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Ім’я, організація Коментар 

Питання BRDO ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ E-LEARNING? 

 

Лілія Гриневич 

Міністр освіти і науки 
України 

Ми потребуємо партнерства, тому що ця справа є новою для освіти. Закон 
«Про освіту», прийнятий в 2017 р., зобов’язує нас розвивати публічні 
інформаційні ресурси, електронні підручники та мультимедійні навчальні 
ресурси. 

Ринок виробництва електронних освітніх ресурсів в Україні розвивається, 
але в порівнянні з ринками інших країн знаходиться далеко позаду. 
Потрібно використати нашу перевагу – ми бачимо, як вони розвивались, і 
можемо скоротити шлях. В нас є вже певний поетапний план, і я хочу 
звернутись до всіх потенційних партнерів в сферах ІТ та освітніх ресурсів, 
щоб вони в рамках соціальної відповідальності чи на умовах прозорих 
тендерів долучились до створення національної освітньої платформи та 
розвитку нового ринку освітніх ресурсів. 

Олексій Гончарук 

Голова BRDO 

Ми з радістю готові долучитися до пошуку найвдалішого рішення щодо  
моделі фінансування, щодо того, яким чином будувати відносини з 
виробниками контенту.  

Галина Лакуста 
Директор освітніх 
програм Асоціації IT 
Ukraine 

Ми долучились до цієї роботи на перших етапах створення електронної 
освітньої платформи. Є робоча група, куди ввійшли представники 
Асоціації, компанії SoftServe, яка в рамках своєї соціальної 
відповідальності готова розробити ТЗ, прототип електронної платформи, 
модуль проведення експертизи. Якщо присутні компанії, які готові 
долучитись, ми відкриті до співпраці. 

Олександр Кубраков 

Керівник сектору ІТ та 
телеком, BRDO  

Презентація Зеленої книги. 

Лілія Гриневич Презентація порушила всі основні питання, які ми намагаємось вирішити. 
Без реформи освіти не можна розбудовувати економіку. Електроні освітні 
ресурси, безумовно, необхідно розвивати. Я цілком згодна з усіма тезами 



 

BRDO є провідною, незалежною консультативною установою з регуляторної політики в Україні, яка фінансується Європейським Союзом в 
рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business. 

  

Міністр освіти і науки 
України 

презентації, вона нам буде корисна в подальшому просуванні цього 
питання.  

Галина Лакуста 
Директор освітніх 
програм Асоціації IT 
Ukraine 

Питання контенту є першим і основним. Якщо не буде контенту, є ризик, 
що платформою не будуть користуватись вчителі. 

Для нас фінальним стейкхолдером є учні. Цей проект повинен мотивувати 
учнів вчитись. 

Перш ніж думати над технічними питаннями розвитку платформи, 
потрібно вирішити дві проблемати: 1) контенту - як він може розвиватись, 
стимулювати вчителів розробляти контент і ділитись ним; 2) залучення 
учнів. 

Ігор Каплаушенко 

Керуючий партнер 
видавництва 
«Розумники» 

На перехідному етапі важливо не створювати конкуренцію між 
видавництвами паперовими і електронними. Можливо, щоб кілька років 
контент йшов паралельно, і потім природнім чином відрегулюється 
кількість, місце, роль кожного із цих засобів. 

Юрій Табачин 

Співзасновник компанії 
EdPro 

В нас є готовий контент та конструктор, який дає можливість зробити з 
будь-якого підручника інтерактивний. Вони можуть інтегруватись з 
освітньою платформою, а у разі її відсутності – у нас є така платформа. 

Лілія Гриневич 

Міністр освіти і науки 
України 

Поки що буде паралельний процес. Ми починаємо з експерименту. 

Видавці паперових підручників фактично шантажують Міністерство тим, 
що не встигнуть надрукувати підручники. Електронний підручник, окрім 
того що має інтерактивний контент, відразу стає доступним.  

Поки ми не можемо дати в школи планшети, ми не можемо відмовитись 
від  паперових підручників. 

Щодо іноземних продуктів. Ми робимо національну освітню платформу і 
можемо закуповувати іноземний контент на відкритому тендері, але не 
платформу.  

Національна платформа має більший функціонал, ніж вмістилище 
підручників. Вона повинна містити конструктор уроків, забезпечувати 
модуль експертизи електронних підручників, бути комунікативним 
майданчиком учнів і вчителів.  Під її створення потрібне технологічне 
рішення і, основне, заповнення її контентом. 

