
 
 

Нормативно-правове, інформаційне та технічне забезпечення 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Литви, Латвії 

та Естонії за дистанційною формою навчання 

 

Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-

дослідницьким центром на Комітету Верховної Ради України  

 

________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним депутатам України інформації, яка може бути 

використана ними у законотворчій діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках програми 

USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про 

центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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У країнах Балтії дистанційне навчання регулюється Законом про освіту та визначається як складова неформального 
навчання. Дистанційне навчання організовано за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (комп'ютера з 
підключенням до мережі Інтернет, Skype, аудіо- та відеоматеріалів). В Естонії університети пропонують дистанційні магістерські 
програми1 (вартість за 1 рік - 2500 євро), у Латвії існують дистанційні бакалаврські програми (близько 2700 євро за рік)2. В усіх 
країнах Балтії університети та центри постійного навчання (life learning center) дистанційно викладають курси для дорослих з 
метою  підвищення рівня знань чи перекваліфікації34. Навчання на таких курсах оплачується роботодавцем чи студентом.  

 
Дистанційне навчання (дистанційна освіта, електронне навчання, он-лайн навчання) - це форма навчання із застосуванням 

сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-

комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто 

навчається (студентів чи слухачів). Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання 

студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької 

діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль у 

здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології. 5 

Дистанційне навчання може складатися з окремих он-лайн курсів. Існують програми для отримання ступеня магістра, бакалавра, 

професійного навчання, які складаються з он-лайн курсів, тестів, відео-конференцій, списків літератури для самоопрацювання, форумів 

для обговорення питань зі студентами, он-лайн роботи над проектами, консультацій через електронну пошту з викладачем чи його 

асистентами, контролюючих іспитів/тестів.678 Кожна освітня програма розробляється університетом та затверджується Агентством 

якості вищої освіти в Латвії7, Литві8, Естонії9. 

                                                           
1
 Interaction Design, M.Sc. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.mastersportal.com/studies/138311/interaction-design.html#content:fees_and_funding 

2
 Bachelor in Computer Science [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bachelorstudies.com/Bachelor-in-Computer-Science/Latvia/TTI 

3
 Key issues in Adult Non Formal Participatory e-Learning [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/key-issues-adult-

non-formal-participatory-e-learning 
4
 Estonian Adult Education Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529062015007/consolide 

5
 Дистанційне навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дистанційне_навчання. 

6
 Дистанційна освіта [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D
0%BD%D1%8F  
7
 Higher education quality agency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.aika.lv/en/agency/aika-and-development-of-quality-assurance-in-higher-education-

in-latvia/. 
8
 Centre for Quality Assessment in Higher Education [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.skvc.lt 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


3 
 

Латвійська Республіка  
 

 

Дистанційна освіта - це форма позакласного навчання, що характеризується спеціально структурованими навчальними 

матеріалами, індивідуальними стилями навчання, спеціально організованою оцінкою освітніх досягнень та використанням різних 

технічних та електронних засобів масової інформації.10 

Дистанційне навчання регулюється : 

 Законом про загальну освіту11 

 Законом про освіту12 

 Закон про вищі навчальні заклади12 

 Положенням про Національний стандарт базової освіти, стандарти предметної освіти та моделі базових освітніх програм13 

 Положенням про державний стандарт загальної середньої освіти, предметні стандарти навчання та моделі освітніх 

програм14 

 Положенням про Національний стандарт професійно-технічної середньої освіти та стан державного професійного 

навчання15 

Інформаційне забезпечення: 

 Національна бібліотека Латвії (доступ до електронної бази можливий лише після підписки)16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
9
 Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education - EKKA [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ekka.archimedes.ee/en 

10
 Izglītības likums [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://likumi.lv/doc.php?id=50759#p1 

11
 Vispārējās izglītības likums [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://likumi.lv/doc.php?id=20243 

12
 Law On Institutions of Higher Education (with amendments to 15.12.2011.) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://vvc.gov.lv/index.php?route=product/search&search=Law%20On%20Institutions%20of%20Higher%20Education%20  
13

 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу:  https://likumi.lv/doc.php?id=268342 
14

 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  
https://likumi.lv/doc.php?id=257229 
15

 Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://likumi.lv/doc.php?id=8533 
16

