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Статтю присвячено вивченню особливостей розвитку та становлення електронного навчання у 
Швейцарії. У зв’язку з цим вивчається досвід державних програм підтримки проектів електронно-
го навчання, виокремлюються етапи його становлення в країні, надається характеристика різним 
концепціям електронного навчання у вищих навчальних закладах Швейцарії. 
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Iнтернаціоналізація суспільного життя, 
динамічний розвиток економік різних країн і 
скорочення сфери некваліфікованої та малок-
валіфікованої праці висувають нові вимоги до 
якості підготовки фахівців та їх професійної 
компетентності. Інтеграція України у всесвітню 
економічну спільноту обумовила необхідність 
зближення якості та рівня освіти нашої країни 
та провідних країн світу. У даному контексті 
пріоритетного значення набуває пошук нових 
форм та методов професійної підготовки фа-
хівців з урахуванням всесвітнього педагогічно-
го досвіду. 

Провідні країни світу останнім часом мо-
дернізують свої системи освіти, а соціально-
політичні зміни, що відбуваються у цих краї-
нах, визначають нові цілі та завдання націо-
нальних систем освіти. Найбільш масштабні 
реформи відбуваються в Європі, де після при-
йняття у 1999 р. 29 державами Болонської Де-
кларації підвищився статус та значення про-
фесійної освіти. Поряд із цим електронне на-
вчання розглядається як одна з умов підви-
щення якості освіти, її модернізації та станда-
ртизації.  

Однією з провідних країн у вирішенні про-
блем розвитку та впровадження електронного 
навчання у вищих навчальних закладах є 
Швейцарія, яка визнається однією з країн - 
законодавців реформування освіти.  

Актуальність питання для розвитку вітчи-
зняної концепції електронного навчання зумо-
вила мету даного дослідження, а саме: дослі-
дити особливості становлення та розвитку 
електронного навчання у системі вищої освіти 
Швейцарії. 

Подібно до інших європейських країн, у 
Швейцарії перші спроби ввести інформаційні 
технології у вищу освіту з'явилися у 80-х роках 
XX сторіччя у поєднанні з надіями на комп'ю-
терне навчанням, а пізніше з появою Internet 
[10, 4]. На той період часу в освітній політиці 
Швейцарії не існувало централізованого меха-
нізму управління електронним навчанням як 
на державному рівні, так і на рівні навчальних 

закладів вищої освіти. Перші спроби елект-
ронного навчання здійснювалися окремими 
науковцями в контексті технічних або педагогі-
чних досліджень. У цілому, введення елект-
ронного навчання у вищу освіту розвивалося в 
двох паралельних напрямках, які взаємодіяли 
між собою: з одного боку, безпосередньо в 
університетах, а з іншого – за допомогою дер-
жавних програм [6]. 

Розуміння заходів фінансової підтримки 
електронного навчання на державному рівні 
неможливе без знання специфіки політичного 
устрою Швейцарії та особливостей фінансової 
політики стосовно вищої освіти.  

Як відомо, Швейцарія – це держава, яка 
не є етнічною, лінгвістичною чи релігійною 
єдністю [3]. У країні існує 4 національні мови. 
Швейцарія як федеральна держава існує з 
1848 року, коли кантони об’єднались для 
створення федерації та віддали частину свого 
суверенітету. (Дані про Швейцарію [3] викла-
дено у табл. 1). 

Таблиця 1 
Загальна інформація про державний 

устрій та вищу освіту Швейцарії 
Тип держави Федеративна республіка 

Кантони 26 

Площа 41,285 км 

Офіційні мови Німецька, французька, італійська, 

ретороманска Країни, з якими 

межує 

Ліхтенштейн, Німеччина, Австрія, 

Франція, Італія 

Населення 7,4 млн 

Університети 21 

Студенти 142,245 

Студентський по-
казник на 2004р 

21,2% випускників вищих навчаль-

них закладів 

 
Згідно концепції «кооперативного феде-

ралізму» [3] конфедерація, кантони і комуни 
розподіляють між собою відповідальність за 
освіту. Швейцарська конституція передає ос-
новну відповідальність 26 кантонам, які мають 



значну автономію в даній галузі. Система ви-
щої освіти побудована на складній взаємодії 
між конфедерацією і кантонами в таких сфе-
рах, як регулювання, розвиток, контроль та 
фінансування. Усі вищі навчальні заклади 
Швейцарії розділяються на три групи: два фе-
деральних інститути технологій; 11 кантона-
льних університетів, один з них – університет 
дистанційного навчання; 8 університетів прик-
ладних нayк, один з них – університет дистан-
ційного навчання. 

