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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗВО  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Мета статті – дослідити процес формування моделі надання освітніх послуг ЗВО в умовах 

воєнного стану. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових і спеціальних ме-

тодів дослідження, зокрема аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, системно-структурного та 

статистичного аналізу. Наукова новизна. Сформовано модель надання освітніх послуг ЗВО та визна-

чено способи організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Висновки. Належна організація 

дистанційного навчання полягає в забезпеченні безперебійного підключення до мережі «Інтернет», 

 
© Кошелєва О. Б., Кравчук О. А., Цисельська О. В. 

114                 Кошелєва О. Б., Кравчук О. А., Цисельська О. В. Формування моделі … 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text
http://novyn.kpi.ua/2008-1/14_Chistovska.pdf
mailto:renisenb@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-7893-5840
mailto:elenovetochka@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2869-2454


Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 2 115  
скороченні процесу соціальної ізоляції, а також імплементації заходів щодо забезпечення якісного дистан-
ційного навчання в ЗВО. Основним завданням для Міністерства освіти і науки України стало розроблення 
та імплементація сформованих практичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в умовах во-
єнного стану. Визначено, що для реалізації моделі надання освітніх послуг насамперед потрібно асекурувати 
дистанційну координацію роботи всіх спеціалістів, що потребує використання електронних технологій не 
лише для навчання, а й для управління освітніми процесами чи забезпечення електронного документообігу. 
Виокремлено критерії, яких необхідно дотримуватись задля збереження ефективності дистанційного нав-
чання в Україні; визначено, що освітній процес навіть в умовах воєнного стану повинен зберігати свій базис, 
який складається з теоретичної складової навчання, практичної діяльності студентів та системи конт-
ролю. Проаналізовано основні електронні сервіси для забезпечення дистанційного навчання. Підсумовано, що 
для ефективної реалізації моделі надання освітніх послуг в умовах воєнного стану необхідно здійснити низку 
загальних універсальних кроків з метою психолого-педагогічної адаптації освітнього процесу. Виокремлено 
заходи, що стануть підґрунтям психолого-педагогічних особливостей адаптації освітнього процесу у ЗВО. 

Ключові слова: дистанційне навчання, освітній процес, освітні послуги, ЗВО, воєнний стан. 
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THE FORMATION OF THE MODEL OF THE PROVISION OF THE HEI EDUCATIONAL 
SERVICES IN THE CONDITIONS OF MARITAL STATE 

 
The purpose of the research is to investigate the process of formation of a model of providing 

educational services of higher education institutions under the martial law. Research methodology consists of the 
general scientific and special research methods, in particular analysis and synthesis, comparison, generalization, 
system-structural and statistical analysis. Scientific novelty. A model of providing educational services of higher 
education institutions has been formed. The methods of organizing the educational process in the conditions of 
martial law have been determined. Conclusions. The proper organization of distance learning consists in ensuring 
an uninterrupted connection to the Internet, reducing the process of social isolation, as well as implementing 
measures to ensure high-quality distance learning in higher education institutions. The main tasks for the Ministry 
of Education and Science of Ukraine were the development and implementation of the formed practical 
recommendations regarding the organization of the educational process in the conditions of martial law. It was 
determined that in order to implement the model of providing educational services, first of all, it is necessary to 
ensure the remote coordination of the work of all specialists, which requires the use of electronic technologies not 
only for training, but also for managing educational processes or ensuring electronic document circulation. The 
criteria that must be observed in order to maintain the effectiveness of distance learning in Ukraine are highlighted; 
it is determined that the educational process, even under martial law, must retain its basis, which consists of the 
theoretical component of education, the practical activities of students, and the control system. The main electronic 
services for providing distance learning have been analysed. It is concluded that for the effective implementation of 
the model of providing educational services in the conditions of martial law, it is necessary to implement a number 
of general universal steps for the purpose of psychological and pedagogical adaptation of the educational process. 
The measures that will become the basis of the psychological and pedagogical features of the adaptation of the 
educational process in higher education institutions have been defined. 

Key words: distance learning, educational process, educational services, higher education, martial law. 
 