Олексій Гончарук 

Голова BRDO 

Ми зацікавлені не лише в тому, щоб використати всі кошти на контент, 
але і стимулювати ринок розвиватись. 
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Юрій Табачин 

Співзасновник компанії 
EdPro 

Реалізувати платформу це біля 10 років. Можливо, слід діяти паралельно: 
держава підтримує певних виробників, експериментує і може 
використати те, що є вже сьогодні. 

Наша платформа є відкритою, в неї можна завантажити підручник будь-
якого виробника. Позитивним є досвід (на прикладі Китаю) використання 
інтерактивних панелей. 

Ігор Каплаушенко 

Керуючий партнер 
видавництва 
«Розумники» 

Педагогічні експерименти, які проводили в школах, показали, що 
використання персональних пристроїв на уроках і вдома є найбільш 
ефективним. Я б не акцентував увагу на технічних рішеннях, бо технології 
швидко змінюються. Треба акцентувати увагу на формі роботи і на 
матеріалах. 

Лілія Гриневич 

Міністр освіти і науки 
України 

На відміну від Китаю, Європа і ми йдемо шляхом індивідуального підходу 
до навчання. Електронні ресурси дають можливість розвинутись і досягти 
успіху кожній дитині. 

Роман Черваньов 

Директор компанії 
Plus1s 

Ми розробляємо електронні підручники і створюємо асоціацію 
розробників інтерактивних підручників. В асоціації п’ять українських 
розробників. Ми готові ділитись своїм досвідом з державою. 

Сергій Ткаченко 

Керівник Unicheck 

Ми можемо закупити найкращий контент і планшети, але якщо ми не 
навчимо викладачів використовувати технології і контент, це буде марно. 

Метою експерименту має  бути залучення активних викладачів і показати 
як вони можуть використовувати електронну платформу для роботи. 

Потрібно залучати учнів, щоб освіта ставала для них максимально 
цікавою.  

Світлана Литвинова 
Заступник директора 
Інституту модернізації 
змісту освіти 

Проект, який стартуватиме 1 вересня, унікальний. Україна не мала такого 
досвіду, щоб викладачі використовували електронний контент на 
кожному уроці.  

На сьогодні ІМЗО і МОН створено шість майданчиків, де вчителі будуть 
навчатись використовувати електронний контент, відпрацьовувати 
методику роботи з учнями. 

Через систему літніх шкіл ми будемо отримувати зворотній зв'язок від 
вчителів та надавати їм рекомендації. 

Микола Скиба 

Український інститут 
майбутнього 

Цифра дає можливість оперативно великим масам людей взаємодіяти і 
досягати іншої якості. 

Питання: Чи ми бачимо учня як пасивного реципієнта контенту чи як 
творця контенту? Чи включаємо в технологію навчання пізнавальний 
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запит? Чи бачимо використання цифри в зміні системи оцінювання і 
індивідуальній освітній траєкторії? 

Ілля Філіпов  

Керівник проекту EdEra 

Зараз у нас вчиться біля 1,5 тисячі вчителів, їх треба навчити 
користуватись платформою і контентом. 

Одна з цілей платформи – дати можливість учню освоїти пропущений 
матеріал. Інша – запровадження активних форм навчання. 

Пасивно-декларативний стиль сприйняття матеріалу є одним з найбільш 
неефективних. Активні форми навчання – це перш за все питання 
методик, які використовують вчителі. 

Якщо ми говоримо, що вчителі будуть створювати контент, треба дати їм 
можливість користуватись тими інтерактивними рішеннями, які їм 
подобаються, й інтегрувати це в освітню платформу. 

Потрібен майданчик, де різні компанії можуть розміщати свій контент з 
відповідними критеріями якості. Слід дати можливість визначати 
користувачам, який контент буде найкращим. 

Лілія Гриневич 

Міністр освіти і науки 
України 

Багато вчителів, що навчаються на курсах проекту EdEra не могли 
зареєструвати електронну скриньку за інструкцією. Але ми можем 
починати орієнтуватись на прогресивного вчителя. 

Ми прагнемо цінностей конкуренції, якісних матеріалів. Як їх втілити в 
життя ? Ми звертаємось до фахівців.  

Віктор Круглов 

Директор видавництва 
«Ранок» 

До паперових підручників мають бути інтернет-додатки. 

Я бачу вихід з ситуації в поєднанні зусиль виробників паперових 
підручників і виробників електронних ресурсів. Від регулятора важливо 
забезпечити можливість конкуренції і вимірювання, які продукти 
використовують користувачі. Треба віддати вибір користувачам.  