Конфедерація здійснює регулярний конт-
роль за підвищенням професійної кваліфікації 
та подальше професійне навчання. Конфеде-
рації підпорядковано університети прикладних 
наук, два федеральних інститути технологій 
та стимулювання досліджень.  

Кантони, що мають університети, несуть 
за них відповідальність та отримують фінан-
сування від Конфедерації і тих кантонів, в яких 
немає власних університетів. 

З урахуванням співвідношення пропози-
цій стосовно електронного навчання, що над-
ходили від університетів та конфедерації, ви-
окремлюються такі етапи розвитку електрон-
ного навчання у Швейцарії [3]: 

I етап – перші спроби електронного на-
вчання та організація компетентнісних центрів 
в університетах без участі конфедерації; 

II етап – становлення компетентнісних 
центрів електронного навчання одночасно, 
але незалежно від Програми Імпульсу – Про-
грами Фінансування Швейцарського Федера-
льного Віртуального Університету (Impulse 
Programme of Swiss Federal Virtual Campus 
Funding Programme – SVC); 

III етап – організація компетентнісних 
центрів електронного навчання під впливом 
чи тиском Програми Фінансування Швейцар-
ського Федерального Віртуального Універси-
тету (SVC). 

IV етап – становлення компетентнісних 
центрів електронного навчання, як обов'язко-
ва умова для університетів до участі у Про-
грамі Консолідації від програми SVC. 

Впровадження електронного навчання у 
вищій освіті Швейцарії відбувалося завдяки 
ефективній взаємодії ініціатив на рівні універ-
ситетів та директив державного рівня. Спо-
стерігаються чотири основні напрямки розвит-
ку електронного навчання [3]: 
1. Зміна назв компетентнісних центрів. На 

початку вони у своїй більшості містили у 
назвах термін «технологія» (technology), 
згодом почав використовуватися термін 
«навчання» (learning). Деякі центри зовсім 
змінили свої назви, при цьому спостеріга-
ється чітка тенденція використання термі-
ну «викладання» (teaching) у назвах 
центрів. 

2. Поступове приєднана компетентнісних 
центрів до університетів. Перші ініціативи 
з’явилися на факультетах, а наступне по-
коління компетентнісних центрів було за-
сновано як центральні інфраструктурні  
підрозділи. Згодом більшість центрів увій-
шли до штату управлінського рівня універ-
ситетами. 

3. Перехід компетентнісних центрів від техні-
чної підтримки до виробництва змісту та 
дидактичного супроводу. 

4. Взаємодія між ініціативами «знизу» (уні-
верситети) та «зверху» (державний рівень) 
змінилася. На першому етапі вихідні ініціа-
тиви з університетів сприяли створенню 
дослідницької групи на Швейцарській уні-
верситетській конференції і,  таким чином, 
продукували ідею програми SVC. На II-му 
та III-му етапах спостерігалась  взаємодія 
між ініціативами університетів і федераль-
ними пропозиціями. Останній, але не 
менш важливий, четвертий етап характе-
ризується централізованою стратегією 
Швейцарської конфедерації запровадити 
компетентнісні центри електронного на-
вчання в усіх університетах. 
Розглянемо особливості програми SVC 

(The Swiss Federal Virtual Campus Programme). 
Хоча використання елементів електронного 
навчання в окремих академічних групах спо-
стерігалося ще з 1980-х рр., найінтенсивніший 
його підйом відбувається у наслідок впрова-
дження програми SVC, що знайшло своє відо-
браження як у кількісному, так і в якісному від-
ношенні: (фінансування більш ніж 100 дистан-
ційних курсів за 7-річний період, впроваджен-
ня електронного навчання в процес модерні-
зації викладання і навчання згідно вимог Бо-
лонського процесу). 