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) - більше 4 мільйонів одиниць літератури, охоплює всі галузі науки. Є спеціальні запаси - рідкісні книги, рукописи, колекції Леттоніка і 
Балтійського центру, мистецтво і музика, звукозапису, ілюстрації, карти. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.lnb.lv/ 

https://likumi.lv/doc.php?id=50759#p1
https://likumi.lv/doc.php?id=20243
http://vvc.gov.lv/index.php?route=product/search&search=Law%20On%20Institutions%20of%20Higher%20Education%20
https://likumi.lv/doc.php?id=268342
https://likumi.lv/doc.php?id=257229
https://likumi.lv/doc.php?id=8533
https://www.lnb.lv/
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Дистанційна освіта в Латвії доступна на загальному, професійному та вищому навчальних рівнях. Дистанційне навчання 

здебільшого є платним17 ( для громадян ЄС ≈ 1600 EUR за рік навчання на бакалавра або магістра,  для громадян інших регіонів ≈ 1800 

EUR за рік навчання). 

Дистанційне навчання пропонують: 

 RISEBA - Ризька міжнародна вища школа економіки та управління18 
 ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем19 
 EKA - Університет економіки і культури (Рига)20 
 BSA - Балтійська міжнародна академія21 
 Латвійський Університет (Рига)22 

 

 

Таблиця 1. 

Приклади дистанційного навчання у навчальних закладах Латвії 

 

Назва 
закладу 

Освітній 
рівень 

Організація процесу навчання Засоби ІКТ Навчальні програми 

Ризька 
комерційна 

школа23 

Початкова 
та середня 

освіта 

Навчальні матеріали: школа пропонує спеціально 
підготовлені навчальні матеріали для кожного 
предмету (надаються студенту після оплати та початку 
навчання). 
Навчальний процес: доступ до навчальних програм 
здійснюється на основі індивідуального коду доступу. 

Використання засобів 
мережі Інтернет  

Базова освіта  
- програма 1- 9 класи 
- програма 7 – 9 класи 
Середня освіта  
- загальна програма 10-12 класи 
- професійна програма 10-12 класи  

                                                           
17

 Tālmācība – iespēja iegūt izglītību ar interneta palīdzību [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/260282-talmaciba-iespeja-iegut-
izglitibu-ar-interneta-palidzibu/ 
18

 Дистанционное обучение[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   http://www.riseba.lv/ru/distancionnoe-obucenie 
19

ISMA Дистанційне навчання  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://isma.lv/ru/dlya-postupayushchikh/distantsionnoe-obuchenie 
20

 Ekonomikas un kultūras universitāte https://www.augstskola.lv/?lng=eng 
21

 Дистанционное образование БМА [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://do.bsa.edu.lv/ 
22

 Latvijas Universitāti [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://www.lu.lv/ 
23

 Rīgas Komercskolas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://rigaskomercskola.lv/ 

http://m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/260282-talmaciba-iespeja-iegut-izglitibu-ar-interneta-palidzibu/
http://m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/260282-talmaciba-iespeja-iegut-izglitibu-ar-interneta-palidzibu/
http://www.riseba.lv/ru/distancionnoe-obucenie
http://isma.lv/ru/dlya-postupayushchikh/distantsionnoe-obuchenie
https://www.augstskola.lv/?lng=eng
https://do.bsa.edu.lv/
https://www.lu.lv/
https://rigaskomercskola.lv/
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Литовська Республіка  

Зв'язок з викладачами: за допомогою електронної 
пошти та використанням Skype. 
Контрольна робота: існує мінімальна кількість 
необхідних тестів для кожного предмету. Тести 
приймаються за допомогою електронних засобів 
телекомунікації. 

RIBESA Вища 
освіта 

Дистанційне навчання проходить циклічно: 
студенти отримують завдання, відправляють 
викладачам відповіді, отримують оцінки і коментарі, 
після яких у студентів знову можуть виникнути 
питання, на які викладач відповідає і відправляє нове 
завдання з коментарями.  
Заключний іспит - захист бакалаврської або 
магістерської роботи, проходить очно. 