Актуальність теми дослідження. Військова 

агресія рф вплинула на всі сфери життя в Україні, 
унаслідок чого була порушена робота багатьох 
ЗВО. У зв'язку з повномасштабним військовим 
вторгненням рф в Україну 24 лютого 2022 року 
правові обмеження, запроваджені в умовах воєн-
ного стану, порушили освітні процеси (вперше 
введені Указом Президента України № 64/2022 
від 24.02.2022 строком на 30 днів до 26 березня 
2022 р., продовжено до 25 травня 2022 р. Указом 

від 18.04.2022 № 259/2022 та 18 травня видано 
Указ Президента України про продовження воєн-
ного стану від 25 травня 2022 р. на 90 діб до 
23 серпня 2022 р.) [8] та на основі врахування 
листа МОН України «Про організацію освітнього 
процесу» від 25.02.2022 № 1/3277-22 [9] керівники 
ЗВО ухвалили рішення про призупинення навчального 
процесу або ж про продовження надання освітніх 
послуг у дистанційному форматі. 
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Адаптування здобувачів ЗВО до освітнього 
процесу в умовах воєнного стану й особливості 
формування моделі надання освітніх послуг ста-
новлять теоретичний і практичний інтерес для пе-
дагогіки. Функціонуючи в зазначеному векторі, 
заклади освіти мають на меті асекурувати інтен-
сивну та результативну адаптацію студентів як до 
нової системи соціальних відносин, що сформува-
лася в непростий для країни час, так і до нової фо-
рми навчання. Через воєнний стан, запровадже-
ний в Україні, організація освітнього процесу в 
ЗВО відбувається відповідно до врахованої ситу-
ації в регіоні, де вони знаходяться. 

Унаслідок продовження дистанційного нав-
чання здобувачі зіткнулися з такими проблемами, 
як: нова предметна та професійна термінологія; 
різка зміна змісту та обсягу навчального матеріалу, 
видів занять; відсутність навичок самостійної роботи; 
незвичні взаємини в системі «викладач – студент»; 
нове соціальне середовище, інші форми поведінки.  

Розв’язання зазначених проблем залежить 
від рівня адаптивності студентів, а саме від їх зда-
тності пристосовуватися до життя, зокрема до но-
вих кондицій навчання під час війни. Саме тому 
дослідження особливостей формування моделі 
надання освітніх послуг ЗВО в умовах воєнного 
стану, визначення труднощів, котрі виникають під 
час цього процесу, та пошук шляхів їх подолання є 
досить актуальним питанням, яке потребує розгляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематику формування моделі надання освітніх 
послуг у закладах вищої освіти в умовах воєнного 

стану досліджує незначна кількість науковців. 
Зокрема, питання забезпечення надання якісної 
освіти та результативної діяльності ЗВО висвітлено 
в наукових працях О. Удалової, Х. Дзюбинсь-
кої, Т. Ревки, Н. Родінова, М. Червонія, І. Діордіци, 
О. Кошелєвої, О. Цисельської, О. Кравчук, Т. Книша, 
А. Козака, О. Іванашка. 

Метою роботи є дослідити формування мо-
делі надання освітніх послуг ЗВО в умовах воєн-
ного стану. Для досягнення мети визначено такі 
завдання: проаналізувати організацію освітнього 
процесу в період війни; сформувати модель на-
дання освітніх послуг в умовах воєнного стану; ви-
значити критерії для збереження ефективності дис-
танційного навчання в ЗВО під час воєнного стану.  

Виклад основного матеріалу. На основі до-
слідження особливостей дистанційного навчання 
ЮНЕСКО встановлено, що в усьому світі голов-
ними проблемами дистанційної освіти є соціальна 
ізоляція, фінансові проблеми, підключення до ін-
тернету та тривожність, яка на сучасному етапі 
пов’язана з пандемією та війною. В Ibero America 
перелік проблем дещо відрізняється, оскільки кафе-
дри ЮНЕСКО надають пріоритет підключенню до 
інтернету, фінансовим питанням і труднощам з ве-
денням регулярного розкладу, який може бути пов'я-
заний з формами викладання та навчання в ЗВО, що 
не стимулюють саморегульоване навчання [13]. 

