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Постановка проблеми. Освіта є одним із 
найважливіших компонентів в інформаційному 
та постінформаційному суспільстві і потребує 
постійної відповідності всім вимогам мінливо-
го світу.

Інформаційне та постінформаційне сус-
пільство є тими типами суспільств, у яких фун-
даментом соціальних взаємодій стають інфор-
маційно-комунікаційні (електронні) технології, 
які опосередковують собою діяльність як соці-
альних спільнот, інституцій, суспільства, так і 
мікрорівневі комунікації окремих осіб.

Оскільки рушієм прогресу і великою цін-
ністю в інформаційному та постінформацій-
ному суспільстві є інтелектуальний капітал та 
супутня йому інформаційна мобільність, вища 
школа кожної держави, має створювати умо-
ви для зростання цього капіталу та відповідної 
мобільності серед викладачів і серед студен-
тів. 

Інформаційно-комунікаційні (електронні) 
технології є засобами зростання інтелектуаль-
ного капіталу та інформаційної мобільності, 
оскільки їх застосування в навчальному проце-
сі уможливлює отримання якісної вищої осві-
ти внаслідок інтенсифікації інформаційного 
обміну, дистанційованого доступу до освітніх 
ресурсів, принципової зміни соціальних ролей 
викладачів та студентів, розширення спектру 
соціальної мобільності в кіберпросторі. 

Впровадження інформаційно-комунікацій-
них технологій у навчальний процес закладів 
вищої освіти технічного спрямування часто об-
межується рядом чинників, які належать до ін-
формаційної культури педагогічної спільноти 
та студентства. Своєю чергою саме від інфор-
маційної культури залежить рівень готовності 
педагогів та студентства використовувати за-
значені технології у навчальному процесі. 

Сама ж інформаційна культура та її конкрет-
ні прояви є залежними від соціально-інститу-
ційного контексту закладу вищої освіти відпо-
відного профілю (спрямування). В залежності 
від цього контексту впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій, готовність 
працювати з ними буде мати відповідні емпі-
ричні особливості, які потребують урахуван-
ня під час теоретичного дослідження цього  
процесу.

Визначення цієї готовності є результатом 
побудови емпіричної моделі, індикаторами 
якої є: а) рівень актуальності впровадження 
електронних технологій у навчальний процес 
ВНЗ, рівня їх значущості та типових проблем 
впровадження; б) доцільність використання 
електронного навчання для отримання осві-
ти на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях;  
в) ефективність застосування електронно-
го навчання в конкретних сегментах вищої 
освіти; г) прогностика попиту на електронну 
вищу освіту та її потенційну цільову аудиторію;  

д) оцінка дистанційного навчання викладача-
ми; е) оцінка технологій віртуального навчан-
ня; є) професійні якості викладача в умовах 
інформатизації вищої освіти (адаптивність, 
гнучкість, інформаційна мобільність тощо). 

Мета статті. Метою статті є побудова ха-
рактеристики векторів трансформації вищої 
освіти під впливом електронних технологій. 

Завданнями статті є: а) визначення напря-
мів впровадження електронних технологій в ін-
формаційному суспільстві; б) характеристика 
впливу електронних технологій на інституційні 
трансформації вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення проблеми впровадження електро-
нних технологій в систему вищої освіти стало 
предметом всебічного міждисциплінарного 
вивчення провідними вченими і дослідни-
ками. Найзначнішими були впровадження 
в системах освіти США, Японії, Китаю та ін-
ших високорозвинених мережевих суспільств  
[1, c. 25–26].

Сучасну вищу освіту не можна уявити 
без освоєння електронних технологій, процес 
проникнення яких відбувається паралельно із 
впровадженням інноваційних освітніх техно-
логій, організацією на їх основі міжкультурних 
проектів, що змінюють інституційну архітекто-
ніку вищої освіти.

Ретроспективний аналіз проникнення елек-
тронних технологій у вищу освіту показав, що 
їх поява була спричинена низкою передумов 
соціально-економічного, науково-технічного і 
соціокультурного походження. Теоретичними 
основами включення електронних технологій 
у навчальний процес вищої освіти слугували 
концепції інформаційного суспільства.