Програма SVC була започаткована 
Швейцарським федеральним урядом у 1998 р. 
[3], почала діяти в 1999 р. і функціонує, як ча-
стина процесу, націленого на створення й під-
тримку «інформаційного суспільства» у Швей-
царії та надання можливостей використання 
інформаційних технологій у вищій освіті [8]. 
Отже, основною метою програми SVC є роз-
виток дистанційних навчальних курсів для 
впровадження у декількох постійно діючих 
освітніх програмах Швейцарських університе-
тів. Фактично, програма SVC – це більше, ніж 
програма підтримки окремих проектів елект-
ронного навчання, це – важлива складова 
глобального завдання модернізувати Швей-
царську систему вищої освіти [3]. 

У рамках даної програми було представ-
лено дві програми: Імпульс програма SVC 
(Impulse Programme)  у 2000 – 2003 рр. і про-
грама Консолідація SVC (Consolidation Pro-



gramme) у 2004 – 2007рр., які характеризува-
лися власними цілями і завданнями. 

Коротко розглянемо кожну з них. 
Програма Імпульс SVC. Головна мета 

програми Імпульсу полягала в тому, щоб за-
снувати та сприяти подальшому розвитку ба-
зових компетентностей використання інтерак-
тивних технологій електронного навчання у 
вищих освітніх закладах Швейцарії. Для дося-
гнення мети конфедерація виділила 30 млн. 
шв. фр. для кантональних університетів, 9 
млн. шв. фр. для університетів прикладних 
наук та приблизно 2 млн. шв. фр. для двох 
Федеральних інститутів технології. 

Бюджетне фінансування і внески від са-
мих навчальних закладів утримувати 50 прое-
ктів, що розроблялися протягом 2000 – 2003 
рр. У програмі Імпульс SVC виокремлюється 
перший етап, який охоплює 27 проектів, та 
другий етап –  23 проекти, які були спрямовані 
на досягнення наступних цілей і задач: 

 розвинути доступні модулі навчання 
на основі Інтернет технологій, особли-
во для тих предметів, які приваблюють 
значну кількість студентів; 

 розширити викладання в університеті 
до цілої низки навчальних курсів для 
студентів денної та заочної форми на-
вчання; 

 кожен проект повинен створити курс 
електронного навчання або модулі з 
наданням навчальних матеріалів (лек-
ції, семінари, практична робота, засо-
би оцінювання, самоконтролю та іспи-
ти) як в режимі он-лайн, так і на папе-
рових носіях; 

 студентів необхідно заохочувати до 
використання інформації з доступних 
ресурсів Інтернет, що повинно стати 
обов’язковою вимогою програми на-
вчання. 

 поліпшити якість навчального процесу 
і підсилити інтерактивне викладання 
через створення високоякісних навча-
льних матеріалів за найсучаснішими 
методами. Високий рівень змісту, ди-
дактики та ергономіки повинен гаран-
тувати потребу у даних курсах за ме-
жами Швейцарії. 

 підсилити співробітництво між універ-
ситетами. У кожному проекті повинні 
приймати участь кілька навчальних за-
кладів. Розроблені методи електрон-
ного навчання повинні увійти до плану 
роботи університетів – учасників прое-
кту, а система кредитів повинна бути 
спланована так, щоб підтримувати вір-
туальну мобільність, запропоновану 
програмою SVC, так само, як і навчан-
ня протягом тижня. 

Двома цільовими групами і, безперечно, 
головними діючими особами програми Ім-
пульс SVC виступали, з одного боку, проектні 
групи, а з іншого – уповноважені особи, що 
повинні були забезпечити оптимальні умови 
для успішного функціонування даних програм. 
У цьому відношенні, щедре фінансування 
проектів (середня вартість проекту складала 1 
млн. шв. фр.) повинно було гарантувати, що 
кожен керівник проекту міг створити свою вла-
сну міждисциплінарну команду фахівців у ви-
кладанні інформаційних технологій і поєднати 
людей із знанням засобів інформаційних тех-
нологій, необхідних для впровадження елект-
ронного навчального курсу. Щоб гарантувати 
ефективну реалізацію програми SVC у межах 
навчального середовища, підтримується низ-
ка горизонтальних проектів, так званих «ман-
датів», які передбачають вирішення юридич-
них питань (авторське право, захист даних та 
ін.), дидактичного та ергономічного забезпе-
чення, питань економіки (ефективність витрат, 
маркетинг товарів та ін.), питання, пов'язані з 
системою кредитів та сертифікуванням квалі-
фікацій. 

