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у статг] розглянуто законодавчу базу iнформатизацi'i вищих навчальних закладтв
Укратни. Проаналiзовано наявнi електроннi ресурси ВИЗ (заклашв шслядипломнот
освiти) в межах виконання Иацiонально'i програми iнформатизацi'i.
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ТЬе article deals with the legislature foundation of informatization of' higher educational
institutions in Ukraine. ТЬе existing electronic resources in higher educational institutions (in
institutions of postgraduate education) \vithin the implementation of the National
lnformatization Program are analyzed.

Кеу words: informatization of higher educational institutions, electronic resources,
standart, models.

Вступ
Швидкий розвиток i широке впровадження iнформацiйних технологiй в yci сфери людськот

дiяльностi сприяли формуванню нових компетентностей особистосп щодо використання
комп'ютерiв, мережi [нтернег, телекомунiкацiй та медiа в освпньому процесг, Так: процеси
викликають потребу у модернiзацi'i методичних ресурсш i розвитку нашональног iнформацiйно
комунiкацiйноi' [ифрасгруктури. Перехiд вiд iндустрiального до iнформацiйного суспiльства сприя€
скороченню життсвого циклу знань i навичок, перетворюючи функцiю освiти з разовот, для яко]
характерним е пiсля отримання певного документа державного зразка (свiдоцтва, диплома)
працювати за однгсю професлею усе ЖИТТЯ, на регулярну, для яко] властиве постiйне оновлення
професiйних знань i умтнь з урахуванням швидкозмiнних процесiв у розвитку цивппзаш] i
сусгпльства. У таких умовах традицiйна форма денного навчання с лише складовою загального
освггнього процесу, частка яко] безперервно зроста€ в освггньому процесi iнформацiйних
технологiй, передусiм, мережi Iнтернет i телекомун.кашй. Iнформацiйне суспiльство ставить високi
вимоги до професiйно'i пiдготовки майбутнiх педагогiв з урахуванням швидкозмiнностi суспiльства
i темпiв розвитку цивцпзацй.

Усучасних умовах пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв, що матимуть попит на ринку
працi i отримають знання та вмiння на ргвн] свiтових стандартiв, неможлива без пiдвищення ролi
самостiйно'i (насамперед позааудиторноi) роботи студентiв, посилення вiдповiдальностi та
спроможностi (зокрема завдяки використанню новпнтх iнформацiйних технологiй) професорсько
викладацького складу, керiвництва унiверситету, факультетiв i кафедр у постiйному розвитку
навичок самоспйнот роботи, стимулюваннi професiйного зростання компетенцiй студентiв,
пiдвищення 'jXHЬOl творчог активносп,

Аналiз останнтх дослiджень та публiкацiй
Упровадження у навчальний процес сучасних iнформацiйних, зокрема, комп'ютерно

ортентованих i телекомунiкацiйних технологiй, вiдкрива€ нов] способи i Haдa€ широкi можливостi
для подальшот диференшацй загального та професiйного навчання, всебтчнот реалвацй творчих,

91



пошукових, особистiсно-орi€нтованих, комунiкативних форм навчання, пiдвищення його
ефективносп, мобiльностi й вiдповiдностi запитам практики. Нова програма сучаснот освiти
висува€ на переднiй план особистiсноорi€нтоване навчання. Низка вчених (В. Г. Кремень,
л. с. 8иготський, Н. Ф. Тализiна, Г. с. Костюк, Д. М. Брунер та гн.) пiдкреслюють близькiсть
навчально-творчот дiяльностi i творчостi взагалi. Актуальнiсть проблеми поляга€ в тому, що у
сучасному вимогливому та швидкозмiнному соцiально-економiчному середовищi ргвень освiти
значною мiрою залежатиме вiд результативностi запровадження технологiй навчання, що
грунтуються на нових методологiчних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого
педагопчних теорiях, якi розвивають дiяльнiсний пiдхiд до навчання.