Дистанційне навчання 
проводиться за 
допомогою 
електронних 
технологій: 
комп'ютера з 
підключенням до 
мережі Інтернет, 
Skype, аудіо- та 
відеоматеріалів 

Бакалавр 
- Управління підприємництвом 
(спеціалізація Управління бізнесом) 
- Управління бізнесом в Інтернеті 
- Бізнес-психологія 
Магістратура 
- Управління підприємництвом (з 
непрофільною освітою) 
- Управління підприємництвом (з 
профільною освітою) 

 

 

Дистанційне навчання регулюється : 

 Законом про освіту24 

 Законом про неформальну освіту учнів 25 

 Закон про вищу освіту та науку26 

                                                           
24

 LIETUVOS RESPUBLIKOS  ŠVIETIMO  ĮSTATYMAS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105 
25

 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. VIII-822 PAKEITIMO ĮSTATYMAS  [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/2da7fce0117411e4adf3c8c5d7681e73 
26

 LAW ON HIGHER EDUCATION AND RESEARCH [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/548a2a30ead611e59b76f36d7fa634f8?jfwid=rp9xf47k7  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2da7fce0117411e4adf3c8c5d7681e73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2da7fce0117411e4adf3c8c5d7681e73
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/548a2a30ead611e59b76f36d7fa634f8?jfwid=rp9xf47k7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/548a2a30ead611e59b76f36d7fa634f8?jfwid=rp9xf47k7
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Дистанційна освіта визначається в контексті неформальної освіти. Неформальна освіта надається кожному громадянину Литви, 

який обрав даний вид освіти і досяг 18 років. Дистанційне навчання здійснюється за допомогою Skype, електронних уроків, відео 

матеріалів.27 

Міністерство освіти видає дозволи на проведення дистанційного навчання для громадян Литви, які перебувають закордоном. 

Дистанційне навчання здійснюється двома способами: 

1. Вивчення всіх предметів курсу (в кінці загальноосвітньої програми надається свідоцтво про закінчення навчання); 

2. Навчання за «литовським мовним пакетом», вивчається: литовська мова, література, історія, географія (видається сертифікат 

про закінчення курсу). 

Інформаційне забезпечення: 

 Литовська національна бібліотека ім. Мартинаса Мажвидаса28 

 Литовська академічна електронна бібліотека 29 

 Служби електронного навчання (LieDM)30 

Технічне забезпечення: 

 використання відео-конференцій; 

 проведення он-лайн-відео-лекції та анонсів; 

 адміністрування платформ Blackboard Vista31 та Moodle32; 

 розробка курсів електронного навчання; 

 надання технологічних та методичних консультацій з електронного навчання.33 

Дистанційне навчання доступне в таких установах (Додаток 1):  

 Алітський коледж34 

                                                           
27

 Nuotolinis mokymas Lietuvos mokyklose [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://renkuosilietuva.lt/pradzia/svietimas/lituanistinis-mokymas-ir-bendrasis-
ugdymas-esant-uzsienyje/ 
28

 Литовська національна бібліотека імені Мартинаса Мажвидаса є національною культурною установою, доступною для всіх користувачів. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.lnb.lt/ 
29

 eLABa - це інтегрована пошукова система, що дозволяє шукати в каталогах академічних бібліотек Литви та інших базах даних. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу:   https://elaba.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ELABA&prefLang=lt_LT&afterPDS=true 
30

 LieDM об'єднує литовські вищі навчальні заклади, які підтримують і розвивають електронні дослідження та інфраструктуру дистанційного навчання в Литві.  
31

 Blackboard Vista [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.blackboard.com/learning-management-system/blackboard-learn-features.html. 
32

 Moodle [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://moodle.org 
33

 E. mokymosi paslaugos (LieDM) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.lvu.lt/cms/liedm/app?service=external/index&sp=4530 

https://renkuosilietuva.lt/pradzia/svietimas/lituanistinis-mokymas-ir-bendrasis-ugdymas-esant-uzsienyje/
https://renkuosilietuva.lt/pradzia/svietimas/lituanistinis-mokymas-ir-bendrasis-ugdymas-esant-uzsienyje/
https://www.lnb.lt/
https://elaba.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ELABA&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
http://www.blackboard.com/learning-management-system/blackboard-learn-features.html
https://moodle.org/
http://www.lvu.lt/cms/liedm/app?service=external/index&sp=4530
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Естонська Республіка  

 Вища школа управління35 

 Клайпедський університет36 

 Литовська академія музики та театру37 

 Паневежиський коледж38 

 Шяуляйский університет39 

 Коледж соціальних наук40 

 Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса 41 

 Вільнюський коледж42 

Дорослі, які не отримали середньої освіти, можуть проходити дистанційне навчання у Вільнюській середній гімназії (1-12 класи)43, 

Акмеленському освітньому центрі для дорослих (5-12 класи)44 та Центрі освіти для дорослих Kretinga (9-12 класи). 45Ця можливість 

надається усім бажаючим через мережу Інтернет.  