Термін «інформаційне суспільство» став 
органічною частиною соціологічного тезау-
русу. Попри мультиверсійність розуміння за-
значеного явища як особливого типу соціаль-
ної системи, не викликає сумнівів існування 
в соціології нового проблемного поля, ство-
реного розвитком інформаційних і комуніка-
ційних технологій. На це звертають увагу такі 
дослідники, як Ж. Аллан, З. Бауман, В. Іванов,  
О. Ієзуїтов, М. Карпенко та інші [1, c. 20–40; 
3, с. 80–120; 2, c. 20–150; 5, c. 115–120;  
6, c. 37–39; 7; 8, c. 62–65] 

У цьому сенсі ідея інформаційного суспіль-
ства є концептуальною основою спроб об’єд-
нання найрізноманітніших феноменів: нових 
технологій, змін в образі життя, політичних ін-
ститутів, форм дозвілля тощо, тобто в єдиному 
соціальному контексті. Природно припусти-
ти, що пояснення цих нових соціальних явищ 
має запропонувати соціологічна наука. Однак, 
як зазначає Ф. Уебстер, сучасна західна соці-
ологія не досягла значних просувань в аналі-
зі впливу Інтернету і електронних технологій 
на дизайн соціальної системи [19, c. 60–61].
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Втрата концептуальної цілісності в аналі-
зі інформаційного суспільства відбулася під 
впливом постмодерністської критики. Відмова 
від макротеорій була результативною в емпі-
ризмі та втраті метатеоретичного рівня аналі-
зу соціальних явищ.

Істотним утрудненням, яке позначилося 
на рівні осмислення проблематики інформа-
ційного суспільства, стало протиріччя сучас-
ної західної соціології в осмисленні структури і 
агента (дії). Протиставлення агентів і структур 
має неминучим наслідком розуміння нових 
технологій як феноменів структурного пла-
ну і, відповідно, спричиняє зміщення фокусу 
уваги в дослідженні електронних технологій 
в площину технологічного детермінізму[16, c. 
88–99].

Основи систематизованого аналізу роз-
виненого суспільства епохи пізнього капіта-
лізму було закладено в працях Д. Белла [4]. 
Концепція постіндустріального суспільства 
розвиває традицію Просвітництва, яке пов’я-
зувало суспільний прогрес з послідовним по-
ліпшенням умов матеріального життя людини. 
Шерег постулатів Белла є відтворенням ідей 
позитивістської філософії О. Конта, Г. Спен-
сера, марксизму і економічних досліджень 
XIX століття. Методологічно перспективними 
виявилися зауваження Белла про цінність те-
оретичного знання в соціальному відтворенні 
і виділення автором ролі інформації у житті су-
часного суспільства [4, c. 90–120].

Свій внесок у формування нового проблем-
ного поля зробили дослідники, які розглянули 
дану проблематику в економічному аспекті, 
а також окремі праці постмодерністів, в яких 
було сфокусовано увагу на відмінностях ме-
режевого суспільства з електронними тех-
нологіями від традиційного індустріального 
суспільства.

Бурхливий розвиток мікроелектроніки  
в 80-і р. ХХ ст. спричинив зростання інтересу 
до соціальних і економічних наслідків впрова-
дження нових технологій, що і призвело 
до проектів формування концепцій «інформа-
ційного суспільства». Для Й. Масуди та інших 
авторів, які працювали в цьому напрямі, є при-
таманним футурологізм та утопічний техно-
кратизм при послуговуванні методами кількіс-
ного розуміння інформації [14; 15, с. 260–295].

Концепції інформаційного суспільства за-
знали істотного просування завдяки працям 
М. Кастельса. Автор не приймає до уваги 
зв’язки між різними сферами суспільного жит-
тя, а тому його концепція не дає достатньо 
повних уявлень про електронне суспільство. 
М. Кастельс спробував систематизувати клю-
чові особливості соціальних змін, що сталися 
під впливом електронних технологій. Прагнучи 
уникнути технократизму, Кастельс наголосив 
на тому, що електронні технології створюють 

лише середовище для перетворення інфор-
мації і знання у вирішальні чинники соціально-
го відтворення.

