
Керівникам закладів фахової 
передвищої та вищої освіти 

Про використання безкоштовних цифрових ресурсів 
для дистанційного і змішаного навчання

Шановні колеги!

Від самого початку повномасштабної військової агресії рф Міністерством 
освіти і науки України вжито комплексних заходів щодо залучення на 
безоплатній основі від міжнародних партнерів з розвитку цифрових ресурсів 
для забезпечення і підтримки освітньої і наукової діяльності закладів фахової 
передвищої та вищої освіти (далі – заклади освіти) в умовах воєнного стану. 

МОН дійдено наступних домовленостей з провідними міжнародними 
компаніями та організаціями, що спеціалізуються на дистанційному та 
змішаному навчанні: 

1. Цифровий контент 
В межах підтримки освіти України, починаючи з березня 2022 року, 

світові освітні онлайн-платформи Coursera, Udemy та edX пропонують 
безкоштовний доступ до своїх онлайн-курсів для українських здобувачів 
фахової передвищої та вищої освіти, із можливістю отримати сертифікати про 
їх успішне проходження. 

Coursera надає доступ до понад 5200 курсів і 2200 проєктів від провідних 
університетів і партнерів на платформі Coursera for Campus, а Udemy відкрила 
для українських студентів понад 13000 курсів зі своєї колекції курсів, що 
входять до топ 3% серед всього маркетплейсу. Реєстрація закладів освіти на 
платформи Coursera та Udemy відкрита за покликанням: https://bit.ly/3r0Q7FL.

Платформа edX надала доступ до понад 1600 онлайн-курсів і програм від 
провідних світових установ і компаній на edX Online Campus. Реєстрація 
закладів освіти на платформу edX відкрита за покликанням: 
https://campus.edx.org/ukraine-relief. 

https://bit.ly/3r0Q7FL
https://campus.edx.org/ukraine-relief
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У цьому зв’язку наголошуємо на такому. 16 березня 2022 року за 
№328/37664 зареєстровано наказ МОН від 08 лютого 2022 року № 130 «Про 
затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті 
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 
освіти» (далі – Порядок). Згідно з Порядком для забезпечення проведення 
процедур визнання результатів неформального та/або інформального навчання, 
заклад освіти розробляє власний порядок визнання та самостійно визначає 
конкретні організаційні та інші аспекти процедур визнання, уповноважує на їх 
виконання відповідні структурні підрозділи, призначає уповноважених осіб і 
визначає методи оцінювання.

Відтак, відповідно до пункту 8 Порядку заклад фахової передвищої або 
вищої освіти має право зарахувати здобувачу освіти до 25% відповідної 
освітньої програми результати навчання, здобуті ним в ході неформальної 
та/ або інформального навчання, а для спеціальностей галузі знань 12 
«Інформаційні технології» - до 35%. 

2. Цифрові інструменти 
В межах підтримки освіти України, починаючи з серпня 2022 року, 

компанії Google та Zoom пропонують безкоштовний доступ до своїх 
ліцензійних інструментів організації дистанційного та змішаного навчання. 

Google надав безкоштовний та розширений доступ до інтернет-сервісу 
Google Workspace for Education’s Teaching and Learning Upgrade, що дозволяє 
учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей та зберігати їх 
безпосередньо на хмарному сховищі Google Drive, а також проводити навчальні 
заняття та практичні підготовки для 250 учасників одночасно. Партнером 
Google та локальним торговим представником (далі - реселлером), що 
опікується розгортанням інтернет-сервісу Google Workspace for Education’s 
Teaching and Learning Upgrade в Україні є компанія Cloudfresh, інформацію про 
що подано на офіційному веб-сайті Google за покликанням 
https://bit.ly/3PSylhB. 

Реєстрація закладів освіти на отримання інструменту Google Workspace 
for Education’s Teaching and Learning Upgrade відкрита за покликанням: 
https://forms.gle/XSNYXx8YY9oe5kiz6. 

Zoom забезпечив безкоштовний та розширений доступ до програмного 
забезпечення Zoom Meetings for Education для всіх закладів освіти України, у 
тому числі, фахової передвищої та вищої освіти, на 2022/2023 навчальний рік. 
Розширений доступ Large Meeting дозволяє учасникам освітнього процесу 
здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 
учасників одночасно. 