У цілому, програму імпульсу SVC можна 
вважати успішною для розвитку електронного 
навчання у Швейцарії, оскільки вона дала си-
льний поштовх до впровадження електронно-
го навчання в систему вищої освіти. Після по-
чаткового етапу, який тривав 3 роки (2000 – 
2003 рр.), було створено 50 курсів електрон-
ного навчання. Фактично, головна мета даної 
програми – сформувати базові компетентності 
у розробці та впровадженні методики інтерак-
тивного електронного навчання на основі Ін-
тернет технологій у вищих навчальних закла-
дах – була досягнута. Результати програми 
Імпульсу можна представити наступним чи-
ном: 

 SVC програма Імпульсу була визнана 
в академічних колах; 

 розроблені курси і модулі електронно-
го навчання охоплюють усі основні 
академічні дисципліни (фізика, мате-
матика, мистецтво, гуманітарні науки, 
медицина, екологія, науки про живу 
природу, економіка, фінанси, менедж-
мент, право, технології машинобуду-
вання, інформаційні технології, педа-
гогічні науки); 

 викладачі і студенти більш проінфор-
мовані про потенціали електронного 
навчання; 

 спілкування між партнерами проектів 
виявилося набагато ефективнішим, 
ніж очікувалося; 

 різні вищі навчальні заклади продемо-
нстрували бажання до співпраці; 

 іноді виникали труднощі у досягненні 



згоди щодо змісту та його структури; 

 якість розроблених курсів і модулів 
електронного навчання була досить 
різною; 

 професіоналізм деяких команд, що 
працювали над розробкою електрон-
них курсів, міг би бути вищим; 

 залучення компетентного персоналу 
склало серйозну проблему; 

 витрати на запровадження програми 
виявилися досить високими. 

Поряд з успіхами даної програми, страте-
гія SVC сприяти проектним групам і «манда-
там» відкрила суттєві проблеми, серед них: 
залучення кваліфікованих фахівців з мульти-
медійних та інформаційних технологій, різна 
якість курсів і модулів електронного навчання, 
об'єднання університетів для співпраці над 
системними навчальними курсами, ефектив-
ність витрат, недоліки заходів підтримки та ін. 

Результати програми Імпульсу врахову-
вались у процесі впровадження другої про-
грами SVC – програми Консолідації (2004 – 
2007 рр.), яка була спрямована на удоскона-
лення електронного навчання  викладання, та 
фінансувалася за рахунок внесків від Швей-
царських федеральних інститутів технології й 
університетів прикладних наук з власних фон-
дів [3].  

Загалом, цілі SVC програма Консолідації 
повторюють цілі програми Імпульсу, однак з 
урахуванням попереднього досвіду. Довготри-
вала стратегія програма Консолідації розвитку 
електронного навчання у вищій освіті мала на 
меті виконання наступних завдань: 

 розширення курсів і модулів електрон-
ного навчання у вищій освіті через впрова-
дження факультативних та післядипломних 
навчальних курсів; застосування останніх да-
них наукових досліджень електронного на-
вчання при розробці нових методів та під час 
створення сучасних  інтерактивних сценаріїв 
навчання; 

 впровадження курсів електронного на-
вчання в навчальні плани декількох універси-
тетів (обмін модулями між різними швейцар-
ськими вищими навчальними закладами), їх 
використання як часткової або повної заміни 
традиційних курсів); 

 сприяння навчальним закладам, які 
мають на меті користування програмним за-
безпеченням для електронного навчання, 
удосконалення змісту електронного навчання 
для широко використання розроблених мате-
ріалів і послуг, залучення визнаних авторсь-
ких розробок для підвищити якості виробницт-
ва ресурсів електронного навчання та його 
результативності; 

 тривале обслуговування та підтримка 
курсів і модулів електронного навчання на уні-
верситетському та національному рівнях. 

