний стан

Оскільки ринок є відносно новим, суттєвих регуляторних бар’єрів на ринку не існує. Ризиками для стрімкого 
розвитку є санітарні норми для використання комп’ютерної техніки в освітньому процесі, що встановлюються 
Міністерством охорони здоров’я, а також непрозора діюча процедура експертизи та надання грифів і відбору 
освітніх матеріалів.

За аналогією із е-підручниками слід розробити процедури для інших електронних освітніх ресурсів.
Для забезпечення сталого розвитку необхідна стратегія розвитку ринку e-learning до 2025 року.

МОН спільно з BRDO розроблені проекти і 
перебувають на завтвердженні:

Положення про Національну електронну 
освітню платформу

Положення про електронний підручник

Також необхідно розробити НПА для повноцінного 
запровадження е-підручників:

Положення про експертизу електронних підручників

Порядок забезпечення електронними підручниками здобувачів 
середньої освіти 

Порядок використання коштів на забезпечення е-підручниками