Розуміння пріоритетності електронних тех-
нологій в соціальних перетвореннях знайшло 
відображення в ідеї «суспільства знань». 
Хоча в рамках концепцій «суспільства знань» 
досліджуються фактично ті ж самі феномени, 
фундатори цих теорій пропонують для їх розу-
міння зовсім інші схеми. 

На формування теорій суспільствознань 
вплинула також концепція «економіки знань» 
А. Тоффлера, в якій автором було вказано на 
збіг точок концентрації капіталу, інформації 
та знань в сучасній економіці [12; 13]. Однак 
зазначені праці мають обмежену корисність 
для розуміння явищ сучасного суспільства 
на увазі припущення теорії раціонального ви-
бору, що не дає розуміння функцій електро-
нних технологій в соціологічному контексті 
дослідження освіти.

Виклад основного матеріалу. Інформати-
зація освіти є одним із важливих елементів 
інформатизації суспільства. Процес інформа-
тизації освіти відбувається еволюційно, пара-
лельно із розвитком суспільства, і призводить 
до певних соціальних наслідків. До їх числа 
належать: формування системи безперерв-
ної освіти як універсальної форми діяльності, 
спрямованої на сталий розвиток особистості 
протягом усього життя; формування міждис-
циплінарних галузей знання, і, як наслідок, 
виникнення нових професій; зміна змісту вза-
ємодії викладач – студент. Зазначена взає-
модія стає електронно-медіаторною, а сама 
вища освіта перетворюється на частину кібер-
простору.

Поступово аналіз сучасних тенденцій роз-
витку вищої освіти безпосередньо став пов’я-
зуватися з чинником глобалізаційних проце-
сів і їх проникненням у заклади вищої освіти. 
Соціологічний аналіз сучасного суспільства є 
спрямованим на розуміння ролі інформацій-
них процесів, що ставлять перед освітою нові 
задачі. 

Питання про роль електронних (інформацій-
но-комунікаційних) технологій у конструюванні 
нового суспільства, основні риси суспільства, 
яке прийшло на зміну традиційної індустрі-
альної цивілізації, є одним із найважливіших 
для міжнародного соціологічного співтовари-
ства, і воно вже не одне десятиліття перебу-
ває у центрі уваги зарубіжних англомовних та 
російськомовних вчених [16, c. 88–99; 18, c. 9; 
18, c. 8–47]. 

Електронні технології можуть не просто 
забезпечити індивідуальний підхід до студен-
та, сформувати об’ємне уявлення про пред-
мет, що вивчається, найостанніші наукові 
досягнення, поєднати розвиваючу та інфор-
маційну моделі освіти. Вони також забезпе-
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чують активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності і за умови їх адаптації учасниками 
освітнього процесу можуть стати засобом, що 
сприяє виникненню студентсько-центрованої 
вищої освіти.

Процес адаптації викладачів через електро-
нні технології до студентів як соціальної спіль-
ноти може бути обґрунтовано в термінах теорії 
дифузії інновацій Е Роджерса. Такий процес 
у світоглядному аспекті відповідає рівневій 
інформаційній еволюції, яка розгортається 
в площині інформаційної економіки та інфор-
маційної конкуренції. 

Впровадження нових соціальних та інфор-
маційних технологій супроводжує набуття 
традиційною вищою освітою нових якостей 
інформаційно-освітнього середовища, якому 
притаманні легкість доступу до інформації, 
оперативність її пошуку і обміну в глобальному 
масштабі, простота відтворення і тиражування 
інформації за допомогою мультимедійних тех-
нологій і комп’ютерних комунікацій.

Розвиток інформаційних технологій і 
комп’ютерних телекомунікацій в глобальному 
масштабі призводить до становлення в світі 
інформаційного суспільства і тягне за собою 
трансформацію існуючої системи вищої освіти. 
І хоча частка дистанційно-телекомунікаційної 
освіти зростає, традиційна вища освіта збері-
гає свою значущість як один зі складників освіт-
нього середовища мережевого суспільства.