Формулюваннямети статтi
Сьогоднi украшська освтга вважа€ iнформатизацiю освiти одним iз головних прiоритетiв

майбутнього i запорукою iнтелектуального потенцiалу наци. Iнформатизацiя освiти - це змiна
мислення, способiв дiяльностi, управлiння, використання можливостей телекомунiкацiй для
мiжособистiсно"i та колекливног взаемодп, компетентнiсть i вiльна ортенташя у сферi iнформацiйних
технологiй, гнучкiсть та адаптивнiсть мислення, знання i виконання основних правових норм
регулювання iнформацiйних контакпв. Потреба сучаснег освiти в [нформатиэацй стосусться як
середньот та вищог освiти, так i технiчно"i й гуманггарног, як на ргвн! мгнютероького управлiння
галуззю, так i на ртвн! окремих навчальних закладiв. Побудова ефективних систем шформатизацп
освiти з урахуванням свпового досвiду, особливостей i реального стану вгтчизняно] освiти - одна з
актуальних i важливих наукових i практичних проблем.

Мета статтi. Висвiтлити й проаналiзувати питання iнформатизацii освiти i проблеми
упровадження в освпу iнформацiйних технолопй. Показати, що усучасних умовах iнформатизацiя
освiти Ma€ на меп сформувати людину не просто як носiя знань, а насамперед, як творчу
особистiсть, яка застосову€ набутi знання i вмiння, працю€ з iнформацi€ю для усгпшног дiяльностi У
будь-якiй сферi суспiльного життя.

Запорукою пiдвищення якостi освiти та забезпечення конкурентоспроможностi виклада-ив
вищих навчальних закладiв на ринку працi е безперервне оновлення змiсту освiти на основ:
новггнтх досягнень культури, науки, технiки, зокрема застосування iнновацiйних методiв у процесi
використання iнформацiйних технологiй у навчальному процесi. Аналiз розвитку краги з високим
ргвнем економiки показуе, що однтсю з основних умов, яка визнача€ прогресивний розвиток
економiки, науки i культури у держав], е iнформатизацiя системи вищог освiти. Знання i навички,
якими сьогоднi оволодiвають майбутнi фахiвцi, у подальшому визначатимуть шляхи розвитку
суспiльства. Саме у вищих навчальних закладах зосереджено найбiльшу кiлькiсть прогресивних,
вiдкритих до науково-технiчних iнновацiй людей, що суттево полегшу€ впровадження
iнформацiйних технологiй у навчальний процес [1].

Виклад основного матерiалу
Украша, прагнучи iнтегруватись до €вропеЙсько·j та свгговот економтчно) спiльноти, повинна

мати сучасний високий ртвень нашональнот системи освiти, посднуючи загальносвiтовi тенденцп та
вiтчизняний досвiд. Це дасть можливiсть прискорити економiчне зростання. Розгляньмо коротко
правове забезпечення, що стосусться удосконалення результатiв виконання глобальних державних
програм iнформатизацi"i (закон [8]), зокрема шляхом виконання окремих важливих функцiональних
завдань (це окрема проблема, яка потребу€ самостiйного дослiдження). Таких завдань можна
назвати декiлька: реалiзацiя доступу вищих навчальних закладiв до мережi Тнтернет [1 О],
упровадження новггнтх iнформацiйних технологiй у вищiй освгп [11], розвиток сиетеми
дистанцiйного навчання у вищiй школi [12], органiзацiя технiчного захисту елекгроннот iнформацii
[13, 14], легалiзацiя програмного забезпечення [15]. Закон Укра"iни "Про основн] засади розвитку
iнформацiйного суспiльства в Украцп на 2007-2015 роки" [8] був саме таким логiчним
продовженням та удосконаленням правових напрацювань, зокрема у контекст! шформатизашг
вищог освiти.
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Упровадження iнформацiйних технологiй в освгп дае змогу пiдвищити якiсть пiдготовки та
перегидготовки фахiвцiв, ефективнiсть ycix форм навчального процесу, а також удосконалити та
оновити органiзацiйну структуру системи вищог освiти, довести до рiвня мiжнародних стандартiв
та iнтегрувати i"i у свггову систему [17], Iнформатизацiя сучаенот гпслядипломног освiти с головним
напрямом 'ii модернiзацi'i i пiдвищення якосп, Для ефективного здiйснення цього процесу потрiбен
цiлеспрямований вплив системи управлiння на yci сфери освiти та ширше застосування у ньому
нових iнформацiйних технолопй. Це вiдповiдатиме актуальним загальносвiтовим тенденцiям
розвитку, i не тiльки iнформатизацi'i, а й глобалiзацi'i, гуманiзацi'i, демократизацii'. Проте
iнформатизацiя все одно залишаеться основою у розвитку iнформацiйних технологiй, зокрема в
освгп. Це означа€ впровадження iнформацiйних технологiй в освгп i в управлiннi нею,
використання iнформацiйних технологiй у наукових дослiдженнях, неможливих без застосування
найсучасншю) комп'ютерно'i технiки й актуального, незастарiлого програмного забезпечення, що
дае змогу не тiльки полiпшити роботу виконавцiв, а й пiдвищити ефективнiсть ухвалення
управлiнських рццень. Для забезпечення дистаншиного навчання слухачiв у закладах
гпслядипломнот освiти застосовують платформу E-front (рис, 1), Office 365 (рис, 3), Moodle (рис, 2),
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Рис. 1. Сторыка на платформ! E-front