Для вирішення перелічених завдань про-
грамою консолідації SVC було запроваджено 
наступні заходи: 

1) Вимоги до нових проектів програми 
SVC. Програма консолідації SVC розпочалась 
восени 2004 року з початком 29-ти нових про-
ектів електронного навчання. Курси і модулі 
необхідно було розробити протягом двох років 
з середнім фінансуванням проекту у 300000 
шв. фр. (для порівняння: у програмі Імпульсу 
середні витрати складали 1 млн. шв. фр.). На-
весні 2005 року була видана наступна вимога 
надати нові проекти з фінансуванням у 
150000 шв. фр. на 1 проект та з терміном ви-
конання у 2 роки. Як вимагалося і програмою 
Імпульсу, усі проекти програми Консолідації 
повинні були отримати фінансову підтримку 
від навчальних установ – учасників проектів (у 
середньому – 50% витрат); 

2) Компетентнісні центри в кожному 
вищому навчальному закладі. Новим аспек-
том програми консолідації стало офіційне за-
лучення компетентнісних центрів університе-
тів у розробку проектів електронного навчан-
ня. Компетентнісні центри отримали фінансу-
вання від SVC на підтримку кожного проекту 
(приблизно1/3 від повної суми). Незалежно від 
фінансування проектів, дані установи отрима-
ли щорічне фінансування від SVC, що скла-
далося з фіксованої суми у 100000 шв. фр. та 
варіативної компоненти, яка залежала від кі-
лькості студентів  та викладачів університету; 

3) Обслуговування і підтримка користу-
вачів кваліфікаційними проектами програми 
Імпульсу. У контексті програми Консолідації 40 
кваліфікаційних проектів програми Імпульсу 
фінансувалися на наступні 2 роки. Компетент-
нісні центри залучених навчальних закладів 
надавали технічну допомогу та несли відпові-
дальність за тривале впровадження курсів 
електронного навчання в навчальні плани уні-
верситетів згідно вимог Болонського процесу. 

4) Надання послуг університетам та їх 
координація. Організація мережі та електрон-
ного навчання потребували змін на рівні на-
вчального закладу. Правила, стратегічні по-
ложення та цілі навчального процесу вимага-
ли оновлення поряд з необхідністю упорядку-
вання системи державної акредитації та по-
рядку проведення сертифікації. Підготовка 
викладачів, технічна підтримка, технологічний 
контроль, прозорість та відкритість, юридична, 
психологічна та педагогічна підтримка – про-
блеми, вирішення яких вимагало залучення 
урядових закладів, професійних об'єднань та 
інших координаційних органів. Програма кон-
солідації, створила фонди, що дозволили за-



снувати компетентнісні центри в кожному уні-
верситеті, та розвивати стратегії електронного 
навчання. 

Під час започаткування програми SVC у 
1998 – 1999 рр. було вирішено зосередити 
увагу на розробці суто віртуальних курсів, од-
нак стратегія електронного навчання Швей-
царського віртуального університету та деяких 
університетів змінилася з урахуванням досві-
ду, отриманого у рамках програми Імпульсу, а 
під час обговорення програми Консолідації 
SVC отримало перевагу, так зване, «змішане 
навчання» (blended learning). Розглянемо кон-

цепції впровадження електронного навчання у 
Швейцарії. 

Термін «електронне навчання» застосо-
вується до різних форм викладання і навчан-
ня, які супроводжуються використанням інфо-
рмаційних та комунікаційних технологій. Таким 
чином, електронне навчання у вищих навча-
льних закладах Швейцарії – це не тільки ви-
ключно віртуальна навчальна взаємодія, але 
й така, що охоплює різні форми викладання з 
використанням інформаційних технологій у 
доповнення до традиційного навчання. Отже, 
виокремлюються наступні концепції електрон-
ного навчання [1-3; 5; 6; 9 ] ( див. рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концепції електронного навчання у Швейцарії 
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1. Концепція збагачення: електронне на-
вчання як додаткова можливість. Традиційні 
лекції супроводжуються мультимедійними те-
хнологіями для забезпечення студентів дос-
тупом до інформації або полегшення її засво-
єння. Викладачі використовують різні способи 
візуалізації інформації, додаткові навчальні 
матеріали (електронні записи, інтерактивні 
завдання і вправи, тощо) які можуть бути ви-
кладені для студентів на web-сайтах. У швей-
царських університетах дана концепція впро-
ваджена у 50 – 90% навчальних курсів у за-
лежності від академічної дисципліни та інфра-
структури навчального закладу. 