Лілія Гриневич 

Міністр освіти і науки 
України 

Ми б хотіли почути відповіді на питання щодо методу закупівлі 
електронних підручників. Зараз ми застосуємо доступ обмежений на 
певний час. В довгостроковій перспективі – багато країн купують 
безстрокові ліцензії, і цей підручник є завжди доступним. 

Ми поки не розуміємо до кінця, яка модель вигідна державі. 

Ми розуміємо, що серед вас маємо шукати партнерства заради того, щоб 
зробити такий крок вперед. Дякую всім за співпрацю. 

Ігор Завадський  

Директор видавництва 
ІТ книга 

Електронні підручники мають бути веб-підручниками. 50% шкіл мають 
доступ до Інтернету. Через два роки Укртелеком забезпечить доступ усіх 
сіл до Інтернету. 
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В проекті положення написано, що підручник має підтримувати роботу в 
режимі офлайн. Я робив щодо цього зауваження, яке не було враховано. 

Світлана Литвинова 
Заступник директора 
Інституту модернізації 
змісту освіти 

У кожному класі Інтернету немає. Якщо завантажувати підручник перед 
кожним уроком, це забиратиме багато часу. 

Вчителі використовують на сьогодні різні платформи. Ми говоримо про 
мінімальний стандарт, який має отримати учень і вчитель, і це не 
заважатиме вчителю використовувати щось додатково.  

Павло Хобзей 
Заступник Міністра 
освіти і науки України 

Передбачається використання електронних підручників в режимів і 
онлайн і офлайн. Потрібно думати про село, де немає Інтернету. 

Ми робимо це для якості освіти. Основним гравцем тут є вчитель. Ми 
повинні дати вчителю інструмент і можливість економити час, це для 
нього є мотивацією.  

Є велика ціль – цифровізація освіти. На сьогодні є вимоги закону і гроші 
на електронні підручник і платформу. Зараз більшість робочої групи 
схиляється до того, що платформа має бути на основі Moodl, який є 
безкоштовним. 

На сьогодні є питання щодо оплати за електронні підручники і того, як 
розрахувати ціну. 

Ми вдячні BRDO та IT Ukraine. Спроможності МОН і ІМЗО в питаннях ІТ 
досить низькі. І важливо те, що IT Ukraine та  SoftServe допомагає нам 
розробляти платформу безплатно. 

В першому етапі експерименту буде задіяно 50 класів початкової школи 
та  50  старшої. Але ми відкриємо доступ до електронних підручників для 
всіх шкіл. Наступний етап – курси для вчителів з використання 
електронних освітніх технологій. Третій етап – коли вчителі самі будуть 
творити контент. 

Михайло Грищенко 
Радник Міністра освіти і 
науки України 

Тут згадувався досвід Уругваю. Там був проект під егідою Президента, що 
починався з того, що з’явився зв'язок в школах, потім девайси, потім 
навчання цифровим компетенціям вчителів та учнів, потім електронна 
платформа. 

В нас спочатку з’явився закон зі згадкою про цифровий контент. 

Для прогресивних вчителів підручник – лише одне з джерел інформації. 

Впровадження таких проектів передбачає зворотній зв'язок та наукову 
систему досліджень. 

Є багато варіантів рішень, які можна реалізовувати, віддаючи на 
соціальну відповідальність чи аутсорс. 
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Всі рішення щодо впровадження має приймати держава. В структурі МОН 
має з’явитись офіс який би мав досвід та розуміння реалізації цифрових 
проектів в освіті. В ІМЗО має з’явитись підрозділ, який би займався 
цифровою освітою, що в майбутньому має перетворитись у виділену ІТ 
агенцію в освіті. Іще потрібен орган координації між МОН, МЕРТ, 
Мінінфраструктури, Агенцією електронного урядування. Електронна 
освіта – це не тільки про середню освіту, це в першу чергу про економіку, 
науку, інфраструктуру, навчання впродовж життя. Такий великий проект 
з цифрової освіти зможе відбутись, коли з’явиться інституційна 
спроможність в самій державі. 

Олександр Кубраков 

Керівник сектору ІТ та 
телеком, BRDO 

З точки зору інфраструктури не все так погано в Україні, в багатьох школах, 
особливо київських, є швидкісний Інтернет. 

Вчителі не володіють безкоштовними можливостями використання 
цифрових технологій. Тому ми говоримо, в першу чергу, про цифровий 
контент і платформу. 