В інформаційному суспільстві змінюється 
статусно-рольове позиціювання та стратифі-
кація суб’єктів освітнього процесу. Професор-
сько-викладацька професійна група здійснює 
освоєння додаткових ролей і з джерела пер-
винних знань перетворюється на групу ме-
неджерів дистанційно-телекомунікаційного 
навчання, мережевих адміністраторів та адап-
терів до інформаційно-освітніх ресурсів, ор-
ганізаторів та електронних гідів, які навчають 
студентів основним навичкам самостійного 
навчання. 

На основі аналізу ролі інформаційно-кому-
нікаційних (електронних) технологій стає зро-
зумілою помилковість ідеї щодо ототожнення 
знання і комунікації. Сучасність характеризу-
ється інтенсифікацією саме комунікації, а не 
виробництва знання. Самі електронні техно-
логії є призначеними в цьому процесі для по-
пуляризованого, фрагментованого, «сенсори-
зованого» знання в системі освіти. 

Наслідком використання електронних тех-
нологій стають зміни соціальної стратифіка-
ції. Також стає очевидною необґрунтованість 
ототожнення Д. Беллом понять знання й ін-
формації із визначенням ступеня доступності 
інформаційних кодів або джерел інформації 
як основи соціальної (освітньої) стратифікації. 
Основою цієї стратифікації є глибина інстру-
ментально-технологічних компетенцій в ово-

лодінні електронними технологіями як одним 
із стратифікаційних критеріїв інформаційного 
та мультикомунікаційного суспільства.

Таким чином, ідея щодо можливостей 
електронних технологій, які розкриваються 
в алгоритмізації та програмуванні соціальних 
процесів та зростанні інтелектуальної раціо-
нальності людини інформаційного століття, 
конкурує із положенням щодо принципової 
ірраціональності, незавершеності, невизначе-
ності соціальної реальності, ризиків інформа-
ційного суспільства.

Отже, електронні технології як інструменти 
створення, передачі та зберігання інформації 
неминуче тягнуть за собою зміни в соціаль-
них характеристиках суспільства, породжують 
певні соціальні процеси і рано чи пізно отри-
мують вираження на рівні соціальної структури 

Студенти стають самостійними операнда-
ми, продуцентами та комунікаторами в сис-
темі глобальної освіти. Електронні технології 
виконують функції провідників і помічників 
освітнього процесу, посередників між студен-
тами, викладачами і предметом навчальної ді-
яльності.

Значна кількість викладачів вищої школи 
в Україні недостатньою мірою послуговується 
електронними технологіями, що саме по собі 
звужує можливості спілкування між вчени-
ми, викладачами і студентами різних країн, 
не сприяє представленості праць виклада-
чів-вчених в міжнародних базах даних і іс-
тотним чином знижує рівень інформованості 
вчених у сфері розвитку українських і західних 
наукових шкіл. До того ж майже не використо-
вуються мультимедіа-телеконференції, які 
дозволяють оперативно контактувати в режи-
мі реального часу зі своїми колегами в Україні 
і за кордоном.

Дослідження показали, що сьогодні корис-
туються електронною поштою для спілкування 
із зарубіжними колегами лише 12,5% вчених 
академічного сектору, 8,4%о – вишівського, 
4,7% – галузевого і 3,1% недержавних навчаль-
них закладів. Максимально її використовує ще 
менший відсоток, а більш ніж у 40% викладачів 
немає доступу до електронної пошти.

Застосування електронних технологій нав-
чання студентів в системі вищої освіти підви-
щує ефективність управління процесом нав-
чання. Впровадження електронних технологій 
дозволяє оптимізувати соціальне управління 
в системі вищої освіти і дає можливість масш-
табно тиражувати соціальні інновації.