 

В Естонії існує понад 30 навчальних закладів, де можна отримати загальну освіту за допомогою дистанційного навчання.46    

Дистанційне навчання регулюється: 

 Законом про освіту47 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
34

 Nuotolinio mokymosi esmė [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://alytauskolegija.lt/padaliniai/centrai-ir-skyriai/nuotoliniu-studiju-centras/ 
35

 E-STUDIJOS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.avm.lt/e-studijos/ 
36

 PASLAUGOS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.ku.lt/paslaugos/ 
37

 LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://lmta.lt/lt/ 
38

Virtuali mokymosi aplinka [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:    https://vma.panko.lt:8090/ 
39

 Šiauliai University [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.su.lt/index.php?lang=en 
40

 E-studijos [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.smk.lt/lt/studentams_#smk-e-studijos 
41

 STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU http://www.vgtu.lt/studijos/nuotolines-studijos/72970?lang=1 
42

  Nuotolinės studijos [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://distance.viko.lt/nuotoliniu-studiju-centras/ 
43

 Vilniaus Ozo gimnazija[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   http://ozogimnazija.lt/nuotolinis-mokymas-vilniaus-ozo-gimnazijoje/ 
44

 Akmenės suaugusiųjų mokymo centras - NUOTOLINIS MOKYMAS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   http://www.smc.akmene.lt/index.php/en/nuotolinis-mokymas 
45

 Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras - Nuotolinis mokymas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   
https://kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=358 
46

 Üldkeskhariduse omandamine [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://www.kool.ee/?9823 
47

 Eesti Vabariigi haridusseadus [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigiteataja.ee/akt/968165 

http://alytauskolegija.lt/padaliniai/centrai-ir-skyriai/nuotoliniu-studiju-centras/
http://www.avm.lt/e-studijos/
https://www.ku.lt/paslaugos/
https://lmta.lt/lt/
https://vma.panko.lt:8090/
http://www.su.lt/index.php?lang=en
https://www.smk.lt/lt/studentams_#smk-e-studijos
http://www.vgtu.lt/studijos/nuotolines-studijos/72970?lang=1
https://distance.viko.lt/nuotoliniu-studiju-centras/
http://ozogimnazija.lt/nuotolinis-mokymas-vilniaus-ozo-gimnazijoje/
http://ozogimnazija.lt/nuotolinis-mokymas-vilniaus-ozo-gimnazijoje/
http://www.smc.akmene.lt/index.php/en/nuotolinis-mokymas
http://www.smc.akmene.lt/index.php/en/veiklos-sritys/nuotolinis-mokymas
http://www.smc.akmene.lt/index.php/en/nuotolinis-mokymas
https://kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=348
https://kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=358
http://www.kool.ee/?9823
https://www.riigiteataja.ee/akt/968165
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 Законом про вищі навчальні заклади48 

 Законом про навчання для дорослих49 

 Розпорядженням «Про умови та порядок закінчення навчання у початковій та середній школі вечірньої форми та у формі 

дистанційного навчання та закінчення базової школи та вищої школи на зовнішньому рівні»50 

Інформаційне та технічне забезпечення: 

 Blackboard Vista - близько 55 000 користувачів і 2000 курсів.  

 Moodle - близько 64 000 користувачів та 3589 курсів. Університет Тарту і кілька прикладних університетів та професійно-

технічних навчальних закладів встановили Moodle на власних серверах. 

 IVA розроблено в Талліннському університеті (Естонія) на основі соціально-конструктивістської педагогіки. Половина 

професійних училищ та Талліннський університет використовують IVA. 

 Сервер відео-конференції Codian надає можливість підключення до 20 різних точок серверів та запис відео-конференцій. 

 MathCad - ліцензія на навчання вчителів у вищій та професійній освіті. 

 Відкриті навчальні середовища (блоги). 

 eDidaktikum - це середовище для виховання та навчання вчителів. 