Розглянемо переваги та певні недоліки під 
час дистанційного навчання студентів ЗВО у фор-
матах онлайн-курсу та відеоконференції (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формати дистанційної освіти 

Примітка: розробка авторів на основі джерела [14]. 

Формат онлайн-курсу 

Переваги: 

1)  використання освітніх платформ забезпечило час,  

необхідний для перебудови навчального процесу  

в сучасній критичній ситуації, попри те, що курси  

спочатку створювали як факультативні,  

призначені для допомоги студентам у підготовці  

до контрольного передекзаменаційного тестування;  

2) доступність та можливість роботи  

з електронними ресурсами з будь-якої точки світу; 

3) швидка передача інформації;  

4) ефективне оцінювання знань  

Недоліки:  

1)  відсутність безпосереднього  

спілкування з викладачем  

під час вимушеної самоізоляції;  

2) можливе нерозуміння студентами  

причин своїх помилок;  

3) часта неможливість знайти  

необхідну інформацію;  

4) збільшено робочий час викладача  

для підготовки до занять  

Формат відеоконференції 

Переваги:  

1) безпосереднє спілкування з викладачем;  

2) виправлення помилок за участі викладача;  

3) активізація взаємодії при роботі з групою;  

4) застосування різних форм навчання 

Недоліки:  
1) послаблення спілкування  

 через технічні та мотиваційні причини;   
2) управління навчальним процесом ускладнене:   

технічними проблемами, недосконалим програмним 
забезпеченням, недосвідченістю користувачів  
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Отже, дистанційне навчання стає необхід-

ним інструментом у всьому світі, оскільки розши-

рює можливості як викладача, так і студента у ві-

ртуальному освітньому просторі, що особливо ва-

жливо в контексті стрімкого розвитку технічного 

прогресу, коли з’являється більше електронних 

ресурсів та їх продуктів [14]. 

Основним завданням для Міністерства 

освіти і науки України стало розроблення та імп-

лементація сформованих практичних рекоменда-

цій щодо організації освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. На рис. 2 зображено, як може 

бути організований освітній процес у період війни 

залежно від ситуації [11]. 

 

 
 

Рис. 2. Організація освітнього процесу в період війни 

 

Примітка: розробка авторів на основі джерела [12]. 

 

 

Спираючись на досвід, який Україна вже 

отримала під час боротьби з пандемією, сформу-

ємо модель надання освітніх послуг ЗВО в умовах 

воєнного стану (рис. 3). Через окреслені кондиції 

потрібно насамперед асекурувати дистанційну ко-

ординацію роботи всіх спеціалістів, що потребує 

використання електронних технологій не лише 

для навчання, а й для управління освітніми проце-

сами чи забезпечення електронного документоо-

бігу тощо. 

Практика роботи в умовах пандемії COVID-19 

показала, що ЗВО впоралися з організацією освіт-

нього процесу. Однак розв’язати проблему орга-

нізації процесів дистанційно та під час воєнного 

стану – складно й практично неможливо. Це 

пов’язано з надмірною бюрократією та нецифро-

вими технологіями організаційних процесів, які 

застосовують майже в кожному ЗВО. Для того 

щоб вирішити проблему, потрібно повністю від-

мовитися від паперових документів, запровадити 

практику цифрових підписів та асекурувати циф-

ровізацію всіх ділових процесів, проте реалізація 

цього рішення є досить трудомісткою і потребує 

додаткового фінансування [10]. 

Задля збереження ефективності дистанцій-

ного навчання в ЗВО під час воєнного стану в Ук-

раїні необхідно дотримуватись критеріїв, які відобра-

жені на рис. 4. 

Отже, освітній процес навіть в умовах воєн-

ного стану повинен зберігати свій базис, сформо-

ваний із трьох головних структурних компонен-

тів: теоретичної складової навчання, практичної 

діяльності студентів та системи контролю (рис. 5). 

