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Анотація. Розглядається питання впровадження цифрових технологій навчання та
управління освітнім процесом закладу вищої освіти в період пандемії Covid-19. Запропоновано
модель електронного середовища закладу вищої освіти, що складається з чотирьох
складових: освітньої, наукової, організаційної та управлінської. Наведено досвід реалізації
такого електронного середовища на прикладі Державного університету «Житомирська
політехніка».
Ключові слова: електронне середовище, цифрова трансформація, автоматизована
система управління закладом вищої освіти.
Annotation. The issue of introduction of digital technologies of teaching and management of
the educational process of a higher education institution during the Covid-19 pandemic is considered.
A model of the electronic environment of a higher education institution is proposed, which consists
of four components: educational, scientific, organizational and managerial. The experience of
realization of such electronic environment on the example of the State University "Zhytomyr
Polytechnic" is given.
Key words: electronic environment, digital transformation, automated management system of
higher education institution.
Питання управління різними педагогічними системами розглядали В.П. Андрущенко,
В.Ю. Биков, В.Г. Гриценко, В.В. Олійник, В.П. Яковець та інші. У той же час, інформатизацію
освіти висвітлювали В.Ю. Биков, О.Ю. Буров, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, Т.І. Коваль,
А.М. Коломієць, В.Г. Кремень, М.П. Лещенко, В.В. Олійник, С.О. Семеріков,
О.В. Співаковський, О.М. Спірін, Ю.В. Триус, А.В. Яцишин та інші. Проектування і
використання освітніх середовищ досліджували такі науковці, як О.Г. Глазунова,
С.Г. Литвинова, В.В. Осадчий, Л.Ф. Панченко, М.П. Шишкіна та інші.
В.Г. Гриценко у своїй роботі ЗВО як об’єкт управління розглядає його «як формальну
структуру, головними елементами якої є учасники освітнього процесу» [1]. Внаслідок чого
дослідник стверджує, що під управлінням ЗВО розуміє «управління діяльністю учасників
освітнього процесу (науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу,
докторантів, аспірантів, студентів та ін.)» [1].
О.Г. Глазунова досліджувала проблему побудови університетського навчального
середовища та побудову хмаро-орієнтованого електронного освітнього середовища [2].
С.Г. Литвинова пропонує до розгляду віртуальну учительську за хмарними технологіями
[3], а також розглядає можливості хмарних технологій в управлінні дошкільними навчальними
закладами [4].
Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти (ЗВО) досліджують також
В.П. Олексюк [5], Л.Ф. Панченко [6], М.В. Шевчук [7].
Початок пандемії Covid-19 в Україні у березні 2020 року і перехід до провадження
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання поставив перед ЗВО
необхідність негайного переведення якомога більшої кількості освітніх та управлінських
процесів в електронну форму. Для цього можливим є використання існуючих автоматизованих
систем управління (АСУ) ЗВО. Однак, врахування особливостей кожного ЗВО, вимагає
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адаптації цих систем під конкретний ЗВО (що, у свою чергу, вимагає часу та ресурсів). І не
завжди існуючі системи з технічної точки зору дозволяють імплементувати потрібні для ЗВО
можливості. В результаті деякі сфери діяльності ЗВО залишаються не цифровізованими,
частково цифровізованими або виникає необхідність адаптації певного процесу під АСУ, яка
впроваджена у ЗВО.
Тому було прийнято рішення спроектувати та розробити електронне освітнє середовище
університету, яке дозволило б цифровізувати основні освітні та управлінські процеси типового
ЗВО, але з врахуванням особливостей організації освітнього процесу в Державному
університеті «Житомирська політехніка» [8].
Запропонована модель складається з чотирьох складових: організаційної, управлінської,
освітньої та наукової.
Організаційна складова передбачає представлення в електронному вигляді структури
ЗВО з усіма її структурними підрозділами, закріплення унікального індексу структурного
підрозділу, розподіл усіх співробітників (включаючи науково-педагогічних працівників,
навчально-допоміжний склад та здобувачів вищої освіти) за структурними підрозділами,
ведення єдиного календаря подій усіх структурних підрозділів ЗВО. Важливою частиною
організаційної складової моделі електронного середовища ЗВО є управління ролями та
розподіл прав доступу учасникам освітнього процесу.
Управлінська складова передбачає ведення розпорядчих документів (наказів та
розпоряджень), надання загальноприйнятих форм документів для усіх структурних
підрозділів ЗВО. Також невід’ємною частиною такої складової є формування звітів за різними
параметрами.
Освітня складова включає:
- накопичення інформації про кожного здобувача вищої освіти, його успішність, оплату
за навчання, оплату за проживання у гуртожитку тощо;
- збереження інформації про науково-педагогічних працівників та виконання п. 30
ліцензійних умов, підвищення кваліфікації, формування навчального навантаження та табелів
на погодинну оплату праці;
- ведення репозиторію кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти;
- ведення бази навчальних дисциплін та усієї супутньої інформації про них;
- електронні заліково-екзаменаційні відомості обліку успішності здобувачів вищої
освіти, зведені відомості складання сесії, можливість допуску та недопуску до сесії тощо;
- розрахунок рейтингів успішності для призначення стипендії здобувачам вищої освіти
та автоматизоване формування відповідних документів;
- інтеграцію з системою управління навчанням Moodle.
Наукова складова передбачає ведення обліку публікацій науково-педагогічних
працівників, аспірантів та студентів, зберігання інформації про виконання науково-дослідних
робіт, студентську наукову роботу, формування звітів про наукову та науково-технічну
діяльність.
Запропонована модель була реалізована у Державному університеті «Житомирська
політехніка» у вигляді чотирьох онлайн-сервісів:
- Портал Житомирської політехніки (https://portal.ztu.edu.ua, рис. 1);
- Особистий електронний кабінет здобувача вищої освіти (https://cabinet.ztu.edu.ua, рис. 2);
- Розклад занять Житомирської політехніки (https://rozklad.ztu.edu.ua, рис. 3);
- Система управління навчанням Moodle «Освітній портал Житомирської політехніки»
(https://learn.ztu.edu.ua, рис. 4).
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Рис. 1. Портал Житомирської політехніки