Реєстрація закладів освіти на отримання інструменту Zoom Meetings for 
Education відкрита за покликанням: https://mooc4ua.online/zoom.  

https://bit.ly/3CUgXUv
https://bit.ly/3PSylhB
https://forms.gle/XSNYXx8YY9oe5kiz6
https://mooc4ua.online/zoom
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З метою ефективної організації впровадження цифрових сервісів для 
дистанційного та змішаного навчання МОН сформовано спільноту 
уповноважених представників закладів освіти (далі – адміністратори), які 
опікуються розгортанням цифрового контенту та інструментів в своїх закладах 
освіти, комунікацією з партнерами з розвитку, здобувачами освіти, 
викладачами та МОН. 

Згідно поданої закладами фахової передвищої та вищої освіти інформації 
наразі до цієї спільноти входять 659 осіб з 488 закладів освіти. Всіх 
адміністраторів зареєстровано на ресурсах Coursera, Udemy, Google та Zoom1 
для подальшого запрошення викладачів та студентів, координації процесів 
впровадження. Крім того, для адміністраторів всіх платформ та інструментів 
регулярно проводяться відповідні навчальні вебінари, організовано групу для 
комунікацій в Telegram, здійснюється постійна підтримка процесу 
використання цифрових ресурсів різними каналами зв’язку. 

 
Однак, наразі не всі заклади освіти повною мірою скористалися 

наданими партнерами з розвитку унікальними можливостями організації 
дистанційного та змішаного навчання.

Поточний рівень використання наведених вище безкоштовних цифрових 
ресурсів є наступним: 

- Coursera: зареєстровано 28340 студентів та 659 адміністраторів з 
близько 100 закладів освіти. Більше 240 запрошених адміністраторів не 
прийняли надіслане їм запрошення на платформу та, відповідно, не можуть 
виконувати покладені на них функції.

- Udemy: запрошено 80015 студентів, загальна кількість активних 
слухачів на платформі складає 10752 студенти. Безкоштовним доступом 
скористались менше 100 закладів освіти з 237 зареєстрованих, а визначені 
адміністратори з понад 270 закладів ще не прийняли запрошення на платформу. 

- Google: здійснено підключення 71 закладу вищої освіти. 126 закладів 
вищої освіти подали запит на отримання розширеної підписки Teaching & 
Learning від Googlе, але досі не надіслали реселлеру Cloudfresh токени для 
тимчасового перенесення домену до його каналу, що є обов’язковим для 
підключення безкоштовного доступу до Google Workspace for Education’s 
Teaching and Learning Upgrade. Також ще 20 закладів вищої освіти не 
верифікували свій домен на право власності. 

- Zoom: створено облікові записи для 760 закладів освіти та виділено 
відповідну кількість ліцензій, яка для переважної більшості закладів складає 
80% кількості штатних педагогічних та науково-педагогічних працівників. 
Лише половина закладів освіти здійснила розподіл наданих ліцензій між своїми 
співробітниками, середній відсоток розподілу складає менше 30%. Понад 200 

1 Робота з платформою edX передбачає білатеральну взаємодію закладу освіти та команди 
платформи.
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закладів освіти й досі не прийняли запрошення на адміністрування своїх 
облікових записів Zoom, відповідно не розподілили ліцензії, чим значно 
обмежили можливості співробітників в організації навчання та викладання.

З огляду на вжиті МОН заходи із забезпечення закладів освіти на 
безоплатній основі цифровими ресурсами для здійснення освітнього процесу в 
дистанційному та змішаному форматах, а також низьку активність значної 
частини таких закладів, пропонуємо активізувати роботу щодо 
впровадження в освітній процес наведених вище платформ та 
інструментів, зокрема, таким чином: 

1) керівникам закладів освіти здійснити аналіз можливості виконання 
адміністраторами покладених на них повноважень щодо організації 
дистанційного навчання та, за потреби, призначити нових осіб;

2) адміністраторам закладів освіти:
- забезпечити можливість реєстрації викладачів і студентів на платформах 

Coursera та Udemy; 
- здійснити розподіл наданих ліцензій Zoom Meetings for Education серед 

викладачів ввірених закладів освіти; 
- завершити процедуру переходу на розширену підписку Google 

Workspace for Education’s Teaching and Learning Upgrade.

У разі виникнення додаткових питань, просимо звертатися на електронну 
адресу команди МОН з впровадження дистанційного та змішаного навчання в 
закладах освіти України: eduonlinemon@gmail.com.

Додаток: інструкція щодо підключення Google Workspace for Education’s
                 Teaching and Learning Upgrade на 4 арк.

З повагою

Міністр                                                                                 Сергій ШКАРЛЕТ

Катерина Супрун
0685748948
suprun@mon.gov.ua 

mailto:eduonlinemon@gmail.com
mailto:suprun@mon.gov.ua