 Google Classroom - це проста система управління навчанням, яка є частиною Google Apps for Education.51 

 e-Koolikott - дозволяє вчителям використовувати матеріали з різних веб-сайтів, об'єднувати відео, ігри, таблиці та інші 

освітні інструменти, а також створювати навчальні посібники для студентів.52 

Дистанційне навчання доступне в таких установах: 

 Центр розвитку електронного навчання Естонії. 

 Естонський електронний університет. 

 Естонська е-професійна школа. 

 Програма Університету Тигра. 

                                                           
48

 Universities Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521032014002/consolide  
49

 Adult Education Act [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529062015007/consolide  
50

 Põhikooli ja gümnaasiumi õhtuses ja kaugõppe vormis õppimise ning põhikooli ja gümnaasiumi eksternina lõpetamise tingimused ja kord [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу:  https://www.riigiteataja.ee/akt/12816733 
51

 Estonian e-Learning Development Centre [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.virtualschoolsandcolleges.eu/index.php/Estonian_e-

Learning_Development_Centre 
52

 e-Koolikott  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://e-koolikott.ee/ 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521032014002/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529062015007/consolide
https://www.riigiteataja.ee/akt/12816733
http://www.virtualschoolsandcolleges.eu/index.php/Estonian_e-Learning_Development_Centre
http://www.virtualschoolsandcolleges.eu/index.php/Estonian_e-Learning_Development_Centre
https://e-koolikott.ee/
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 Тартуський університет. 

 Талліннський університет. 

 Талліннський віртуальний університет. 

 Талліннський технічний університет.53 

 

Таблиця 2.  

Порівняльна таблиця нормативно-правового, інформаційного та технічного забезпечення дистанційного навчання 

 

 
Країна  

 
Нормативно-правове 

забезпечення 

 
Інформаційне 
забезпечення 

 
Технічне забезпечення 

 
Організації, які 
координують 
дистанційне 

навчання 

 
Примітки  

 
Латвійська 
Республіка 

 
Закон про загальну 
освіту. 
Закон про освіту. 
Закон про вищі 
навчальні заклади. 

 
Національна бібліотека 
Латвії 

 
Див. Таблиця 1 
Дистанційне навчання 
здійснюється за 
допомогою комп’ютерів з 
підключенням до мережі 
інтернет, скайпу, аудіо- та 
відеоматеріалів. 
 

 
При університетах 
створені центри 
надання послуг з 
дистанційного 
навчання.54 
 

 
Закон про освіту 
дозволяє 
отримувати освіту у 
форматі 
дистанційного 
навчання.55 

 
Литовська 
Республіка 

 
Закон про освіту. 
Закон про вищу освіту 
та науку. 

 
Інформаційне 
забезпечення студентів: 
1. Литовська 

 
Дистанційне навчання 
здійснюється шляхом: 
- організації відео-

 
Литовська мережа 
дистанційного 
навчання (LieDM) 

 
Міністерство освіти 
та науки заснувало 
Литовський 

                                                           
53

 ICT in education initiatives [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.virtualschoolsandcolleges.eu/index.php/Estonia#ICT_in_education_initiatives 
54

 Country Report on Adult Education in LATVIA [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/latvia_country-report-on-
adult-education-in-latvia.pdf 
55

 Education Law [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://vvc.gov.lv/index.php?route=product/search&search=education%20law 

http://www.virtualschoolsandcolleges.eu/index.php/Estonia#ICT_in_education_initiatives
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Закон про 
неформальну освіту та 
постійне навчання для 
дорослих. 

національна бібліотека ім. 
Мартинаса Мажвидаса. 
2. Віртуальна 
бібліотека Литви (LVB).  
3. Литовська 
академічна електронна 
бібліотека (eLABa).56 
4. Литовська база 
даних наукових публікацій 
(PDB).57 
5. Інформаційна 
система для навчання 
дорослих (SMIS).58  

конференцій; 
- трансляції відео лекцій 
та презентацій; 
- хостингу та 
адміністрування 
платформ з управління 
навчанням Blackboard 
Vista та Moodle; 
- розробки курсів 
електронного навчання; 
- надання технологічних 
та методичних 
консультацій з 
електронного навчання. 
 

об'єднує понад 60 
навчальних закладів 
по всій Литві. 