Висновки. Навчання через електронні тех-
нології значно збільшує і розширює можливо-
сті освітньої системи, яка за допомогою цьо-
го отримує можливість інтеграції у глобальне 
освітнє середовище. У студентів з’являється 
можливість отримання міжнародної освіти 
без виїзду за межі своєї країни.
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У зв’язку з цим важливою метою сучасної 
вищої освіти є «навчити вчитися», навчити сту-
дентів самоорганізовувати власний навчальний 
процес, що дозволяє розвивати свої інтелекту-
альні можливості, звільнитись від обмеження 
часом і місцем навчання. Взаємини викладачів і 
студентів зазнають радикальних змін. 

Викладачі стають наставниками та інструк-
торами, фасилітаторами навчання, здійснюю-
чи векторизацію навчання і самонавчання та 
полегшення доступності необхідної інформа-
ції. Електронні технології стають технічними 
медіаторами навчальної діяльності, опосеред-
ковуючою ланкою між студентами, викладача-
ми і предметом пізнавальної активності.

Електронні технології створюють переваги 
порівняно з традиційними технологіями вищої 
освіти: 

1) завдяки цим технологіям відбувається 
адаптація інструментів навчання до індивіду-
альних особливостей студентів;

2) істотним чином розширюється 
свобода вибору часу, місця і рівня навчання; 

3) відбувається зростання доступності 
вищої освіти для груп населення з обмежени-
ми можливостями та ресурсами (матеріальни-
ми, віковими, фізичними тощо). 

Застосування електронних технологій між 
освітніми установами, інститутами та універ-
ситетами, створення спільних телекомуніка-
ційних проектів та конференцій істотно по-
легшує обмін знаннями та інформацією між 
студентами і викладачами, підвищує доступ-
ність і легкість пошуку навчальної інформації і 
знань.

Створення спільних навчальних електро-
нних бібліотек між інститутами і університе-
тами аналогічного профілю істотно полегшує 
навчальний процес як студентів, так і виклада-
чів, значно скорочуючи час пошуку інформації. 
Надається можливість скористатися накопи-
ченими знаннями більш досвідчених студентів 
і викладачів.

У сфері соціокультурних відносин форму-
ється підвищена потреба в університеті як ре-
гіональному центрі розвитку інтернет-техно-
логій, але на управлінському і безпосередньо 
навчальному рівнях діяльності для універси-
тету більш перспективною виявляється «кон-
сервативна» позиція, спрямована на поетапну 
і комплексну інтеграцію цих технологій в па-
ралельні процеси модернізації вищої школи, 
пов’язані зі збереженням якості освіти, фінан-
сової успішності вузів тощо.

Особливого значення набуває дослідниць-
ка орієнтація не на вивчення аспектів «по-
двоєння» освітніх структур у зв’язку з появою 
нових форм комунікації, а на пошук механізмів 
адаптації стандартів якісної університетської 
освіти, в тому числі розробки інноваційних мо-
делей мережевого навчання.

Інерційні процеси, які мають місце в закладах 
вищої освіти у зв’язку із застосуванням електро-
нних технологій, розгортаються на ґрунті про-
тиріччя між інформаційною культурою профе-
сорсько-викладацького складу, сформованою 
в умовах індустріального суспільства, та інфор-
маційною культурою сучасного українського 
студентства, орієнтованою на повсякденне 
використання електронних засобів навчання. 

Інформаційно-комунікаційні (електронні) 
технології змінюють соціально-топологічну 
структуру трудових процесів, систему навичок 
їх учасників, змінюють саме бачення, ідентифі-
кацію професій в аспекті їх розототожнення із 
фізичним простором виробництва. В контек-
сті зазначеного впровадження інформацій-
но-комунікаційних (електронних) технологій 
в навчальний процес вищих закладів освіти 
спричиняє трансформації трудової діяльності, 
зайнятості, вимог до навичок, що пред’явля-
ються до претендентів на робочі місця. Ос-
тання обставина зумовлює кризові тенденції 
існуючої в Україні вищої освіти (орієнтованої 
на фізичний простір) і формування нової вищої 
освіти (орієнтованої на віртуальний простір), 
розрахованої на новий тип соціальної мобіль-
ності (кібермобільності).
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