Теоретична частина освітнього процесу фор-

мує в студентів загальне розуміння сутності від-

повідної освіти, проте ключове завдання цього 

етапу в ЗВО полягає у розвитку особистості, здат-

ної до професійної діяльності в майбутньому. Для 

досягнення цієї мети може бути застосована будь-

яка з наявних інноваційних чи традиційних педаго-

гічних технологій або ж їх комбінація, проте вони 

матимуть максимальний ефект тільки тоді, коли сту-

денти не лише опановуватимуть професійні знання, 

а й розвиватимуть у собі якості, потрібні для макси-

мальної реалізації професійного потенціалу [2, 106].  

Впровадити теоретичну частину освітньої 

програми можна із застосуванням інформаційних 

технологій дистанційного навчання (табл. 1) [5, 134].

  

Організація освітнього процесу в період війни 

дистанційна або змішана форма навчання, погоджена з військово-цивільною адміністрацією 

тимчасове призупинення освітнього процесу, що передбачає виконання працівниками  

закладів освіти заходів і завдань, визначених військово-цивільною адміністрацією 

на основі заяви може відбуватися в закладах освіти за місцем тимчасового перебування 

Рекомендації МОН України:  використовувати наявні електронні ресурси,  

такі як регіональні платформи, ресурси закладів освіти тощо 
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Рис. 3. Модель надання освітніх послуг ЗВО в умовах воєнного стану 

 

Примітка: розробка авторів на основі джерел: [6; 10; 12]. 

 

 

відповідно до встановлених освітніх планів і програм надавати освітні послуги  

у визначених обсягах з метою якнайшвидшого відновлення освітнього процесу 
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виконувати заходи і плани щодо цивільного захисту 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій вживати всіх можливих заходів  

із захисту учасників освітнього процесу; 

реалізовувати оповіщення учасників та працівників освітнього процесу, сил цивільного  

захисту та органів управління про виникнення надзвичайної ситуації, її меж і наслідків,  

а також інформувати про методи та способи захисту в зоні дії надзвичайної ситуації 

для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та запобігання її виникненню  

формувати та застосовувати всі можливі матеріальні резерви, які є в ЗВО 

вводити в дію Плани евакуації закладів освіти на об’єктах освіти й у разі  

безпосередньої загрози життю та здоров’ю учасників освітнього процесу 

дотримання основних принципів у діяльності ЗВО в умовах війни,  

коли освітній процес здійснюється дистанційно 

під час дистанційного навчання вибір доступного підходу навчання та гаджету,  

які є максимально доступні для всіх учасників освітнього процесу 

під час дистанційного навчання потрібно робити перерви (щоб учасники навчального  

процесу могли вимкнути відео, відійти від екрана та відпочити), чергувати синхронне  

та асинхронне навчання, робити варіації типів завдань і частково знизити рівень очікувань 

якщо студент пропустив заняття, він повинен мати можливість ефективно брати участь  

у наступному занятті, тому необхідно здійснювати запис синхронних сеансів, які можуть 

бути прослухані чи переглянуті в зручний час 

залучати додаткові сили та засоби в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

у найкоротші терміни адаптуватися до подій, що відбуваються, для того щоб виконувати  

свій основний обов’язок – забезпечувати навчальний процес та одночасно безпеку  

студентам і персоналу 

в умовах пандемії організаційні процеси були реалізовані на стаціонарних робочих місцях  

зі збереженням дистанцій та особистого захисту; в умовах воєнних дій робота персоналу  

в стінах ЗВО стає ризиковою для життя та здоров’я, тому необхідно сформувати єдину  

платформу управління, яку можна було б реалізувати сектором інформаційних технологій  

у якнайшвидші терміни та передати в безкоштовне використання 
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Рис. 4. Критерії для збереження ефективності дистанційного навчання у ЗВО  

під час воєнного стану 
 

Примітка: розробка авторів на основі джерела [1]. 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Реалізація освітнього процесу в ЗВО в умовах воєнного стану 
 

Примітка: розробка авторів на основі джерела [4]. 