Одне з головних завдань освiти в умовах розвитку iнформацiйного суспiльства - навчити
слухачiв закладiв гпслядипломног освiти використовувати сучаснi iнформацiйнi та комунiкацiйнi
технологи. Тому виникае нагальна потреба у прискореннi пiдготовки викладачiв та фахiвцiв у сферi
iнформацiйних технологiй, в оснащеннi закладiв освiти сучасною комп'ютерною технiкою,
педагопчними програмними засобами, електронними пiдручниками тощо, Але поряд з певними
успiхами, процес iнформатизацi'i вищот освiти в Украли! виявив цiлий комплекс спорiднених
проблем, серед яких головною е вiдсутнiсть единого пiдходу щодо обгрунтування i формування
напрямтв застосування iнформацiйно-комп'ютерних технологiй для вдосконалення систе
моутворювальних елементiв освпньот шяльносп.
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Це виражасться в такому: недостатнiй ргвень врахування можливостей використання
сучасних iнформацiйних технологiй у процесi визначення змiсту освггнгх програм i структури
державних освпнзх стандартiв за напрямами i спецiальностями вищо] i гпслядипломнот освiти;
недостатня кiлькiсть, якiсть i слабка [нтегрованють спецiалiзованих загальносистемних
програмно-технiчних засобiв та iнформацiйних ресурств для застосування в освггнтй дiяльностi;
недостатне врахування мо:жливостей використання сучасних iнформацiйних технологiй пiд час
створення i вiдновлення навчально-методичного забезпечення освггньог дiяльностi; недостатнс i
несистемне використання сучасних iнформацiйних технологiй пiд час удосконалення освпнтх
програм; нерозвиненiсть форм застосування iнформацiйних технологiй в управлiннi освiтою на
мiсцевому i регiональному рiвнях; неповна вiдповiднiсть чинних у галузi [иформатизацй освiти
мiжунiверситетських науково-технiчних програм основним положенням
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Концепцй iнформатизацi'i сфери освiти Украши; вiдсутнiсть цiльового бюджетного фiнансу
вання для створення iнформацiйних, освггнгх i наукових ресурсгв; невiдповiднiсть у багатьох
випадках вимог державних освпнтх стандартiв до змiсту вищо] освiти сучасним проблемам
використання iнформацiйних технолопй у майбутнiй професiйнiй дiяльностi студента; недоско
налiсть нормативно-правового забезпечення використання iнформацiйних технологiй в освгп,
особливо дистанцiйних форм навчання; в щсутнютъ ефективнот системи перепiдготовки i
пiдвищення квашфгкацп керiвних кадрiв i професорсько-викладацького складу щодо використання
сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у вищiй школi. У таких умовах необхiдне
наукове обгрунтування i прогнозування процесу iнформатизацi"i вищот освiти, встановлення
критерйв, якi визначають загальний ртвень профес.йно)' якостi членiв iнформацiйного суспiльства,
особливо фахiвцiв з вищою освiтою, формування змiсту ·jXHbO·j [нформашйно-комп'ютерно)
пiдготовки, адекватний вибiр методiв, засобiв i форм цiе'i пiдготовки, а також детальний опис
iнфраструктури i механiзмiв, якi забезпечують процес iнформатизацi'i вищих навчальних закладiв.
Очевидним е те, що iнформацiйнi технологи е важливим [иструментом полiпшення якостi освiти,
оскiльки дають змогу необмежено розширити доступ до гнформацй, урiзноманiтнюють технологи
тощо. Але й система освiти сама по собi е прискорювачем процесу [нформатизацп суспiльства,
шструментом формування [нформашйног культури людини, пiдготовки професiоналiв НОВО1