Введення посади керівника цифрового офісу та створення окремого 
підрозділу в ІМЗО повністю підтримую. Поки в МОН є фінансові 
обмеження, можна говорити про проектні команди, донорські проекти, 
які можуть на певний час замінити цю функцію. 

Андрій Набок 
Державне агентство з 
питань електронного 
врядування України 

Інфраструктура ШСД є фундаментом для електронної системи освіти. Ми 
зараз активно займаємось планом ШСД, проводимо моніторинг. Ситуація 
з інтернетом в селах декларативна, швидкості вкрай низькі, вони не 
дозволять користуватись цифровим освітнім контентом. 

Ми виділили два типи цифрових розривів, які належать до освіти: 
контентно-функціональний і розрив, пов'язаний з цифровими 
компетентностями, зокрема вчителів. В рамках національної платформи 
ми зможемо подолати цей розрив. 

Олександр Кубраков 

Керівник сектору ІТ та 
телеком, BRDO 

Проблема Інтернету вирішена у великих містах, ми не говоримо про села. 
В Україні 3,9 млн учнів, і 2/3 чи половина з них мають доступ в школах до 
ШСД. При цьому у нас 176 тисяч учнів, які повноцінно користуються 
цифровими освітніми технологіями. Ми не повинні забувати про 
цифровий розрив, але в рамках тієї половини учнів, яка сьогодні має такі 
можливості, ми могли б давати більше з точки зору освіти завдяки е-
Learning.   

Юрій Богачков  

Керівник ГО "ПОТОК" 

Роль держави в розвитку е-Learning  – не заважати. 

Головний стейкхолдер – діти і батьки, їх треба поставити на перше місце.  



 

BRDO є провідною, незалежною консультативною установою з регуляторної політики в Україні, яка фінансується Європейським Союзом в 
рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business. 

  

Основний розвиток йде на межі хаосу і регулювання. Повинно бути 
багатоманіття платформ, відсотків 40. Якщо буде одна базова платформа, 
навіть хороша, то нічого нового не буде з’являтись. 

В платформі повинна бути система координат, в якій рухається учень 
через всю багатоманітність можливостей і ресурсів платформи.  

Максим Копистко  

ГО "Чеспейс" 

Хочу поділитись досвідом Польщі. Там проста система адміністрування 
комунікацій на платформі: учень знає, куди він іде, що вивчає, коли здає 
екзамени. Вчитель може давати свої приклади матеріалів і завдань. Є 
голосування, що дозволяє вибрати найкращі матеріали і практики, 
можливість користуватись матеріалами, створеними іншими вчителями. 
Це фінансово стимулює вчителів створювати матеріали. Повинна бути 
платформа, яка зрозуміла для всіх: вчителя, учня, батьків і Міністерства. 

Андрій  Яким чином держава повинна витрачати гроші? 

Слід подумати над тим, як розподілити бюджет на електронний контент. 

Відповідно до того, як учні користуються контентом, а не скачують, 
держава повинна платити. Ми можемо вийти на ситуацію, коли вчителі 
будуть заробляти на контенті. 

Олександр Кубраков 

Керівник сектору ІТ та 
телеком, BRDO 

Модель фінансування має бути конкурентною. Це ніхто не оспорює. 

Ми організуємо зустріч з Мінфіном і спробуємо знайти рішення. Тут 
стандартні підходи не працюють. Всі за те, щоб ринок був конкурентний, 
оплата по факту, оцінювався попит. Питання, як це зробити технічно з 
точки зору законодавства. 

Павло Хобзей 
Заступник Міністра 
освіти і науки України 

Це правильно. Але бюджет приймається в грудні, і ми не будемо знати , 
яку суму закласти в бюджет, і будемо відставати з оплатою. Ще є питання 
за скачування чого (одного файлу чи іншої одиниці контенту) ми повинні 
платити.  

Олександр Кубраков 

Керівник сектору ІТ та 
телеком, BRDO 

Ще одним з ризиків є те, щоб всі гроші, закладені на  е-learning, пішли на 
контент в більшій частині, а не на залізо.  

Роман Черваньов 

Директор компанії 
Plus1s 

Потрібно виходити з того, що є. Те, що тут обговорюється, ми вже 
пройшли на досвіді і готові обмінюватись ним з державою.  

Олександр Кубраков Важливо, щоб підходи, які діють в реальному світі ринкових бізнес-
відносин, запровадили на ринку, де є державні гроші. 

 