2. Інтегративна концепція: електронне 
навчання як обов'язкова складова навчання і 
викладання. Дана концепція охоплює такі фо-
рми викладання, де традиційна та дистанцій-
на форми навчання виконують чітко скоорди-
новані задачі. Традиційні лекції або самостій-
не навчання з використанням інформаційних 
технологій представляють рівнозначні взає-
мозалежні методи навчання і, разом, спрямо-
вані на досягнення оптимальних результатів 
навчання. Інтерактивні завдання або навчання 
на основі Інтернет технологій є доступними та 
здійснюються в умовах самостійного навчан-
ня. Діяльності викладання та навчання за до-
помогою інформаційних технологій є можли-
вими поза аудиторією. Інтегративна концепція 
охоплює індивідуальні консультації для сту-
дентів у період самоосвіти. Оскільки періоди 
перебування в університеті скорочено, основ-
на увага в аудиторії зосереджується на спе-
цифічних темах та обговоренні окремих аспе-
ктів матеріалу, що вивчається. Більшість про-
ектів програми SVC впроваджується в навча-
льний план інтегративним способом, оскільки 
найважливіший вплив на навчання і викла-
дання очікується саме від інтегративної кон-
цепції електронного навчання. 

3. Концепція віртуального викладання і 
навчання. Дана концепція передбачає перева-
гу віртуальних сесій, які супроводжується не-
значною кількістю навчальних годин в аудито-
ріях університету (як правило, на початку і 
наприкінці курсу). Віртуальна концепція на-
вчання використовується у традиційних уні-
верситетах Швейцарії тільки за виняткових 
обставин (завелика кількість студентів на кур-
сі, тощо). На даному етапі, віртуальні сценарії 
використовуються тільки в університетах дис-

танційного навчання Швейцарії або у додат-
кових навчальних програмах. 

Отже, підбиваючи підсумки, можна зазна-
чити наступне: 

1. Злиття ініціатив від вищих навчальних 
закладів та держави щодо впровадження еле-
ктронного навчання у вищій освіті Швейцарії 
виявилося досить результативним у досяг-
ненні поставлених цілей та задач. Досвід уні-
верситетів вплинув на державні рішення щодо 
електронного навчання у контексті програм 
SVC, а дані програми, у свою чергу, сприяли 
цілеспрямованому та системному впрова-
дженню електронного навчання у вищих на-
вчальних закладах.  

2. Усі університети набули компетентно-
сті у розробці та впровадженні електронного 
навчання, викладачі отримали необхідні знан-
ня про створення і реалізацію електронного 
навчання, а сприйняття студентами інтерак-
тивних технологій електронного навчання 
значно поліпшилося. В усіх швейцарських уні-
верситетах застосування електронного на-
вчання сприяло розвитку навчального проце-
су згідно вимог Болонської конвенції. 

3. Стратегія електронного навчання у 
Швейцарському віртуальному університеті та 
деяких інших університетах змінилася у на-
слідок програм SVC на користь «змішаного 
навчання». Експерти електронного навчання, 
так само як і викладачі, очікують більшої про-
дуктивності від суміші традиційного викладан-
ня та електронного навчання.  

4. Поєднання електронного навчання з 
традиційними формами викладання уможлив-
лює запровадження нових сценаріїв викла-
дання і навчання, які можуть бути реалізовані 
у традиційному навчанні. Через сучасні засо-
би впровадження електронного навчання від-
бувається зміщення акцентів з викладача, 
який відігравав центральну роль у навчаль-
ному процесі, на студента, який, за ідеєю Бо-
лонського процесу, повинен зайняти визнача-
льну позицію у процесі здобуття професійної 
компетентності.  

Перспективним напрямком даного дослі-
дження є вивчення досвіду впровадження 
електронного навчання в інших країнах світу з 
метою порівняння та використання результа-
тів для розробки національної концепції елек-
тронного навчання. 
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