генерацп, На сьогоднi ргвень сформованосп шформашйно) культури фахiвця зумовлений не лише
його здатнiстю застосовувати iнформацiю в рiзних видах дiяльностi, а й свiтоглядним баченням
навколишнього свпу як вiдкрито'i iнформацiйно'i системи.

Зокрема, у Комюнiке конференцп €вропейських мгнтстр.в, вiдповiдальних за вищу освггу, яка
вiдбулась у Бельгi"i 28-29 квiтня 2009 р. зазначалося, що прiоритетом вищо'i освiти у наступному
десятирiччi с постiйне зосередження уваги на якостi. Лише за цих умов випускники вищих
навчальних закладiв будуть достатньо пiдготовленими до професiйно'i дiяльностi у суспiльствi, яке
швидко змшюстъся та розвивастъся. Одним iз можливих шляхiв досягнення високот якостi послуг у
сферi вищо] освiти е розробка i запровадження систем управлiння якостi вiдповiдно до
мiжнародного стандарту ISO 9001-2008 "Системи менеджменту якостi. Вимоги" (нацiонального
ДСТУ ISO 9001-2009), "Системи управлiння якiстю. Настанови щодо застосування ISO 9001-2001 У
сферi освiти" (IWA 2:2007), стандартiв i рекомендацiй €вропеЙсько·j асошацй iз забезпечення якостi
вищот освiти (Британська Рада в Украшт, 2006).