Рис. 2. Особистий електронний кабінет здобувача вищої освіти
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Рис. 3. Розклад занять Житомирської політехніки

Рис. 4. Освітній портал Житомирської політехніки

За допомогою перерахованих онлайн-сервісів було цифровізовано ряд управлінських та
освітніх процесів Державного університету «Житомирська політехніка». Зокрема було
реалізовано наступні модулі.
Календар заходів – єдина система обліку заходів, які проходять на базі університету або
у яких беруть участь науково-педагогічні працівники або здобувачі вищої освіти. Кожний
керівник структурного підрозділу має право реєструвати захід у системі, а всі користувачі
мають доступ до перегляду календаря.
Вступна кампанія – модуль, який дозволяє аналізувати статистику вступної кампанії за
факультетами, спеціальностями, освітніми ступенями та генерувати звіти різного виду. У
користувачів даного модуля є доступ до інформації про абітурієнтів, яка автоматично
імпортується з Єдиної бази з питань освіти.
Гуртожитки – модуль для ведення обліку кімнат гуртожитків університету та списку
поселених осіб. Співробітники факультетів виконують актуалізацію інформації щодо
студентів, які проживають, заселяються або виселяються з гуртожитку.
Списки академічних груп – усі користувачі мають можливість переглядати списки
академічних груп. Це дозволяє науково-педагогічним працівникам завжди мати доступ до
актуальних списків груп без необхідності звернення до деканатів.
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Обхідні листи – співробітники структурних підрозділів мають можливість ставити
відмітки в електронних обхідних листах та публікувати повідомлення здобувачам вищої
освіти про їх заборгованості. Здобувачі вищої освіти через власні особисті електронні кабінети
переглядають обхідні листи та звертаються виключно до відділів у випадку наявності
заборгованостей.
Оплата навчання – модуль, який веде облік інформації про поточний стан оплати
навчання здобувачами вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб.
Стипендія – модуль для автоматичної побудови рейтингу стипендіатів, реєстру осіб,
яким призначена стипендія та наказів по університету на призначення стипендій.
Табелі обліку часу – для навчально допоміжного складу формуються зведені за
факультетами табелі обліку часу. Співробітники кафедр мають можливість формувати власну
частину табеля, а відповідальний від факультету подає до відділу кадрів та бухгалтерії
автоматично сформований зведений табель.
Табелі погодинної оплати праці – для науково-педагогічних та педагогічних працівників
реалізована можливість формування табелів на погодинну оплату праці в електронному
вигляді. Науково-педагогічні працівники вказують дати та час проведення пар, а всі
обчислення виконуються автоматично.
Професійна активність науково-педагогічних працівників – кожний вказує інформацію
про професійну активність відповідно до п. 30 Ліцензійних умов. Керівники структурних
підрозділів мають доступ до інформації про науково-педагогічних працівників відповідного
структурного підрозділу та до формування звітів.
Публікації – модуль, який призначений для ведення обліку наукових та методичних
праць науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Модуль передбачає
автоматизоване формування звітів за кафедрами та факультетами.
Голосування студентів – модуль, який надає можливості представникам студентського
самоврядування проводити голосування серед студентів в електронному вигляді через
особисті електронні кабінети студентів.
Альбом форм – концентрує на єдиній сторінці форми документів кафедр та деканатів.
Вибіркові дисципліни – дозволяє створювати силабуси вибіркових дисциплін загальної та
фахової підготовки і відображати їх в особистих електронних кабінетах для вибору
студентами.
Навантаження – модуль для автоматизації розподілу навчального навантаження
науково-педагогічних працівників кафедр та формування звітів про виконане навантаження.
Робочі плани – робочі навчальні плани академічних груп, в яких відображається перелік
освітніх компонентів, які вивчаються у поточному навчальному році.
Кваліфікаційні роботи – електронний репозиторій кваліфікаційних робіт здобувачів
вищої освіти.
Розклад викладачів – електронна версія розкладу науково-педагогічних працівників з
можливістю вказування посилань на відеоконференції та інформації, яка відображається в
особистих електронних кабінетах студентів.
Електронні відомості успішності – дозволяють науково-педагогічним працівникам у
дистанційному режимі виставляти оцінки студентам та отримувати інформацію про
погодження оцінок студентами.
Зведені відомості успішності – узагальнюючі електронні відомості академічних груп з
оцінками за усіма освітніми компонентами, які формуються за результатами основних,
додаткових та відомостей ліквідації академічних заборгованостей.
Завдяки імплементації описаної моделі електронного середовища ЗВО, відбулася
цифровізація основних управлінських та освітніх процесів Державного університету
«Житомирська політехніка». Безперечною перевагою впроваджених сервісів є повна
ідентифікація особи, яка зайшла в різні частини такого середовища, ще однією з переваг є
комплексне використання логінів та паролів до усіх зазначених складових.
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