  

Критерії для збереження ефективності дистанційного навчання в ЗВО  

під час воєнного стану 

освітній процес повинен бути структурованим, власне, як і навчально-методичні матеріали,  

які його регламентують 

повинна зберігатись логіка та послідовність етапів опрацювання навчальних матеріалів,   

а саме збереження чіткого графіка виконання студентами навчального плану,  

що дає змогу втримувати ефективність освітнього процесу на високому рівні 

підтримка високого рівня якості навчальних матеріалів, їх актуальності,  

що дає змогу студентам набути професійних компетентностей та сформувати базис  

для подальшого розвитку особистісного потенціалу 

застосування лише ефективної, налагодженої та перевіреної досвідом системи iнтерaктивнoї  

взаємодії педагога й студента, а також студентів між собою засобами ресурсів електронного 

нaвчaльнoгo курсу та дистанційних технологій протягом усього часу вивчення матеріалів 

застосування адаптованої до умов дистанціювання системи контролю і моніторингу результатів  

навчальної діяльності студентів, оскільки контроль є одним з основних мотивів у системі  

стимулювання ефективної роботи здобувачів освіти, а тому недосконалість його інструментів  

може спричинити значний занепад результативності освітнього процесу в умовах воєнного стану 

Складова 1. Етап роботи з теорією навчального курсу:  

1. Відеоматеріали (відеоуроки: відеолекції та скринкаст).  

2. Електронний навчальний посібник.  

3. Посилання на зовнішні ресурси та електронні джерела навчальних матеріалів.  

4. Цифрові теоретичні матеріали для самоопрацювання. 

5. Віртуальні, інтерактивні джерела навчальних матеріалів (медіасховище). 

Реалізація освітнього процесу в ЗВО в умовах воєнного стану 

Складова 2. Етап роботи над формуванням і розвитком практичних вмінь:  

1. Лабораторні практикуми (практичні завдання).  

2. Ресурси для самоосвіти (відеоуроки, тематичні форуми й онлайн-конференції).  

3. Дослідницькі проєкти (робота над проєктами в команді, використання  

цифрових платформ для самостійного практичного опрацювання теорії,  

участь в офлайн-заходах тощо). 
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Таблиця 1 
Основні електронні сервіси для забезпечення дистанційного навчання 

 

Електронні сервіси Характеристика 

Moodle додаток, який забезпечує цілісний навчальний процес онлайн-формату 

GoogleCIassroom 
додаток, що пришвидшує обмін інформацією між учасниками закладів  
професійної (професійно-технічної) освіти 

GooglePresentations додаток, який надає дозвіл формувати та редагувати файли на пристроях  

Stepik освітній додаток і конструктор відкритих онлайн-курсів та уроків 

OnlineTestPad онлайн-конструктор тестів, опитувань, кросвордів 

iLearn освітня платформа з онлайн-курсами, тестами та вебінарами 

Skype, Viber, WhatsApp, 
Zoom 

месенджери для забезпечення процесу комунікації  
учасників освітнього процесу в режимі реального часу 

Edmodo 
додаток, що дає змогу оперативно комунікувати  
викладачам і здобувачам освіти 

Trello 
платформа, що допоможе організувати продуктивну  
командну роботу студентів 

Linoit 
віртуальна дошка, на якій закріплюють відповідні стікери  
з інформаційними замітками, зображеннями, відео та документами 

Padlet універсальна онлайн-дошка, яку легко застосовувати в освітньому процесі 

Kahoot! додаток, що дає змогу генерувати тести й проходити їх в ігровій формі 

Plickers 
додаток, який дає можливість забезпечувати тестування  
за допомогою карток з QR-кодом та швидко отримати результати 

 

Примітка: складено на основі джерела [5, 134]. 

 
Отже, для дистанційного навчання викорис-

товують інформаційні технології, що забезпечують 
асинхронну або синхронну інтерактивну взаємо-
дію здобувачів освіти й викладачів та базуються на 
принципі самонавчання студента, що сприяє безпе-
рервності процесу інтелектуального розвитку та 
професійного становлення особистості [7, 91]. 

Практична складова освітнього процесу 
в умовах воєнного стану майже повністю перене-
сена в онлайн-простір. Основу навчання станов-
лять прогресивні, інноваційні технології, що дають 
змогу студентам підтримувати комунікаційні про-
цеси та зберігати соціальну взаємодію в режимі 
реального часу [4]. 