Стандартiв системи якостi в сферi освiти, розроблених на основ] мiжнародних стандартiв ICO
серп 9000, icнye небагато. Мiжнародний стандарт мае назву: [SOIfWA 2 "Опашу гпапаяегпепт
sуstешs. Gllidelil1es Гог tl1e аррйсапоп of lSO 9001 :2000 шеопсапоп". Цей мiжнародний стандарт був
розроблений у 2003 роцi як результат угоди мiжнародно'i конференцп (lW А 2 - [гпегпапопа]
WогksllОр Аргеегпегп), яка проходила в Мексицi у 2002 роцi. Нинi дiе друга редакцiя стандарту
(IWA 2:2007). Стандарт ISOIIWA 2 не мiстить додаткових вимог в порiвняннi з ISO 9001 :2000. У
ньому представленi кергвн: вказiвки щодо застосування вимог ISO 9001 :2000 в освггнтх установах i
подано пояснення, пов'язанi з управлiнням якостi освпнлх послуг. Однiею зi складових розвитку
Болонськот угоди е стандарт для застосування в освггньому процесi - "Зтапсагоэапо Сшоейпеэ Гог
Qtlality Аззшапсе [п the Ецгореап Higher Есцсапоп Агеа", який розроблений Ецгореап Азвосгапоп Гог
Оцайгу Assurance [п Higl1eJ" Есцсапоп. Цей документ мiстить стандарти i рекомендацп для гарантп
якостi освiти у навчальних закладах, стандарти i рекомендацп для зовнiшнiх систем гарантй якостi i
стандарти та рекомендацй для акредитованих агентств. Вимоги цього стандарту не пов'язанi з
вимогами lSO 9001, але перегукуються з ними за своею суттю. Саме настанови стандарту [WА 2
призначенi допомогти навчальним закладам поеднати концепцц, викладенi в стандартах ISO.
Вiдповiдно до вимог стандартiв ДСТУ ISO 9001 :2009 [16] у ВНЗ Украши належить: визначення
полпики. цiлей та завдань у сферi якостi; призначення уповноваженого представника керiвництва
ВНЗ з питань систем управлiння якiстю; органiзацiйне забезпечення побудови систем управлiння
якiстю та розподiл вiдповiдальностi; навчання та мотивацiя персоналу при побудовi систем
управлiння якiстю; визначення основ них процесiв систем управлтння якiстю; розроблення
документацй систем управлiння якiстю; впровадження систем управлiння якiстю; подальше
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удосконалення систем управлiння якiстю. Матертальним виразником систем управлгння якiстю е
цiлiсна система описiв процесiв БНЗ, Ух взаемодй, управлiння процесами, пов'язаними з гарантлею
якiстю продукцп, Стандартом ISO 9000:2001 визначено втсэм принципiв, якi сприяють досягненню
шлей у сферi якостi. Принцип системного пiдходу СДСТУ ISO 9000-2001. Системи управлiння
якiстю. Основн! положення та словник [17]) до управлiння якiстю означае iдентифiкування та
управлiння взасмопов'язаними процесами як системою, що сприяе результативнiшому та
ефективнпцому досягненню шлей органiзацii'. Важливим у впровадженнi системи управлiння
якiстю е створення пiдсистеми для актуалiзацii' документiв систем управлiння якiстю. Для цi6
пiдсистеми необхiдне програмне забезпечення, яке поеднуе у собi засоби для автоматизацй
створення документа, конвертування форматiв та обмiну даними iз використанням мережевих
технолопй. Такт характеристики мають пакети MS Office фiрми Мiсгоsоft. Якщо У вищому
навчальному закладi для забезпечення управлiнського та освпнього процесiв використовують
систему електронного документообiгу (СЕД), то постае питання штеграцп даних стандартiв
управлiння якiстю у загальну систему документообггу. У такому разi функцiональнiсть СЕД мае
забезпечити так! можливосп: формування структурованого сховища документiв за системою
управлiння якостi; автоматизацiя створення документацй за якiстю на основ! узгоджених шаблонiв
документiв; пiдтримка версiйностi документiв; органiзацiя та монiторинг процесiв погодження та
поширення документацй.

Отже, для забезпечення високот якостi пiдготовки випускникiв i пiдвищення рейтингу БНЗ
можливо використовувати принципи управлiння якiстю, впроваджувати системи управлiння якiстю
згiдно з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001-2008 "Системи менеджменту якостi. Бимоги"
(нашонального ДСТУ ISO 9001-2009), "Системи управлiння якiстю. Настанови щодо застосування
ISO 9001-2001 У сферi освiти (IW А 2:2007), стандартiв i рекомендашй €вропейсько'j асошацп iз
забезпечення якостi вищоi' освiти.

Висновки
Сьогоднi людство постало перед фактом: знання оновлюються навпъ швидше, нiж

вщбувасться змiна поколiнь. Це зумовлюс необхiднiсть суттсвих змiн у самiй освгп. Тому виникло
складне завдання: освгга повинна осучаснюватися на основ! новггнтх технолопй завдяки широкому
впровадженню у навчально-виховний процес iнформацiйних та комунiкацiйних технолопй, Бази
сом глобального процесу iнформатизацii' сусгпльства е iнформатизацiя освiти, яка мае випереджати
iнформатизацiю iнших напрямiв сусгпльнот дiяльностi, оскiльки саме тут формуються соцiальнi,
психологiчнi, загалънокультурн! i професiйнi пiдвалини для шформатиэацй суспiльства. Умiння
самостiйно здобувати знання на сучасному етапi розвитку iнформацiйного суспiльства
перетворюсться на життсву необхiднiсть кожного з нас.
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Introduction
The rapid development and widеsргеаd introduction of [пюппапоп tecl1l1010gy [п all эрлегез of