віртуальний 
університет (LVU) 
для сприяння 
навчання через 
інтернет та розвитку 
інфраструктури для 
цього.59 

                                                           
56

 Lithuanian Academic Electronic Library eLABa [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.elaba.lt/elaba-portal/en/konsorciumas 
57

 Information services (LABT) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lvu.lt/cms/liedm/app?service=external/index&sp=3345 
58

 Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.smis.lt 
59

 Country Report on Adult Education in LITHUANIA [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/lithuania_country-report-on-
adult-education-in-lithuania.pdf 
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Естонська 

Республіка 

 
Закон про вищу освіту. 
Закон про вищі 
навчальні заклади. 
Закон про навчання для 
дорослих. 

 

 
 Blackboard Vista.   
 Moodle. 
 IVA Половина професійних училищ та 

Талліннський університет використовують IVA 
 Сервер відео-конференції Codian.  
 MathCad - ліцензія на навчання вчителів у 

вищій та професійній освіті. 
 Відкриті навчальні середовища (блоги); 
 eDidaktikum. 
 Google Classroom. 
 e-Koolikott.  

 

 
1. Інноваційний 
центр для цифрової 
освіти (The Innovation 
Centre for Digital 
Education)60 
2. Електронний 
університет для 
вищих навчальних 
закладів (Estonian e-
University)61 

 
Уряд прийняв: 
- Стратегію 
навчання протягом 
усього життя 2020. 
Одна з її цілей - 
забезпечення 
доступу до навчання 
завдяки 
інформаційним 
технологіям.62 
- Національну 
програму 
підтримки розвитку 
ІКТ у вищих 
навчальних 
закладах «Tiger 
University»63. 
 

 

 

Інформацію підготували Олена Копил, Лариса Неруш, 

Інтерни Програми стажування у ВРУ 2018 р. 

 

                                                           
60

 The Innovation Centre for Digital Education [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.e-ope.ee/en/ 
61

 Estonian e-University [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.openeducationeuropa.eu/en/article/Estonian-e-University 
62

 Estonian lifelong learning strategy 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf 
63

 The Tiger University program [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.itcollege.ee/en/it-college/foundation-management/the-tiger-university/the-tiger-
university-program/ 
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Додаток 1 

Приклади дистанційного навчання у навчальних закладах Литви 

 

Назва навчального 
закладу 

Дистанційне навчання 

Алітський коледж 

Дистанційне навчання – навчання за допомогою мережі Інтернет. 
 Використовує відкритий вихідний код Moodle, що надає навчальні матеріали і тести.  
 В навчальному середовищі використовується внутрішня електронна пошта, дискусійна система, чат. 
 Вчитель онлайн може стежити за діяльністю студентів: активністю, часом навчання тощо. 
 Відео-конференції відбуваються в реальному часі, коли лекції або повідомлення транслюються з 

дистанційного навчального центру. Через мережу відео-конференцій проводяться різні публічні заходи: конференції, 
семінари, зустрічі.  

Вища школа 
управління 

 

 Дистанційне навчання у віртуальному середовищі – MOODLE. 
 Відкритий навчальний центр (AMC) - це інтегрований ресурсний центр, який збирає електронні інформаційні 

джерела, а також забезпечує доступ до аудіо- та відеозаписів, електронних засобів масової інформації та інформації, 
що проходить через комп'ютерні мережі. 

Коледж соціальних 
наук 

У віртуальних аудиторіях студенти отримують інформацію про навчання, різні навчальні матеріали в електронній 
формі (підручники, відео-лекції, інші відео та аудіо записи, посилання на різні он-лайнові джерела тощо), 
спілкуються з викладачами, адміністраторами. 

Вільнюський 
технічний 

університет імені 
Гедимінаса 

Дистанційне навчання - навчання організовано за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та надання 
можливості студентам  навчатися у віртуальному середовищі. 

 Студії дистанційного навчання організовані у віртуальному навчально-виховному середовищі університету (в 
даний час віртуальне середовище Moodle). 

 У випадку дистанційного навчання іспити можуть також проводитися електронними засобами.  
 Студенти, викладачі мають бути авторизованими користувачами віртуального навчального середовища. 
 Віртуальне навчальне середовище, навчальний матеріал є власністю університету. 

Вільнюський коледж 
 Навчання відбувається у віртуальному навчальному середовищі "Moodle", де проводяться дискусії на 

форумах, видаються навчальні матеріали, відео-лекції, відстежується діяльність студентів, призначаються завдання. 
 Програма відео-конференцій VIKO Vidyo. 

 