Для ефективної реалізації моделі надання 
освітніх послуг ЗВО в умовах воєнного стану не-
обхідно здійснити низку загальних універсальних 
кроків з метою психолого-педагогічної адаптації 
освітнього процесу. Проте є певні особливості, що 
актуалізують необхідність психолого-педагогіч-
ної адаптації здобувачів освіти:  

1) слід донести до студентів-контрактників 
необхідність продовжувати навчання навіть у 
скрутний воєнний час (тому адміністрація ЗВО 
повинна розробити юридичний алгоритм відтер-
мінування семестрової оплати або ж надати змогу 
здійснювати помісячну плату / плату частинами – 
за додатковою угодою між замовником / виконавцем);  

2) оскільки вища освіта не є обов’язковою, 
тому в психологічно складний період війни студенти 
можуть зіткнутися з небезпечною спокусою за-
лишити навчання, розпочати трудову діяльність 
на якійсь робітничій посаді в межах країни чи за 
кордоном, щоб мати фінансові гарантії та ресурси 
для життєзабезпечення.  

Як наслідок, підґрунтям психолого-педаго-
гічних особливостей адаптації освітнього процесу 
у ЗВО мають стати такі заходи:  

1) адаптувати навчальні та навчально-вироб-
ничі практики й інші форми звітності щодо ре-
зультатів навчальної діяльності до умов війни й 
залежно від конкретного регіону, міри впливу на 
нього війни;  

2) викладачам слід надати пріоритет асинх-
ронній формі педагогічної взаємодії, бути лояль-
ними до дедлайнів навчальної звітності (зокрема 
через проблеми зі зв’язком, необхідність реагу-
вати на сигнали тривоги);  

3) збалансувати вимоги до виконання навчаль-
них планів студентами різних спеціальностей, ЗВО 
з різних регіонів відповідно до об’єктивних чин-
ників, пов’язаних з воєнним станом.  

Лояльність, ситуація взаємного розуміння, 
уваги й поваги до особистості студентів та толе-
рантність до їхніх індивідуальних психологічних 
реакцій на стан війни й різного рівня доступу до 
побутових чинників забезпечення можливості на-
вчатися у воєнний час створить необхідний мікро-
клімат взаємної доброзичливості, підтримки та 
співпереживання. Водночас важливо, де це дає 
змогу ситуативний контекст, реалізовувати діяль-
ність ЗВО максимально якісно та за всіма звич-
ними напрямами. Досить важливо, аби викладачі 
та студенти, де на це об’єктивно є змога, не тільки 
виконували навчальні плани, але й брали участь у 
виховній роботі, громадській ініціативі, конферен-
ціях, тренінгах, науковій діяльності [3]. 

Отже, перехід на дистанційне навчання в 
умовах воєнного стану дає змогу підтримувати 
продуктивність навчального процесу та забез-
печує надання освітніх послуг ЗВО.  
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Висновки. У дослідженні визначено, що фор-

мування моделі надання освітніх послуг ЗВО в 
умовах воєнного стану залежить від організації 
процесу навчання, що забезпечить розв’язання 
ключових проблем воєнного часу: мобільність 
студентів, нестабільний інтернет, проблеми вико-
ристання техніки та технологій. Вказано основні 
труднощі, пов'язані з використанням інформацій-
ного освітнього середовища й освітніх технологій 
у навчальному процесі в режимі онлайн, які необ-
хідно вирішити для ефективної реалізації моделі 
надання освітніх послуг ЗВО в умовах воєнного 
стану. Важливо покращити платформи дистанцій-
ного навчання, які можуть бути єдиним доступ-
ним способом навчання та викладання. 

Практичне значення проведеного дослі-

дження полягає в тому, що висновки та рекомен-

дації, запропоновані в статті, можуть бути вико-

ристані для усунення перешкод під час реалізації 

дистанційного навчання в умовах воєнного стану 

та забезпечення його перспективного розвитку.  

Подальші дослідження можуть бути спря-

мовані на вдосконалення моделі надання освітніх 

послуг ЗВО в умовах воєнного стану, що дасть 

змогу стимулювати освітню сферу й покращить 

викладацьку діяльність в освітньому інформа-

ційно-технологічному просторі, а також забезпе-

чить якісне дистанційне навчання.  
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