Ьшпап activity сопtгiЬutеd to tl1e fогшаtiоп of l1ew согпрегепсгев of the il1dividual геgагdil1g the use of
сошрutегs, tl1e Гптегпет, теюсогшпшпсапопэ and media [п tl1e еёцсацопа] process. Such ргосеssеs call for
the шоdеmizаtiоп of шеthоdоlоgiсаl гевошсез апо tl1e сеуеюргпегп of папопа! iпfогmаtiоп and
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сотппшшсапоп infrastructure. Especially in tlle огgапizаtiоп and storage of electronic dосuшепt
circulation. Ггпоппапоп society ршв high dешапds to the professional tгаiпiпg of futше teachers, taking
iпtо ассоцпт tlle rapid change of society and the расе of dеvеlоршеl1t of civilization.

Analysis of the latest sources of literature
The ргоЫеш of the iпtгоduсtiоп of iпfогшаtiоп technologies in particular for the ппртегпептапоп of

electronic dОСllшепt спсшапоп, was engaged Ьу scientists, among thеш Уи. Kovtanyuk, о. Gагапiп,
о. Diсhtуагепkо and отпегв. А lot of гезеагсп has Ьееп done, but tllere is still по оршпа] зузтегп for
providing electronic docul11ent гпапаяегпегп iп 11igher еduсаtiоп iпstitutiопs.

Purpose of the research
The article аппз to higl1light апd analyze tlle issl1es of il1forl11atization of еduсаtiоп and the ргоЫешs

of пптооцспоп of ппоггпапоп tесhпоlоgiеs in еспсапоп iп рагпсшаг for the ипр [егпегпапоп of егестгогпс
docul11el1t спсшапоп. 1t also show that iп 1110derl1 сопсшопв, ппоппацзацоп of еduсаtiоп аппз at fОГl11iпg
пот just а саптег of knowledge, but ргппагйу а creative регзоп who uses acquired kпоwlеdgе апо skills,
works witll штоппапоп Гог вцссеззш! activity iп апу sphere of social life. It is ппрозз.Ые without the
огgапizаtiоп of electronic dОСlll11епt спсшапоп ш educational [пзшшюпв,

Discussion
Today гпапкшо faced the fact: knowledge is црсагео еуеп faster тпап tlle change of gel1eratiol1s is

proceeded. This песеssitаtеs significant сЬапgеs iп tlle еоцсапоп itself. Тлегетоге, а difficlllt task Ьаз
агisеп: it should Ье updated оп the basis of тле latest tecl1l1010gies due to tlle wide ппгоёцспоп of
ппоггпатюп and сошшuпicаtiоп tecl1l1010gies iп the еоцсапопа! process.

То ассошрlish these tasks, it is песеssагу to create documents оп electronic гпесйа, Wllich will
ргогпоге tlle iпfОПllаtizаtiОI1 of society апd [пюппапкапоп of еоцсапоп, Wllich shol1ld ошрасптя tlle
[пюппапаапоп of отлег агеаз of social activity, Ьесацве here it is Гоппес the social, рвуспо+оягса],
general сшшга] апd professional Гоцпоацопв for iпfогшаtizаtiоп of society. 'Пте ability to
independently асошге kпоwlеdgе at the гпосегп stage of tlle development of ап inforl11ation society
tшпs into the vital necessity of еасп.

Conclusions
As the гезеагсп has shown, legal dОСUl11епts оп огgапizаtiоп of electronic сссшпегп спсшапоп аге

гесшгео тог significant спапяез. Only when а sil1gle legal fral11ework [ог пте огgапizаtiоп of егесггоп!с
оосцгпегп circulation in Ukraine and tlle геgl11аtiоп of work with еlесtгопiс docl1l11ents апо theil"
ргерагапоп [Ol" transfer to stогаgе in state archives togethel" with joint efforts of clerks, archivists and IТ
specialists will Ье created, тлеп ргорег storage of electronic docul11ents will Ье p,·ovided.
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